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 الى ...                 

  . . . النبي محمد صلى هللا من بعثه هللا رحمة للعالمين
 عليه  واله وسلم . . .

 االول ...  ذي أشقى حياته لنسعد . . . أستاذناالجبل ال
 ... والدنا

  ...والدتناالكلمة المقدسة التي نطقتني بصوت الحنان 
... 

  . . . من تحلو الحياة بوجودهم وتشرق الدنيا برضاهم
 ... نااخوان

  والى زمالء الدراسة . . .  علوم الحياةأساتذتي في قسم
... 

 ا العمل المتواضع هدي هذن. . .  كل من ساعدنا، وأرشدنا
... 
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 شكر وتقدير                        

الحمد هلل ذي المن والفضل واالحسان العلي القدير الذي أنعم علينا     
حمدا يليق بجاللته وعظمته والصالة والسالم على  ،بنعمة التي ال تحصى

وهلل الشكر اوال وأخيرا على حسن  ،خير خلقه محمد واله الطيبين الطاهرين
بعد أن  ،ا فتح به علينا في أنجاز هذا البحثوعلى م ،وكريم عونه ،توفيقه

وعلى تفضله على كل منا بوالدين  ،وفرج الهم ،وذلل الصعب ،يسر العسير
اسية  وكانا خير سند لنا طيلة الحياة الدر  ،كريمين شقا لكل منا طريق العلم

داع ولألب ،فللنجاح أناس يقدرون معناهمن تشجيع ودعاء وصبر وعطاء 
قدير.. فوجب فأنها اهل للشكر والت ،الكثيرة نقدر جهوده أناس يحصدون، لذا

 علينا تقديره فله منا كل الثناء والتقدير.
وان  ،وختاما نسأل هللا العلي القدير ان يكون هذا العمل خالصا لوجهه     

 ويسهل لنا به طريقا الى الجنة. ،يجعله علما نافعا
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 الخالصة

ولغاية نهاية شهر  2021اُجريت الدراسة الحالية للمدة من بداية شهر تشرين الثاني من العام 

عينة من المختبرات األَهلية لنساء مريضات بإصابات  50, وتم جمع  2022نيسان من العام 

 االلتهابية ونساء غير مصابات ، شملت الدراسة الحالية معرفة تأثير اإلصابة البكترية والطفيلية

 و حجم خاليا الدم المتراصة Heamaglobin (Hb)على بعض المعايير الدموية مثل

PCV%)) Packed cell volume وكريات الدم الحمر(RBC) Red Blood Cell 

إذ اظهرت نتائج التحليل االحصائي  , White Blood Cell (WBC) وخاليا الدم البيض

بين المجموعة المصابة بالطفيليات ≥P 0.01وجود فروق معنوية عالية عند مستوى احتمالية 

كما اظهرت  , WBC وخاليا الدم البيض , Hb ومجموعة األَصحاء في معدل خضاب الدم

نتائج التحليل االحصائي عدم وجود فروق معنوية بين مجموعة المصابين ومجموعة األَصحاء 

كما  ,RBC حمروكذلك معدل كريات الدم ال ,%PCV في معدل حجم خاليا الدم المتراصة

لوحظ حدوث ارتفاعاً في تركيز مستوى الدهون لدى النساء المصابات مقارنة مع مجموعة 

 األَصحاء إذ اظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية عالية عند مستوى احتمالية

P≤0.01 بين المجموعة المصابة ومجموعة األَصحاء في معدالت الكولسترول 

cholesterol ch-o والكليسريدات الثالثية Trigiycerides , والدهون عالية الكثافة HDL 

High Density Lipoprotein  ًوالدهون واطئة الكثافة جدا Very low density 

lipoprotein VLDL , بينما اظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية عند

يليات ومجموعة األَصحاء في تركيز بين المجموعة المصابة بالطف≥P 0.05مستوى احتمالية 

ا تركيز مستوى  , Low density lipoprotein LDL مستوى الدهون واطئة الكثافة أمَّ

فلم تسجل الدراسة الحالية اي فروق معنوية بين المجموعة  Total protein البروتين الكلي

 .المصابة ومجموعة األَصحاء
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 الفصل األول

 المقدمة 

وائية غير مكونة تضم العائلة المعوية البكتيرية اجناساً عديدة سالبة لصبغة كرام اله 

التي تساعدها على الحركة  Fimbriaeلألبواغ ذات اشكال عصوية تحتوي على االسواط 

وتستوطن اجناس هذه العائلة األمعاء الغليظة لإلنسان والحيوان وهي الهوائية اختيارية 

Goering) 2008) واخرون . 

المعوية  ة الجراثيمئلاجناس عا أكبر هو Salmonellaس السالمونيال نج

Enterobacteriaceae  والتي تسبب مجموعة كبيرة من األمراض المزمنة في اإلنسان

من األسباب  S. typhimurium( وتعد سالالت النوع ,2007 واخرون (Mahon والحيوان

(، وتعتمد شدة 2005واخرون Wnehr )واألمعاءوالتهاب المعدة،  المهمة للحمى المعوية

وضراوتها، والحالة المناعية الكائن الحي ، الجراثيم المتناولة  اإلصابة بداء السالمونيال على

اإلصابة وتنخفض مناعة الكائن الحي في عدة حاالت منها  إذ لها دورا مهما في تحديد شدة

(. Melling and Alder, 1998) Serotypeالمصلي  اد ، وتقدم العمر، والنمطجهاإل

اعراض  ة وتظهروالمعد األمعاءار ويسبب التهاب ماالع يعمجبويصيب المرض اإلنسان 

الم في البطن، وغثيان، واسهال وحمى، وتقيء إبتمثالً م ساعة 72-12رور مالمرض بعد 

، وقد تتطور اً ة اسهاال حادمسببهم األطفال الرضع  الفئات العمرية التي تصاب به أكثروإن 

ً  ،bacteremiaم دم الثتجر ةبسبماإلصابة لدى األطفال لتصل إلى الدم  التهاب السحايا،  واحيانا

 2009)واخرون  Anil) ومن ثم الوفاة

ه االستوائية إن معدل انتشار اإلصابات بالطفيليات يكون أكثر ارتفاعاً في األقاليم شب

