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  الخالصة

وتبین إن نسبة  سنة فأكثر 18مابین أقل من خمس سنوات إلى  عینة براز ألشخاص تراوحت أعمارھم 657 تجمع        

وقد تم جمع عینات من دم المصابین وغیر المصابین لتقییم  % 8.371كانت  Giardia lambliaالمصابین بطفیلي 

 RBC( Redخالیا الدم الحمراء (معدل أظھرت نتائج الدراسة الحالیة أن المؤشرات الدمویة ومدى تأثرھا باإلصابة. وقد 

Blood Cells  عند األشخاص المصابین وغیر المصابین كانت متقاربة مع انخفاض بسیط عند األشخاص المصابین. وفیما

األشخاص فقد لوحظ وجود ارتفاع طفیف عند  White Blood Cells (WBC) البیضاءیخص معدل خالیا الدم 

 و Lymphocytesخالیا الدم البیضاء اللمفاویة من  . وتم تسجیل ارتفاع كلالمصابین مقارنة باألشخاص غیر المصابین

. فیما سجل  عند األشخاص المصابین مقارنة باألشخاص غیر المصابین Eosinophilsخالیا الدم البیضاء الحمضة 

عند األشخاص المصابین مقارنة مع  Neutrophilsخالیا الدم البیضاء العدلة و  Hbھیموكلوبین الدم انخفاض في كل من 

و خالیا الدم  Monocytesولم یالحظ توافر اختالفات في قیم خالیا الدم البیضاء الوحیدة  . خاص غیر المصابیناألش

   .  عند األشخاص المصابین مقارنة باألشخاص غیر المصابین Basophilsالبیضاء القعدة 

  : جیاردیا المبلیا , مؤشرات الدم .الكلمات المفتاحیة
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      657  Stool sample was collected from people age between less than 5 years old and 18 

years old and more and showed percentage of  infection with Giardia lamblia  was 8.371 % 

and samples collected from infection individual blood and  non  infection individual for 
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Evaluation Blood  Markers and effected them mean with the infection . The results of present 

study showed the mean of Red Blood Cells (RBC) in infected people and non infected was 

closely with sample decrease in infected people . The mean of White Blood Cells (WBC) it 

was noted that there was very small increase in infected individuals compared with non 

infected . it was increase recorded in lymphocytes and eosinophils in infected individuals 

compared with non infected individuals . it was decrease recorded in each of  hemoglobin and 

neutrophils  in infected individuals compared with non infected individuals . There  was no 

difference in monocytes and basophils .     

Key words : Giardia lamblia , Blood markers . 

 

  المقدمة

), ویسبب 2, 1ي اإلنسان وبعض الحیوانات (ــالجزء العلوي من األمعاء الدقیقة ف Giardia lamblia یصیب طفیلي     

وأحیانا یسمى بحمى القندس ؛ ألنھ ظھر بنسبة عالیة في األشخاص الذین یسكنون  Giardiasisات  ما یعرف بداء الجیاردی

والمرض أكثر شیوعاً  بین األطفال مقارنة بالبالغین حیث  .)3المخیمات والذین یشربون الماء الملوث الذي تسكنھ القنادس (

وتأخر النمو  Weight loss, فقدان الوزن Malabsorptionیسبب العدید من المشاكل لدیھم كسوء االمتصاص 

). كما ویرتبط الـمـرض بـسـوء الـتغذیـة وحـدوث نقـص فـي Delayed of growth and development )4والتطور

   ) . 5بعـض العـناصـر والـفیـتامینـات المھـمـة لإلنـسـان  (

في المناطق االستوائیة وشبھ االستوائیة حیث تصل نسبة  تنتشر اإلصابة بھذا الطفیلي في أنحاء العالم جمیعھا وبخاصة     

ر ــي تفتقــمة التـزدحـمـ), ترتفع نسبة وجوده في البلدان النامیة والمجتمعات ال6في تلك المناطق ( % 30انتشارھا إلى 

 8% -  6ین وـالبالغ من % 2). فضالً عن انتشاره في البلدان المتطورة فالمرض یصیب تقریباً  7ة (ـروط الصحیــى الشــإل

