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  الخالصة

تم إجراء دراسة ديموغرافية لمعرفة مدى الوعي الصحي بين فئات المجتمع العراقي ولمختلف االعمار بمرض 

 سنة) وكان عددهم 30-18( شخص قسمت إلى ثالث فئات عمرية 300انفلونزا الطيور في مدينة بغداد وضواحيها . شملت 

). أظهرت النتائج إن  83(  فما فوق سنة) وكان عددهم 41) والثالثة (68سنة) وبلغ عددهم ( 40- 31) والثانية من( 149(

. بلغت نسبة %92.77،  %86.76،  % 83.89المعرفة بالمسبب المرضي كانت مرتفعة ولكل الفئات العمرية وكالتالي

على التوالي ،  %100و  %91  ، %95.97 المعرفة بطرق االنتقال  للمرض للفئة العمرية األولى والثانية والثالثة هي

على التوالي ، بينما بلغت نسبة المعرفة بكون  %85.54و  %86.76،  %91.94وكون اللحوم ناقلة للمرض كانت 

. نستنتج من هذة الدراسة ان على التوالي %43.37و  %44،  %65.77المرض ال ينتقل من شخص إلى أخر إلى 

ديهم نفس االدراك تقريبا بأهمية المرض ومسببه وناقله كما بينت النتائج ذلك ، إال ان زيادة المتعلمين ومن مختلف االعمار ل

  الوعي الصحي وطرق التعامل مع الحيوانات والطبخ الجيد للحوم تعد من االمور المهمة لتقليل نسبة االصابة بهذا المرض .  
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  المقدمة 

نزا الطيور من االمbراض الفايروسbية المعديbة ، يصbيب الحيوانbات عمومbا والطيbور بشbكل خbاص يعد مرض انفلو

 'A، وهناك ثالثة أنماط من فيروس االنفلونزا  Orthomyxoviridaeالفايروس المسبب للمرض الى  عائلة   ) . ينتمي1(

B' C ولكن االكثر شيوعا او المسجل هو فقط النمط 'A   )2 يحتوي النوع . ( A  وعbعلى حامض نووي رايبوزي نRNA 

مbن وزن الفbايروس  %75من وزن الفايروس بينما تشكل البروتينات  %1، احادي الخيط مكون من ثماني قطع يمثل الخيط 

مbن وزن الفbايروس، ويتbاثر الفbايروس بbااليثر والكلوروفbورم ، وهbو مbن  % 24فbي حbين تشbكل الكاربوهيbدرات والbدهون 

ة يمتاز الفايروس بعدم ثبوته وراثيا نتيجة نمو عدة مجbاميع ذات صbفات مختلفbة فbي ان واحbد ضbمن نفbس الفايروسات المغلف

.  )  3(    ( Cross – protection )وال توجد حمايbة فيمbا بينهbا  Subtypeالعائل ، ويمتاز ايضا بوجود عدة انواع من الـ 

وأكثرهbا خطbورة وإمراضbية النbوعين المعbروفين زا الطيbور انفلbوننوعbا ً مbن فيbروس  15استطاع العلماء حتى اآلن حصر 

H5N1,H7N7  . ىbول الbف ليتحbذي يجbا الbي برازهbرج فbا ويخbا وامعائهbا ولعابهbيكمن الفايروس في دماء الطيور وانوفه

ثbbر ذرات غبbار متطbbايره يستنشbbقها الbbدجاج واالنسbbان القريbب مbbن الbbدجاج . ويعتبbbر الbbوز والرومbي والbbبط والbbدجاج هbbي االك

  ) . 4اصابة بهذا الفايروس (

االكثر خطورة على صحة االنسان من بين مختلف فايروسات االنفلونزا التbي تصbيب الطيbور حتbى  H5N1يعتبر 

ولو كانت حاالت انتقاله الى االنسان ما زالت محدودة . حيث تحدث العدوى عن طريق الجهاز التنفسي من  خالل االحتكbاك 

  ).5ور المصابة  (المباشر والطويل مع الطي

مbن  H5N1لم تسجل اي اصابة حتى اليوم انتقلت من شخص الى اخر ، لكن الخبراء يخشون ان يتمكن الفايروس 

  ) .6اكتساب مكونات وراثية بشرية ويتحول بحيث يتمكن من االنتقال من شخص الى اخر فتسبب بوباء خطير(

الهواء تحت درجة حرارة منخفضة مدة ثالثbة اشbهر امbا فbي يعيش هذا الفايروس في اجواء باردة اذ يبقى فعاال في 