بيوض  مقارنة باألقاليم المعتدلة بسبب توفر ظروف مناخية مالئمة لنمو وديمومة واالستوائية

(. Chin, 2000) ، وطبيعة التربة الرخوةوالحرارةرقية، كالرطوبة، يالطفيليات والمراحل ال

الكثافة السكانية  وزيادة وتؤثر بعض العوامل االجتماعية، واالقتصادية، والعادات الشخصية،

الطازجة،  عوية لإلنسان ، ومنها نظافة الغذاء خاصة الخضراواتمعلى توزيع الطفيليات ال
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للتسميد  فردية وكذلك استعمال غائط اإلنسانبالنظافة الجماعية أو ال االهتماموالماء، وقلة 

 (.2005)العبيدي ،

، حيث يقدر عدد المتوفين  لكثير من االمراضتعد الطفيليات من المسببات الرئيسية 

االصابات ، واشارت التقارير والبحوث الصحية بأن  مليون شخص من مجموع 1.8سنوياً 

المعوية وإن الغالبية العظمي ينتمون إلى بلدان بالطفيليات  ربع سكان العالم يعانون من اإلصابة

مليار شخص بداء الصفر الخراطيني سنوياً، واكثر من  العالم النامية ، حيث يصاب اكثر من

مليون شخص بالمتحولة الحالة للنسيج  500مليون شخص بالدودة الشصية واكثر من  900

ثر المسببات المرضية االحيائية (، وتعد الطفيليات من اكWHO., 1998) والجارديا المبليا 

اذ تصيب أعضاء عديدة من الجسم مثل األمعاء والقلب والكبد والرئتين وأعضاء أخرى، 

الفسلجية والنسجية في تلك األعضاء، وفقر الدم وسوء وتسبب العديد من التغيرات المرضية 

 (.2009االمتصاص والتغذية )الدوري، 

 ف الدراسة هد

 Hbالهيموكلوبين على بعض العوامل الدمية، كتركيز االلتهابية معرفة تأثير اإلصابة  -1

وعدد  RBC، وعدد كريات الدم الحمر  PCV%، وحجم كريات الدم المضغوطة 

 .WBCخاليا الدم البيض 

حيوية مثل الكولسترول ومعرفة تأثير اإلصابة على بعض المتغيرات الكيمو  -2

الثالثية والبروتين الكلي، والبروتين الدهني عالي الكثافة، والبروتين  والكليسريدات

الدهني واطئ الكثافة، والبروتين الدهني واطئ الكثافة جداً، وعلى انزيمات الكبد 

ALT & AST .ومقارنتها مع األشخاص االصحاء 
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 الفصل الثاني

 استعراض المراجع -2

 -: Historical review for Salmonellaنبذة تاريخية عن بكتريا السالمونيال  2-1

من مالحظة حاالت تسمم غذائي بسبب تناول  1888في عام  Garthتمكن العالم 

رة قوم بحل لوانتبسبب عام توفي  21الملوثة إذ عزلت عوامل من طحال شخص بعمر  اللحوم

 Bacillus enteritidis (Humphrey المعويةبالعصيات يت ممصابة بالجرثومة وقد س

 .(1998 ,.واخرون

 .Danial Eلجهود العالم  تخليداً  1900وسميت هذه الجرثومة بالسالمونيال عام 

Salmon  ، وخالل الحرب العالمية األولى حصلت أصابات كثيرة بين صفوف الجيش

فع إلى العمل بنظام دما م،  ثود للبيض الملونالسالمونيال بسبب تناول الج البريطاني بجراثيم

  pasteurization  (Humphrey., 1994) البيض بسترة

ويعتبر جميع الحاملين لجراثيم السالمونيال مصدراً كبيرة االنتشار العدوى بين 

وكذلك تناول األغذية الملوثة بالجراثيم بعد مصدراً النتشارها وأصبحت جراثيم األشخاص 

الكثير من القلق والمخاوف بسبب الحاالت المرضية التي تسببها وينتشر  السالمونية تثير

 (2011 ,.واخرون pui)المرض بين الوافدين والمسافرين في دول العالم 

 Historical View for Entamoebaنبذة تاريخية عن طفيلي أميبا الزحار  2-2

histolytica  

وألول مرة خالل  Entamoeba histolyticaلطفيلي  1875عام  Loschاكتشف  

مشاهدته لغائط مريض روسي يعاني من الزحار المصحوب بدم ومخاط، واكتشف العالم 

William osler  بي بعد فحصه لشاب كان مصاب به، وبسبب الزحار االمي 1890في عام

 (LA)استمرار المرض وعدم خضوعه للعالج تسبب هذا المرض بتكوين خراج الكبد 

Liver abscess  وادى الى وفاته(paniker and Ghosh, 2018) وقد قام ،Roos and 

Quink   بالتفريق والتمييز بين النوع المرضي لألميبا  1893سنةE. histolytica  والنوع

رئيسي في امعاء اإلنسان  متواجدة بشكل طبيعي E. coli، والحظ ان  E. coliغير المرضي 
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 .Eالنوع المرضي  دون حدوث ضرر للمضيف ، أما commensal تعايشيةوتعيش بحالة 

Histolytica وصف العالم  قد، فSchuadinn  طورين ، الطور  أنه يحتوي على 1903سنة

إصابته بالزحار  وتوفي بعد cyst stageوالطور المتكيس  Trophozoite stageالخضري 

 E. histolyticعليه  اثر تناوله الطفيلي، وقد تعرف على العامل المسبب ، وأطلق األميبي

 .((Walcochnik and Duelietie,2016ا الحالة التسبيح ميباأل

   

 تأثير اإلصابة بالطفيليات على بعض مكونات الدم 2-3

  Heamoglobin (Hbتركيز هيموكلوبين الدم ) 2-3-1 

ة الحمراء، وهي عبارة عن بروتين يتألف من ريالمتواجدة داخل الكهي الصبغة الحمراء 

والجزء الثاني يسمى  Heamجزئين اساسين وهما البروتين الحاوي على الحديد والذي يسمى 

Globin  2، ومن أهم الوظائف التي يقوم بها الخضاب هو نقل األوكسجينO  من الرئتين إلى