من حاالت اإلسھال المنقولة بالماء في الوالیات المتحدة األمریكیة  %68ب لحدوث ـدّ الطفیلي المسبـال. وقد عــن األطفــم

). تختلف نسبة اإلصابة بھذا الطفیلي باختالف البلد وباختالف المنطقة الجغرافیة في البلد نفسھ, 9, 7,8والمملكة المـتحدة (

بعدة عوامل منھا العمر,والمنطقة الجغرافیة, والظروف االجتماعیة   Giardiasisنسبة اإلصابة بداء الـ وتتأثر 

. وألھمیة ھذا الطفیلي كونھ احد 11) , 10( ف المناعیةیـواالقتصادیة, والعادات الصحیة, والحالة الغذائیة وحالة المض

د أجریت ھذه الدراسة لغرض تقییم تأثیر اإلصابة على بعض مسببات اإلسھال لدى األطفال والبالغین على حد سواء فق

   المؤشرات الدمویة .      
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  Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل  

اعتمد في الدراسة في طریقة جمع العینات بأسلوب االختیار غیر العشوائي البسیط المعتمد على متغیرات عدة منھا :         

سكن, ومصدر میاه الشرب, وعدد أفراد األسرة والتحصیل الدراسي لألبوین أو المفحوصین, واعتماداً العمر, والجنس, وال

  .على استمارة خاصة أعدت لذلك وملئت بمقابلة المرضى شخصیاً أو ذویھم أثناء جمع العینات 

وتم فیھا  2012ة شھر نیساننھایلغایة  2011أجریت الدراسة في قضاء بعقوبة مركز محافظة دیالى للمدة من آب         

  شخصاً.  657فحص

  

     Samples  Collectionجمع العینات

من الدم الوریدي من المشمولین بالدراسة كافة باستعمال محاقن طبیة نبیذة بعد تعقیم مكان السحب  5mlسحب         

) كمانع تخثر, ثم EDTAتحتوي (من الدم المسحوب في أنبوبة بالستیكیة  2.5ml, حیث وضع % 70باالیثانول بتركیز 

 -Cellنوع   Blood Cell Counterدقائق (لمنع تجلط الدم) ووضعت في جھاز عداد خالیا الدم  5رجت بھدوء لمدة 

Dyn Ruby )USAوبصورة أوتوماتیكیة بوساطة ھذا الجھاز. املة) وذلك لفحص صورة الدم الك  

اإلحصائي  SPSSوذلك باستخدام برنامج  2X Chi (square-Chiاي (باستخدام اختبار مربع ك تحلیل النتائجتم         

)12 . (  

  

  Results النتائج

تمت المقارنة بین قیم خالیا الدم الحمراء والبیضاء, وأنواع خالیا الدم البیضاء بین المصابین وغیر المصابین         

) إن قیمة 1شخاص المفحوصین وتبین من الجدول (عند األ Hbبطفیلي الجیاردیا فضالً عن قیاس قیمة ھیموكلوبین الدم 

Hb ) 11.496عند األشخاص المصابین انخفض وبصورة معنویة مقارنة باألشخاص غیر المصابین g/dl,13.251g/dl  ,

على التوالي). كما تبین من الجدول نفسھ إن معدل خالیا الدم الحمراء عند األشخاص المصابین وغیر المصابین كانت 

4.323) 10 9ع انخفاض بسیط عند األشخاص المصابین حیث كان معدل عدد خالیا الدم الحمراء عند المصابینمتقاربة م

) 3/mm  3( وعند غیر المصابین/mm9 10 4.740( وفیما یخص معدل خالیا الدم البیضاء لوحظ وجود ارتفاع طفیف .

 mm310 (7.698/3(لدم البیضاء عند المصابیـن عند األشخاص المصابین بطفیلي الجیاردیا حیث كان معدل عدد خالیا ا

 Lymphocytesكما لوحظ ارتفاع قیمة كل من خالیا الدم البیضاء اللمفاویة  )mm3 7.278 10/3وعند غیر المصابیـن(

, على التوالي) %7.412, 47.876 %عند األشخاص المصابین بالجیاردیا ( Eosinophilsوخالیا الدم البیضاء الحمضة 