م واذا كانت الحرارة منخفضbة جbدا فيسbتطيع ان يبقbى اكثbر مbن ˚22الماء ففعاليته تستمر لمدة اربعة ايام تحت درجة حرارة 

م واحbد مbن م ، وقbد اثبتbت الدراسbات ان غbرا˚60 -30يوما ، بينما يهلك الفايروس تحت درجة حرارة عالية تصbل بbين  30

  ) .4السماد الملوث كافي الصابة مليون طير (

ظهbور المbرض فbي اذربيجbان ،  2009-2003في عام  (WHO)كما اظهرت احصائيات منظمة الصحة العالمية 

بنغالدش ، كمبوديا ، جيبوتي ، مصر اندونيسيا ، العراق ، نيجيريا ، باكستان ، تايالند ، تركيا . اذ بلغت مجمbوع االصbابات 

اثنان   2006حاالت في عام  3حالة منها ادت الى الوفاة . اما في بلدنا العراق فلم تسجل اال  256حالة ،  413هذه السنوات ب

  ) .7منها ادت الى الوفاة (

تتميز اعراض المرض في االنسان بكونها شبيهة باالنفلونزا العادية بعد فترة حضانة للفbايروس اطbول مbن الرشbح 

يوما ويتميز بارتفاع درجة حرارة المريض الى اكثر مbن  17لى سبعة ايام في المعدل ويمكن ان تصل الى العادي اذا تصل ا

درجbbة مئويbbة ويصbbاحب ذلbbك اآلم بbbالحنجرة وفbbي العضbbالت وصbbعوبات فbbي التbbنفس وقbbد تمتbbد هbbذه االعbbراض لتشbbمل  38

لضbbروري ان يبقbbى جميbbع مbbربين الbbدواجن التهابbbات بbbالعين والرئbbة . ان خطbbر وصbbول انفلbbونزا الطيbbور ضbbئيل ولكbbن مbbن ا

) . وهذا وان كان العدد يعتبر قليل انما يسbترعي منbا كbل االهتمbام 8والطيور دائما متيقظين الي اشارات تدل على المرض (
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بالتوعية الصحية واالرشاد لتجنب زيbادة عbدد المصbابين ، ولهbذا اجريbت هbذه الدراسbة لمعرفbة الbوعي الصbحي لbدى جميbع 

  العمرية والثقافية بين مكونات الشعب العراقي. الفئات 

  

  المواد وطرائق العمل 

أعدت استمارة استبيانية  لمعرفة مدى الوعي الصحي بين بعض فئات المجتمع العراقي والعمار مختلفة ولمختلف 

رات حسbب التوزيbع ، وقسbمت االسbتما  2008تشbرين األول  -) للفترة من نيسان  300مناطق بغداد بلغ عدد االستمارات ( 

  ).1الجغرافي والجنس والفئات العمرية  (جدول رقم 

  

  ) يمثل عدد االستمارات حسب التوزيع الجغرافي والجنس والفئات العمرية1جدول رقم (

  

  
  التقسيم حسب الجنس  التقسيم حسب العمر  التقسيم حسب المنطقة

  
  سنة 30-18  الرصافة  الكرخ

31-40 

  سنة

فما  41

  فوق
  كورالذ  اإلناث

  110  190  83  68  149  184  116  عدد االستمارات

  

  وشملت استمارة االستبيان مجموعة من االسئلة تمثلت بـ : 

 العمر. .1

 مستوى التعليم. .2

 السكن.  .3

 المعرفة المسبقة بانفلونزا الطيور. .4

 المعرفة بالمسبب المرضي . .5

 المعرفة بطرق االنتقال للمرض. .6

 تربية الدجاج والطيور المنزلية. .7

 تبر المرض خطير ويحتاج التيقظ والحذر .هل يع .8

      )1هل تعتقد ان مرض انفلونزا الطيور مهم على المستوى المحلي. (ملحق رقم  .9
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  النتائج 

سbbنة بلغbbت  30-18أظهbbرت نتbbائج الدراسbbة الحاليbbة ان نسbbبة المعرفbbة بالمسbbبب المرضbbي لbbدى المتعلمbbين بعمbbر 

ومbن شbخص  %91.94وكbون اللحbوم ناقلbة  للمbرض كانbت  %95.97في حين معرفتهم بطbرق انتقbال المbرض  83.89%

، وهbل المbرض مهbم علbى الصbعيد المحلbي  %18.12وعند سؤالهم عbن تربيbة الbدجاج كانbت النسbبة  %65.77ألخر كانت 