Culter ,من االنسجة إلى الرئتين .) 2COالكاريون االنسجة ، وكذلك نقل ثنائي أوكسيد 

مع جزيئة واحدة من بروتين ال  Heam( وترتبط اربع جزيئات من بروتين ال 2006

Globin ( ويحدث في بعض الحاالت المرضية 2009لتكوين جزئية الهيموغلوبين محسن ،)

، hemorrhage نقص في الخضاب ومن تلك الحاالت اإلصابة بالطفيليات وفي حاالت النزف

وابيضاض الدم  Malnutrition، وحاالت سوء التغذية Blood lossوالفقدان المستمر للدم 

Leukemia وكذلك نقص الدراق ،Hypothyroidism بينما تزداد نسبة ،Hb  في بعض

الحاالت منها التدخين ، وحاالت التقيم المستمر الذي ينتج عن اإلسهال الحاد وفي حاالت 

 (.2007دة )االسدي ،الحروق الشدي

  Packed cell volume (PCVحجم خاليا الدم المرصوصة ). 2-3-2

وهو عملية قياس النسبة المئوية لحجم كريات الدم الحمر المرصوصة إلى حجم الدم   

 ,Nanda)ضاب خالكلي ولهذا العامل عالقة بعدد كريات الدم الحمر وبفقر الدم وكمية ال

يحصل فيها نقص حجم الكريات المرصوصة ، منها فشل نخاع  وهناك حاالت كثيرة ، (2005

، وسوء االمتصاص ،  Anemiaوفقر الدم  ف،نزالعظم، وسرطان خاليا الدم البيض، وال
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وسوء التغذية ، وكذلك فقدان الدم ، وروماتزم المفاصل، وتبلغ القيمة الطبيعية لحجم الكريات 

 .(Culter, 2006) %47-36فتبلغ  اإلناثاما % 50 -40المضغوطة لدى الذكور 

  Red Blood Cells (RBCsحساب كريات الدم الحمراء ). 2-3-3

ن مرشاء خلوي غمر، تحتوي على حوهو الفحص الكامل لقياس عدد كريات الدم ال  

والكرية الحمراء مقعرة الوجهين وذات  ،ويمكنها المرور من خالل الشعيرات الدموية الضيقة

ر الذي يزيد مساحة ُمقعمن خالل سطحها ال 2COو  2Oشكل قرصي وتعمل على نقل غاز 

يوم  120الغازات ، وتتكون من نخاع العظم للعظام الكبيرة ، وتتحدد الكريات كل  تبادل

( ، وتكون ذات لون احمر بسبب احتواءها على 2002) د والطحال العلوجيبفتتكسر في الك

-4صبغة الهيموغلوبين المتكونة من الحديد والبروتين، ويبلغ عددها في الرجل البالغ حوالي 

 (.1982مليون كرية دم/ملم )صالح وعشير،  4.5-4مليون كرية/ملم ، وفي المرأة حوالي  5

  White Blood Cells (WBC. حساب العدد الكلي لخاليا الدم البيض) 2-3-4

حيث تعتبر  الدم،وهو عبارة عن فحص يقيس عدد خاليا الدم البيضاء الموجودة في   

إذ تتميز عن كريات الدم  خاصة،خاليا الدم البيض خاليا حقيقة النواة تحتوي على صفات 

والنواة ( وكذلك تحتوي على المايتوكوندريا 2004واخرون Themlالحمر بأنها تفتقد اللون )

( . وقد سميت بخاليا الدم البيض نتيجة للونها االبيض Bain,2017 يات األخرى )عُصوال

وألنها تفتقر إلى خضاب الدم ويبدأ نشاط خاليا الدم البيض في النسيج الضام و تنشط في الدم، 

 (.2007ويعتبر الدم طريقاً تسلكه لتصل إلى المناطق التي تبدأ نشاطها فيها )الشاعر واخرون،

 Leukemiaويزداد عددها في حاالت اإلصابة بمرض ابيضاض الدم الحاد والمزمن   

(Corbett و Banks , 2013)  إذ توجد عدة ادوية تساهم في زيادة اعداد كريات الدم ،

وكذلك يزداد عددها في حاالت اإلصابة باألمراض المعدية  aspirin heparinالبيض ومنها 

infectious disease ا الحاالت التي ينقص بها عدد كريات مالدم والحروق والنزف ،أ وفقر

، هي االصابات الفايروسية، وفشل نخاع العظم ، وتناول انواع  Leucopeniaالدم البيض 

(. وكذلك ينخفض عددها في Levin ,2007) antihistamine  معينة من االدوية، مثل:

 واخرون Ershler)حاالت أخرى مثل اإلصابة باألمراض أو االجهاد أو عند التقدم في العمر  

2016) 
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 Lipid Profile testاختبارات صورة الدهون  2-4

  Total cholesterol (T-Choالكوليسترول الكلي ) .2-4-1

ميز لألنسجة الحيوانية ويقوم الكوليسترول بالعديد من موهو كحول الستيرويد ال  

الوظائف الرئيسية في جسم الكائن الحي ، حيث يدخل في تركيب وتكوين األغشية البالزمية 

التي تغلف الخاليا مثل كريات الدم الحمر كما يعد الكولسترول مصدراً رئيسياً للستيرويدات 

سية، واحماض الصفراء، والكولسترول هو من ، والهرمونات الجن Dمثل فيتامين ، األخرى

 في خاليا الدماغ واألنسجة العصبية ولذلك Myelinالنخاعين في تكوين المكونات الداخلة 

ن الـحـي بكمية كافية من الكولسترول يعتبـر مهما للغاية ئخاليـا جـسـم الـكـا دويزفان ت

(Richard 2011و Denise,وللكبد دورا أساسيا في تنظيم ،)  توازن جسم اإلنسان

للكوليسترول، وللكوليسترول عدة مصادر أحدها مصادر خارجية تتم خالل عملية هضم 

الوجبات الغذائية المشبعة بالكوليسترول ، مثل الدهون الحيوانية وصفار البيض ، واألخرى 

مصادر داخلية والتي تكون داخل الجسم ، حيث يجرى تصنيعه بشكل حيوي عن طريق 

ً  لداخلية كالكبد فضال عن ان للكوليسترول دوراً االعضاء ا في بناء األغشية الخلوية  مهما

 ً ية على مستوى درجات الحرارة الفسيولوجية شنظم سيولة االغيوالحفاظ عليها، وايضا

(Gamongs, 2014). 