  , على التوالي) مع وجود فروق معنویة عند إجراء االختبار اإلحصائي . 3.230 %,  %32.868غیر المصابین (مقارنة ب
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فقد لوحظ أن معدل عدد تلك الخالیا في األشخاص  Neutrophilsأما بالنسبة إلى قیمة خالیا الدم البیضاء العدلة         

,على التوالي). ولم یالحظ وجود 56.451% ,%45.641المصابین كان أوطأ منھ عند األشخاص غیر المصابین (

و خالیا الدم البیضاء  Monocytesاختالفات معنویة عند إجراء االختبار اإلحصائي في قیم خالیا الدم البیضاء الوحیدة 

 نـر المصابیــ, على التوالي) عند المصابین فیما كانت عند غی % 0.718,  %(7.114فقد كانت  Basophilsالقعدة 

  ) . 1, على التوالي) وكما موضح في الجدول (0.753 %  , % 7.038(

  

  المصابین وغیر المصابین. عند األشخاص Hb) : معدالت أعداد خالیا الدم الحمراء وخالیا الدم البیضاء وقیمة 1جدول (

  

   أعداد خالیا الدم

  

   النوع

  

  المتوسط

  

  المعیاري االنحراف

 

T 

 

P-Value 

  

 Hbم ھیموكلوبین الد

  0.000  8.91  0.829  11.496  مصاب

 1.026 13.251  غیر مصاب

  خالیا الدم

  RBCالحمراء 

  0.000 3.87 0.529  4.323  مصاب

 0.446  4.740  غیر مصاب

خالیا الدم البیضاء 

WBC  

 0.371  0.90 2.395 7.698  مصاب

 1.713  7.278  غیر مصاب  

  الخالیا اللمفاویة

Lymphocytes  

  0.000  15.45 1.822  47.876  مصاب

 6.855 32.868  غیر مصاب

  الخالیا الحمضة

Eosinophils  

  10.172  1.783 7.412  مصاب

  

0.000  

 2.074 3.230  غیر مصاب

  الخالیا العدلة

Neutrophils  

 0.000 4.91 11.069  45.641  مصاب

  8.595 56.451  غیر مصاب

  الخالیا الوحیدة

Monocytes  

  0.161  2.308  7.114  مصاب

  

0.873 

 1.993 7.038  غیر مصاب

  الخالیا القعدة

Basophils  

 0.873 0.180 0.718  مصاب

  

0.385 

 0.195 0.753  غیر مصاب  

  

  Discussionالمناقشة 

ً فـي كـل مـن قـیـم الـخـالیـا اللـمـفـاویـة وخـالیـا الـدم الـبـیـضـاء نـ         ً معـنـویا وع الـحمضة لـقـد سجـل ارتـفـاعا

. إن االرتفاع المعنوي لھذه الخالیا یدل 14)(و (13) ) وھـذا یـتـفـق مع كل مـن1دالتھا فـي الدراسة الـحالیة جـدول (ـومع

على حصول رد فعل مناعي خلوي ضد الطفیلي أدى إلى ارتفاع أعداد الخالیا الدفاعیة ومعدالتھا لدى األشخاص 
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طفیلي یعد من الطفیلیات التي تؤدي إلى ظھور رد فعل تحسسي في جسم المصاب والذي أن ال (13)المصابـین, وقــد أشار 

  قد یؤدي إلى زیادة في أعداد الخالیا الحمضة واللمفاویة . 

ولوحظ في الدراسة الحالیة حدوث انخفاض في نسبة الھیموكلوبین وخالیا الدم البــیضاء الـعـدلة فــي الـمصابین         

واللذین أشارا إلى حصول انخفاض في الھیموكلوبین  (15) و (13)المـصابـین, وھذا یتفق مع دراسة  مقارنة مع غیر

والخالیا العدلة عند المصابین بالجیاردیا. فیما لم یالحظ حدوث تغیر في إعداد خالیا الدم الحمراء والخالیا البیضاء أحادیة 

  ن اإلصابة بالطفیلي تؤدي إلى زیادة الخالیا الدفاعیة للمصاب ., ویستنتج من ذلك إ النواة والخالیا البیضاء القعدة
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