  Triglycerideالكليسريدات الثالثية . 2-4-2

مع ثالثة  glycerolتتكون نتيجة اتحاد الكليسيرول  Estersوهي عبارة عن أسترات   

( ، والتي تحتوي خليطاً Denise, 2011) three faty acids و Richardاحماض شحمية 

من األحماض الدهنية ، وتتميز الكليسريدات الثالثية بعدم احتواءها على شحنات في مجموعتها 

لى ذلك فأن الكليسريدات الثالثية ال تذوب الكيميائية ، لذلك تسمى بالدهون المتعادلة اضافة إ

وتشكل ، (2010ـة المـاء أحمـد )ئفي الماء ألنها ال تشكل أي أواصـر هيدروجينية مع جزي

% من 15و VLDLة الكثافة جدا ئ% من البروتينات الدهنية واط80الكليسريدات الثالثية 

الثالثية على شكل كليسيرول واحماض  ، وتخزن الكليسريداتLDLة الكثافة ئالبروتينات واط

امينية وأحادي الكليسيرين، ثم يتم اعادة تحويلها في الكبد إلى كليسريدات ثالثية في األنسجة 

 .(Dunning, 2009 و Fischbach)ة الدهني
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  High density lipoprotein (HDLCالكوليسترول العالي الكثافة ). 2-4-3

االساسية من البروتينات الدهنية والبروتينات الدهنية  لخمسالمجموعات ا أحدوهي   

ويطلق  (.Denise ،2011و Richardمن بروتينات متعددة ) ةتمثل جزئيات معقدة مكون

عليها بالكوليسترول الناتج، وذلك ألنه يساهم في انتقال الكوليسترول عن طريق حمله من الكبد 

(. وعند انخفاض تركيز 2011 واخرون Weinstock-Guthmamإلى خارج الجسم )

HDL 40 إلى اقل منmgIdI  يتسبب بزيادة امراض القلب، وإن المستوى الطبيعي

 (sathian. 2013) 60mg1d1 و Kumarللكوليسترول الجيد هو اعلى من 

 :Low density lipoprotein (LDLC. الكوليسترول الواطئ الكثافة )2-4-4

يدور الكوليسترول في الجسم بشكل جزئيات معقدة تدعي بالبروتينات الدهنية   

lipoproteins  يدعى بالكوليسترول الضار، ألنه يسبب زيادة في ترسيب الدهون ً واحيانا

على جدران الشرايين مما يقلل تدفق الدم خاللها، وبالتالي تحدث حالة يطلق عليها تصلب 

في حالة انسداد الشريان يعاني المريض من نوبة قلبية وعدة ، وatherosclerosisالشرايين 

يعتبر فوق المستوى  100mgldl عن يدزالتي ت LDLتعقيدات أخرى، ولذلك فإن تراكيز 

 .(2002 .واخرون Giubilei) الطبيعي

 very low density lipoprotein(VLDL) جدا  الكوليسترول منخفض الكثافة  .2-4-5

هي جزئيات ذات حجم متوسط يتم تصنعيها في الكبد وتحتوي تراكيز قليلة من البروتين   

ومحتويات عالية من الدهون، وتتكون من الكليسريدات الثالثية مع كمية قليلة من الدهون 

% ويكون 80-60المفسفرة والكوليسترول، وتعمل على نقل الكليسريدات الثالثية ما يقارب 

 .(Guyfon,2000)من الكبد إلى األنسجة والخاليا األخرى  Endogenousمصدرها داخلي 

 Total protein (TPالبروتين الكلي ). 2-4-6

، amino acidsيتكون البروتين الكلي من وحدات رئيسية من األحماض األمينية   

الت االمونيا حيث تتحول ضارة ، ومن هذه الفضالت نيتروجينية ضوالتي ينتج عن هدمها ف

غير بروتينية، ويدخل البروتين  نيتروجينيةإلى بوريا وكرياتين في الكبد، والذي يعتبر فضالت 

سجة واعضاء جسم نفي تكوين اغشية الخاليا فضال عن دخوله في تكوين وتركيب معظم ا

الكائن الحي ، ويستعمل تركيز البروتين الكلي داللة على حالة التغذية ، اضافة إلى تشخيص 
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اغلب اعراض األمراض الكلوية ، واألورام السرطانية وسوء التغذية ، ومن المحتمل ارتفاع 

بروتين في تراكيز البروتين بسبب اإلسهال الشديد، والجفاف، والتقيؤ، بينما ينخفض مستوى ال

ونزف الدم واحتباس االمالح ونقص البروتين الشديد  ىحاالت الحروق الشديدة وامراض الكل

 واإلسهال الحاد وسوء االمتصاص المعوي وبعض األمراض الطفيلية )عواد وأخرون،

( وتعمل بروتينات البالزما على السيطرة على توزيع السوائل إلى خارج الخلية، حيث 2008

الدم وبالتالي  خثر، وكذلك تشترك في عملية تىمضادة وتقوم بالقضاء على العدوتعمل كأجسام 

 .((2010واخرون Michale )هتوقف النزيف والسيطرة علي
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 الفصل الثالث

  المواد وطرائق العمل -3
  Collection of Blood samplesجمع عينات الدم  3-1

او البكتريا من معت عينات الدم من المرضى الذين ثبتت اصابتهم بإحدى الطفيليات جُ   

 Tourniquetالل الجمع التورنيكا خواستخدمت خالل تشخيصها من قبل فني المختبر 

مل من الدم الوريدي للمصاب  5-4مل وسحبت من خاللها 5طبية معقمة سعتها  قنومحا

من  control groupخدمت كمجموعة سيطرة وكذلك تم سحب دم من اشخاص اصحاء است

فئات عمرية مختلفة وقسمت مجاميع الدم المسحوبة إلى نوعين من االنابيب المختبرية 

مل من عينة الدم داخل انابيب تحتوي على مادة مانعة التخثر  2المجموعة األولى وضعت فيها 

لفحوصات الدموية وذلك ألجراء ا Ethylene EDTA diamine tetra -acetic acidالدم 

ً أما المجموعة الثانية فتم وضع  بيب خالية من أي مادة نامل من العينة المتبقية في ا3الحقا

دقيقة في درجة حرارة الغرفة ليتخثر الدم، وبعد ذلك وضعت  15-10وترك فيها الدم لمدة 

دقيقة  15دورة / دقيقة لمدة  3000وبسرعة  centrifugeاألنابيب في جهاز الطرد المركزي 

بيب بالستيكية معقمة وذات ناوبعد ذلك نقل المصل إلى ا Serumرض عزل مصل الدم غل

م لحين اجراء 20-وحفظ مصل الدم في درجة حرارة  eppendorf tubeغطاء محكم 

 .االختيارات المصلية قيد الدراسة

  Complete Blood Count CBCصورة الدم الكاملة 

ة عن جميع مكونات الدم، حيث استخدمت أنابيب تامأستخدم هذا الجهاز إلعطاء صورة   

المانعة لتخثر الدم، ويعمل الجهاز على منع تراص كريات  EDTAالدم التي تحتوي على مادة 

الدم والمكونات األخرى للدم مع بعضها البعض وكذلك يساهم الجهاز بإعطاء نتائج مضبوطة 

(. حيث ثم Buttarello, 2008على طابعة تكون مرتبطة مع جهاز العد ) ويتم تسجيل النتائج

 .للعينات قيد الدراسة PCVو  Hbو  WBC RBCقياس نسبة  coulterبواسطة جهاز العد 
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 Biochemical testالفحوصات الكيموحيوية 

االشخاص ومجموعة السيطرة  دمأجريت بعض الفحوصات الكيموحيوية في مصل   

 :وكاالتي

 Determination of Total. تقدير مستوى الكوليسترول الكلي في مصل الدم 1

cholesterol in Blood serum : 

يمية تعتمد نزالفرنسية المنشأ وهي طريقة ا Biolaboاستخدمت اختبارات عدة شركة   

الوردية اللون، وحسب  Quinoneimineغة بعلى تحويل أسترات الكوليسترول إلى ص

 التفاعالت التالية:

Cholesterol Esters Cholesterol  Cholesterol  + free fatty aci 

                                          Esterase         

Cholesterol +02 holeslerol  cholesterol 4 one 3 + H202  
                                     oxidase 

2H202 + phenol + 4 – aminoantipyrine peroxidase Ouinonamine + 4H20 

 العمل كما يأتي:

Assay Standard Blank test tubes Pipette into well idđentified 

1 ml 1 ml 1 ml Reagent 

  10𝜇L Demineralised water 

 10𝜇L  Standard 

10𝜇L   Specimen 

 

 5لمدة  م37شرحت العينات حيث وضعت العينات في حمام مائي بدرجة وبعد ذلك   

 spectrophotometerدقائق وبعدها تم قياس االمتصاصية بواسطة جهاز المطياف الضوئي 

 نانوميتر ثم استخراج تركيز الكوليسترول في مصل الدم من المعادلة التالية: 500عند طول 

ول االختبار/شدة لحمتصاصية مدة اش ديسيلتر( =/تركيز الكوليسترول )ملغم  

 .الديسيلتر/ملغم 200تركيز المحلول القياسي  ×امتصاصية المحلول القياسي( 



11 
 

 . تقدير مستوى الكليسريدات الثالثية في مصل الدم2

Determination of Triglyceride in Blood serum 

الفرنسية المنشأ وهي طريقة الريسية تعتمد  Biolaboاستخدمت اختبارات عدة شركة   

 :حسب التفاعالت التالية Quinonimineعلى تحويل الكليسريدات الثالثية إلى صبغة 

Triglyceride Lipase Glycerol + free fatty acids 

 

Glycerol +ATP Glycerol Glycerol 3 Phosphate +ADP 

                           Kinasc 

 

Glycerol 3 phbosphate +O2 Glycerol 3 phosphate Dihydzoxyacetonephosphate+H2O2 

                                            Oxidase 

H2O2+ 4-Chlorophenol + 4-amino - antipyrine peroxidase Quinnoneimine +H2O2 

 

 طريقة العمل كما يأتي:

Assay Standard Blank Pipette into well identified test tubes 

1 ml 1 ml 1 ml Reagent 

- - 10𝜇L Demineralised water 

- 10𝜇L - Standard 

10𝜇L - - Specimen 

 

 500تم قياس االمتصاصية باستخدام جهاز المطياف الضوئي على الطول الموجي   

 الثالثية في المصل باالعتماد على المعادلة اآلتية: وميتر، ثم حساب تركيز الكليسريداتنان

ول االختيار/شدة لتركيز الكليسريدات الثالثية )ملغم/ديسليتر( = شدة امتصاصية مح  

 ديسليتر /ملغم 200تركيز المحلول القياسي  ×تصاصية محول القياسي ما
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الدم تحديد البروتين تقدير مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة للكوليسترول في مصل . 3

 HDL( لقياس مستوى HDLمستوى الكوليسترول في مصل الدم ) -الدهني عالي الكثافة 

الفرنسية ، وهي مشابهة لطريقة قياس  Biolaboاستعملت عدة اختبار المصنعة من قبل شركة 

ريقة مايكروليتر من النموذج ، ويعتمد مبدأ الطريقة على الط 25الكوليسترول ، عدا أنه يضاف 

، chylomacronsوالتي يترسب فيها الكايلومايكرونات  Enrymatic methodاألمريسية 

، عن طريق اضافة  LDL-Cho VLDL-Choوكنت الاليبوبروتينات للـ 

phosphotmestic  وبوجود ايونات المـــــــوم وأنHDL-C  فقـط بـقـى فـي مصـــل الــم

 .(Champ and Harvey. 2004والـك بعـد عنـة الطـرد المركزي )

  Reagentsالكواشف 

تتألف عدة التحليل الجاهزة من عبوتين العبوة األولى حاوية على المرسب   

precipitant  والعبوة الثانية تحتوي على المحلول القياسي ،HDL-cholesterol 

standard وكاالتي: 

Reagent A 

Phosphotungestate Magnesium 

chloride 

0.52mmol/L 

30mmol/L 

Standard 

Standard cholesterol  100mg /dl (2.59) mmol/L 

 

 Cholesterol reagentتحتاج توفير كاشف كوليسترول 

 طريقة العمل موضحة في الجدول التالي:

Assay Standard Blank Pipette into well identified test tubes 

1 ml 1 ml 1 ml Reagent 

  25𝜇L Demineralised water 

 25𝜇L  Standard 

25𝜇L   Specimen 
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لمدة  incubatorبعد ذلك محتويات األنبوب الواحد وتم وضعها في الحاضنة ُمزجت   

تصاصية باستعمال جهاز المطياف الضوئي مومن ثم قيست اال م37خمس دقائق بدرجة حرارة 

وبالتالي يحسب تركيز البروتين الدهني عالي الكثافة في  نانوميتر، 500على طول موجي 

 تالية:المصل وحسب المعادلة ال

تصاصية محلول متركيز البروتين الدهني عالي الكثافة )ملغم/ديسليتر( = شدة ا  

 .ديسليتر/ملغم 200تركيز المحلول القياسي × ول القياسي لاالختبار/شدة امتصاصية مح

 :البروتين الدهني واطي الكثافة لكوليسترول في مصل الدمر مستوى تركيز ي. تقد4

Determination of low Density lipoprotein-cholesterol Level in 

Blood serum 

افـة للكوليسترول وحسب المعادلـة ثـة الكئتـم حسـاب تركيز البروتينات الدهنيـة واط  

 (واخرون Martin.. 1997) التالية:

الكليسريدات  -ة الكثافة للكوليسترول = الكوليسترول الكلي ئية واطبروتينات الدهن  

 .البروتينات الدهنية عالية الكثافة للكوليسترول - 5الثالثية/ 

 . تقدير مستوى تركيز البروتين الدهني واطي الكثافة جدا  لكوليسترول في مصل الدم : 5

Determination of Very Low Density lipoproteins – cholesterol Level 

in Blood serum 

للكوليسترول وفق المعادلة  ة الكثافة جداً ئتم حساب تركيز البروتينات الدهنية الواط  

 .5الكيلسريدات الثالثية/ - ة الكثافة جداً ئ( البروتينات الدهنية الواطWilson, 1998ية: )تاآل

 . تقدير تركيز البروتين الكلي في مصل الدم:6

 Determination of total protein concentration in Blood serum 

درت تراكيز البروتين الكلي في مصل االشخاص المصابين ومجموعة السيطرة قُ   

 Biolaboباالعتماد على طريقة العمل المذكورة في عدة البروتين المجهزة من قبل شركة 

 وكما يأتي: Biuret Methodالفرنسية اعتماداً على طريقة بايوريت 

 المحاليل التي تتكون منها عدة التحليل الجاهزة كما يأتي: 
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R sodium hydroxide 370 mmd/L 

Biuret sodium potassium tartate 10 mmol/L 

Potassium iodide 3 mmol/L 

Copper II sulfare 3 mmol/L 

T protein cal Bcvine albumary standard Gg/dL 

Sample Standard Blank  

1.0ml 1.0ml 1.0ml R(ML) R1 

- 20𝜇L - Standard R2 

20𝜇L - - Sample 

- - 20𝜇L Distil water 

 

دقائق في درجة  10-5ة من دثم مزجت االنابيب بشكل جيد بعد االضافة وتركت م  

 spectrophotometerت القراءة باستخدام جهاز المطياف الضوئي تمحرارة الغرفة وبعدها 

دقيقة وخالل هذه المدة يجب أن  30اقصاها ويبقى اللون مدة  550mmعلى الطول الموجي 

 يتم قراءة العينات قبل التلف ثم تحسب حسب المعادلة اآلتية:

تصاصية محلول االختبار/شدة م( = شدة امل100ام/غرتركيز البروتين الكلي )  

  المحلول القياسي.تركيز × امتصاصية المحلول القياسي 
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 النتائج والمناقشة -4

 تراكيز المكونات الدمية في مجاميع الدراسة  قياس 4-1

اظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروق معنوية عالية عند مستوى احتمالية   

P≤ بين المجموعة المصابة بالطفيليات ومجموعة السيطرة في معدالت تراكيز  0.01

( ، إذ بلغ معدل تركيز الهيموكلوبين في دم مجموعة 1-4كما في الجدول ) Hbالهيموكلوبين 

(، 12 95× 106± 1.09( مقارنة مع مجموعة السيطرة )11.14× 106± 3.27) المصابين

( 38.1×  106 ±13.1م المصابين )دفي حين بلغت نسبة حجم خاليا الدم المرصوصة في 

( ، أما العدد الكلي لخاليا الدم البيض .4541× 106 ±3.75مقارنة مع مجموعة السيطرة )

فقد ارتفع مقارنة مع اعدادها الكلية في دم مجموعة السيطرة حيث بلغ هذا االرتفاع في اعدادها 

± 1.72) ( في دم مجموعة المصابين مقارنة مع مجموعة السيطرة12.63× 106 3.50±)

(، في حين اظهر العدد الكلي لكريات الدم الحمر انخفاضاً واضحاً في دم مجموعة 7.06×  106

 106± .590( مقارنة مع اعدادها في دم مجموعة السيطرة )4.55×  106± 1.46)المصابين 

 ×4.909). 

 ( قياس تراكيز المكونات الدمية للمجموعتين قيد الدراسة13-4الجدول )

 مكونات الدم

 المجموعة

Hb/gram/dl PCV% WBC/cu/mm RBC/gram/L 

 ± 106 ×11.14 المصابين

3.27
 

38.1× 106 ± 

13.1 

12.63× 106 ± 

3.50 

4.55× 106 ± 1.46 

 ± 106 ×12.95 السيطرة

1.09 

41.45× 106 ± 

3.75 

7.06× 106 ± 3.75 4.909× 106 ± 

0.59 

 قيمة اختبار

 t p-value 

** 

-320 

0.002 

ns 

-1.71 

0.093 

** 

0.87 

0.0005 

ns 

-1.56 

0.124 

 .بين مجموعة المصابين ومجموعة السيطرة 0.01** وجود فروق معنوية عالية عند مستوى احتمالية 

ns .عدم وجود فرق معنوي 
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الجبوري و( في البصرة 2007وتوافقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة االسدي )  

المجموعة المصابة ومجموعة السيطرة ( في تكريت، والذين سجلوا فروق معنوية بين 2007)

 ( في بابل.2015وكذلك توافقت مع نتيجة دراسة الخفاجي )

( 2012( في مدينة بيجي والصافو )2011ولم تتفق نتيجة الدراسة مع نتيجة الكيز )  

وجود فروق معنوية بين المجموعة المصابة  في مدينة تكريت اذ أظهرت نتائج دراستهم عدم

بالطفيليات ومجموعة السيطرة في معالت تراكيز الهيموكلوبين ان التفاوت في قيم نتائج 

( في تكريت ربما يعود لكون الدراسة السابقة 2019الدراسة الحالية ودراسة التكريتي )

فيلية في حين تضمنت نتائج الطتضمنت اختيار الحاالت الشديدة فقط ولنوع واحد من األنواع 

الدراسة الحالية كل أنواع الطفيليات المعوية التي تم تسجيلها سواء اإلصابات الشديدة او 

 المعتدلة.

واظهرت نتائج الدراسة الحالية وعدم وجود فروق معنوية في معدالت حجم خاليا الدم  

هذه النتيجة مع بين المجموعة المصابين ومجموعة السيطرة وتوافقت  %PCVالمتراصة 

( في تكريت اذ لم يسجلوا فروقاً 2012( في مدينة بيجي والصافو )2011نتيجة دراسة الكيز )

 معنوية بين المجموعة المصابة ومجموعة السيطرة.

( في البصرة والجبوري 2007بينما لم تتوافق نتيجة الدراسة الحالية مع ما جاء به االسدي ) 

 Hussein (2016 ) و Shakerو في تكريت (2009( في الشرقاط، والدوري )2009)

( في بابل إذ سجلوا فروقاً معنوية 2015( في محافظة الديوانية والخفاجي )2016والخالدي )

 بين المجموعة المصابة ومجموعة السيطرة.

فقد اظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود  WBCما العدد الكلي لخاليا الدم البيض أ  

≥فروق معنوية عالية عند مستوى احتمالية  0.01P  في العدد الكلي لخاليا الدم البيض بين

( 2012ين ومجموعة السيطرة وهذه النتيجة تتوافق مع نتيجة دراسة الصافي )ابمجموعة المص

ي عدد خاليا الدم البيض في تكريت والتي سجلت فروق معنوية عالية كما اظهرت ارتفاع ف

 لدى المصابين مقارنة مع السيطرة.

( والدوري 2009وكذلك توافقت نتائج الدراسة الحالية مع ما جاء به الجبوري )  

( فيما يتعلق بوجود فروق معنوية بين مجاميع الدراسة والتعداد الكلي 2011) يز( والك2009)
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( 2018نكنة )زالدراسة الحالية مع دراسة وتوافقت نتيجة نتائج  ، WBCلخاليا الدم البيض 

إذ الحظت وجود فروق معنوية بين المصابين بطفيلي الجيارديا ومجموعة السيطرة فيما يخص 

فق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة التكريتي ت. ولم تWBCتعداد خاليا الدم البيض الكلي 

ولم   WBC( والتي بينت عدم وجود فروق معنوية في عدد خاليا الدم البيض الكلي 2019)

نت عدم وجود فروق معنوية ( والتي بي2019تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة التكريتي )

ومجموعة  E. histolyticaلي بين المصابين بطفي WBCفي عدد خاليا الدم البيض الكلي 

( والتي بينت عدم وجود 2016السيطرة ولم تتوافق نتيجة دراستنا مع ما جامت به الخالدي )

 فروق معنوية بين مجاميع الدراسة.

وقد يعود السبب في ارتفاع معدل تعداد خاليا الدم البيض لدى المصابين بالطفيليات   

اإلصابة باألمراض لذلك تعمل خاليا الدم البيض كوسيلة  المعوية إلى أنه تزداد هذه الخاليا عند

دفاعية ضد االجسام الغريبة كالجراثيم والطفيليات التي تعمل على مهاجمة الجسم. أما بالنسبة 

فقد اظهرت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود فروق معنوية في  RBCلعدد كريات الدم الحمر 

فقت توا ،المجموعة المصابة ومجموعة السيطرة بين RBCمعدالت عدد كريات الدم الحمر 

( والتي بينت فيها عدم وجود فروق 2019نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة التكريتي )

بين مجموعة المصابين ومجموعة السيطرة وكذلك اتفقت  RBCر ممعنوية في كريات الدم الح

 ( في ذي قار.2013مع الدراسة التي أجراها الحر وآخرون )

( والتي بينت فيها عدم 2019فقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة احمد )توكذلك ا  

بين مجموعة المصابين  RBCوجود فروق معنوية في معدل عدد كريات الدم الحمر 

 Shakerتتفق نتيجة نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  السيطرة، ولمومجموعة 

الدراسة انخفاضا معنويا في عدد كريات  هرت نتائجحيث اظ ديالى،( في 2016) Husseinو

 .لدي االشخاص المصابين مقارنة مع االشخاص السيطرة RBCالدم الحمر 
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 قياس تراكيز بعض المتغيرات الكيموحيوية بين مجموعة المصابين ومجموعة السيطرة 4-2

 Chol, Tri, HDL, VLDL, LDL, Total Proteinقيس مستوى تركيز كل من   

بين المجموعة المصابة بالطفيليات المعوية ومجموعة السيطرة إذ أظهرت نتائج الدراسة 

≥الحالية وجود فروق معنوية عالية عند مستوى احتمالية  0.01P  بين المجموعة المصابة

 بالطفيليات المعوية ومجموعة السيطرة في معدالت تراكيز الكوليسترول والكليسريدات

حيث بلغ االرتفاع  VLDLة الكثافة جداً ئوالدهون واط HDLالثالثية والدهون عالية الكثافة 

( مقارنة مع مجموعة السيطرة 198.8±17.4) م المصابيندفي تركيز الكوليسترول في مصل 

( 152.4±33.2( ، في حين بلـغ االرتفاع في تركيز الكليسريدات الثالثية )8.27±182.24)

( ، في حين 118.75±9.76وعة المصابين مقارنة مع مجموعة السيطرة )في مصل دم مجم

( 38 23±1.94) ة الكثافـة جـداً ئبلغ االنخفاض فـي تراكيز الدهون عالية الكثافة وواط

( فـي مصـل دم مجموعة المصابين مقارنة مع مجاميع السيطرة 31.43±4.26و)

 ( على التوالي . 23.75±1.95( و )2.27±42.76)

𝑝بينما أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالية    ≤

 LDLة الكثافة ئبين المجموعة المصابة ومجموعة السيطرة في مستوى الدهون واط 0.05

ة الكثافة فـي مصـل مجموعة المصابين ئإذ بلغ االرتفاع في تراكيز الدهون واط

(، أما معدالت تراكيز 115.76±9.68رة )( مقارنة مع مجموعة السيط14.3±120.2)

فلـم تسجل نتائج الدراسة الحالية اي فروق معنوية بين مجموعتين الدراسة  TPالبروتين الكلي 

( 7.51±1.67حيث بلغ االرتفاع في تركيز البروتين الكلي في مصل دم مجموعة المصابين )

 (.7.05±0.54مقارنة مع مجموعة السيطرة )

ً وسجلت نتائج    في تراكيز الدهون الكولسترول والكليسريدات  الدراسة الحالية ارتفاعا

 .(2-4، كما في الجدول )ة الكثافة جداً ئالثالثية والدهون عالية الكثافة والدهون واط
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 ( قياس تراكيز بعض المتغيرات الكيموحيوية للمجموعتين قيد الدراسة2-14الجدول )

 اسم الفحص

 

 المجموعة

Cholesterol 

mg/dl 

Triglycerides 

mg/dl 

HDL 

mg/dl 

VLDL 

mg/dl 

LDL 

mg/dl 

Total 

protein 

mg/dl  

 7.51±1.67 120.2±14.3 31.43±4.26 38 23±1.94 152.4±33.2 198.8±17.4 المصابين

 7.05±0.54 115.76±9.68 23.75±1.95 42.76±2.27 118.75±9.76 182.24±8.27 السيطرة

 

( الذي سجلت 2016) AL-Mahdawyفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة توا  

( ة الكثافة جداً ئارتفاعاً واضحاً في تراكيز )الكولسترول والكليسريدات الثالثية والدهون واط

 لدى المرضى المصابين بطفيلي االميبا الحالة للنسيج مقارنة مع مجموعة السيطرة.

( إذ سجلت ارتفاعاً معنوياً 2012مع ما جاءت به الزار ) ت نتائج الدراسة الحاليةقفتوا  

 .مقارنة مع السيطرة جسينفي تركيز الكولسترول والكليسريدات الثالثية لدى المصابين بأميبا ال

 الشخاص المصابين إلى دور بيروكسدعزى سبب ارتفاع الكولسترول في مصل اويُ   

ً شاء العلوي غالدهن التي تعمل على تحطيم ال إلى اطالق المحتويات الخلوية ومن ضمنها  مؤديا

، أما بالنسبة الرتفاع مستوى مالكولسترول إلى الدم ونتيجة لذلك يزداد تركيزه في الد

واحماض دهنية حرة  Monglycerolشطر إلى نالكليسريدات الثالثية فيعود ذلك إلى أنها ت

وتمتصه الخاليا المبطنة  ززيم الاليبيننتيجة افراز ا Lipolysisحلل الدهون تفي عملية تسمي 

 Chylomicronsثـم تـخـرن مـع البروتين والكليسترول لتكوين  Enterocytis ءلألمعـا

والتي بدورها تفرز من الخاليا وتجمع بواسطة الجهاز اللمفاوي ثم تنتقل إلى األوعية الدموية 

على  الدهنية والخاليا الكبدية قادرة الكبيرة بالقرب من القلب قبل أن تندمج مع الدم وأن الخاليا

زنها، وعندما يحتاج الجسم إلى أحماض دهنية لكي يحصل ختكوين الكليسريدات الثالثية و

ايعاز لتكسير الكليسريدات الثالثية بواسطة  بإعطاء glucoganعلى الطاقة يقوم هرمون 

الخلية بسهولة ولكن بعد  ، وال يمكن للكليسريدات الثالثية عبور غشاءlipaseزيم الاليبيز نا

زيم يدعى نتحطيم وتكسير الكليسريدات الثالثية إلى احماض دهنية وكليسيرول بواسطة ا

lipoprotein lipase تسطيع الخاليا أن تأخذ االحماض الدهنية كمصدر للطاقة(Alberts  

 هالثالثية سبب ( إلى أن ارتفاع تركيز الكليسريدات1994) patschواشار ، (2002 ,واخرون 

الموجود في انسجة الجسم المختلفة، ويؤدي  lipoproten lipaseزيم نانخفاض في فعالية ا



20 
 

االنخفاض إلى حدوث خلل في تركيز الدهون الثالثية مؤدياً إلى ارتفاع تركيزها في الدم حيث 

 ,Mayesيعمل هذا االنزيم على تحلل الدهون الثالثية إلى كليسيرول واحماض دهنية حرة )

أما عن كيفية اقتران الكليسريدات الثالثية بالكليسيرول فعندما يتناول اإلنسان الطعام  ، (1988

ة ئتتحـد الكليسريدات الثالثية مع البروتينات في مجرى الدم لتكوين البروتينات الدهنية واط

نية وأن جزيئات البروتينات الده HDLوالبروتينات الدهنية عالية الكثافة  LDLالكثافة 

ـة الكثافة ئتحتوي على الكوليسترول، والذي يعد المكون األساسي للبروتينات الدهنية واط

LDL  وتشكل جزءاً صغيراً من البروتينات الدهنية عالية الكثافةHDL  وتصنع الكليسريدات

الثالثية في الكبد ثم يقوم الكبد بتحويل جميع الكربوهيدرات والبروتينات الفائضة عن الحاجة 

حولها إلى دهون وبعدها تتحد هذه الدهون مع الكوليسترول والبروتينات لتكوين البروتينات وي

 (.Pagana و Pagana, 2010وتتحرر إلى الدم ) VLDLالدهنية واطئة الكثافة جدا 
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 االستنتاجات

بين المصابين  P<0.01بينت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية عالية عند مستوى احتمالية 

ين خضاب الدم وعدد خاليا الدم البيض، وكذلك ببالنسبة لتركيز الهموكلو ومجموعة السيطرة

بيلت نتائج الدراسة عدم وجود فروق معنوية بين المصابين ومجموعة السيطرة بالنسبة لحجم 

 .المرصوصة وعدد كريات الدم الحمرخاليا الدم 
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