علbى التbوالي .   %89.93و  %83.89، وكون التعقيم بسلق البيض او طبخ اللحbوم ذا فائbدة فكانbت النسbبة  %95.97كانت 

،  %77.94،   %22.05،  %44،  86.76، %91،  %86.76سbbbنة فكانbbbت النسbbbب   40 -31مbbbا بالنسbbbبة لالعمbbbار بbbbين أ

،  %85.54،  %100،  %92.77سbنة فكانbت النسbب  41أما بالنسbبة لألعمbار فbوق  على التوالي . %77.94و  77.94%

  ). 2على التوالي (جدول  %81.9و  81.9%،  78.3%،  18.07%،  43.37%

  

  ) نوع األسئلة االستبيانية ونسبتها المئوية لدى المتعلمين حول مرض انفلونزا الطيور.2جدول (

  

  فما فوق% 41  سنة% 40-31  سنة% 30-18  االسئلة  

 77 (%92.77) 59 (%86.76)  ) (  %12583.89  المسبب المرضي  -1

 83 (%100) 62 (%91)  )( %95.97 143  انتقال المرض  -2

 71 (%85.54 ) 59 (%86.76 ) 137 (%91.94)  طة اللحماالنتقال بواس  -3

 80 (%96.38) 62 (%91) 140 (%93.95)  االنتقال بواسطة البيض  -4

 36 (%43.37) 30 (%44) 98 (%65.77)  االنتقال من شخص الخر  -5

 83 (%100) 56 (%82.35) 140 (%93.95)  الدجاج الحي ينقل المرض  -6

 15 (%18.07) 15 (%22.05) 27 (%18.12)  المربين للدجاج  -7

 71 (%85.54) 59 (%86.76) 140 (%93.95)  اعتبار المرض مهم  -8

9-  
اهميZZZة المZZZرض علZZZى المسZZZتوى 

  المحلي
(95.97%) 143 (77.94%) 53 ( 78.3%) 65 

 68 (%81.9) 53 (%77.94) 125 (%83.89)  التعقيم بسلق البيض  -10

 68 (%81.9) 53 (%77.94) 134 (%89.93)  التعقيم بطبخ اللحم  -11
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  المناقشة 

يصيب مرض انفلونزا الطيbور، الطيbور بمختلbف انواعهbا مسbبباً هالكbات عاليbة قbد تصbل فbي بعbض االحيbان الbى 

) . كما يمكbن ان يصbيب انbواع اخbرى مbن الحيوانbات كالخنbازير والخيbول وبعbض الفصbائل الحيوانيbة االخbرى  9( 100%

) . و لهذا المرض اهمية كبيرة باعتبbاره مbن  10ل الى االنسان عن طريق الطيور المصابة (وبعض انواع القوارض ، وينتق

  ) . 11االمراض المشتركة التي تنتقل الى االنسان وبشكل حاد ومميت احيانا خاصة عند االطفال وكبار السن (

نوا اكثر دراية ومعرفة بالمسبب ومن خالل نتائج الدراسة الحالية تبين ان الشريحة المتعلمة من مختلف االعمار كا

المرضي وبناقل المرض ، كما ان نسب المعرفbة بانتقbال المbرض سbواء كbان بواسbطة اللحbم او البbيض كانbت مرتفعbة نسbبيا 

وذلbك بسbبب انتشbار الbوعي الثقbافي بbين هbذه الشbريحة مbن خbالل وسbائل االعbالم كالتلفbاز والمنشbورات التعليميbة التbي تنبbه 

مرض وضرورة معرفة طرق انتقاله واخذ الحيطbة والحbذر اثنbاء التعامbل مbع البbيض ولحbوم الطيbور . حيbث بخطورة هذا ال

و  %86.76،   %91.94اظهرت دراستنا الحالية ان نسب المعرفة بكون اللحم ناقbل للمbرض للفئbات العمريbة الثالثbة كانbت 

. امbbا بالنسbbبة  % 61.4) ان النسbbبة  قbbد بلغbbت  12فbbي اوروبbbا حيbbث اظهbbر ( وهbbي نسbbبة مرتفعbbة مقارنbbة بالنسbbبة 85.54%

، وهbذه النسbبة  %43.37،  %44،  %65.77للمعرفه بكون المرض ينتقل من شخص الى اخر فكانت النسbبة متدنيbة نسbبيا 

يونbbان بلغbbت النسbbبة ) , وفbbي ال13( %47.3, وفbbي ايbbران بلغbbت النسbbبة  %56.8مسbاوية تقريبbbا للنسbbبة فbbي اوروبbbا اذ بلغbbت 

)  وذلك بسبب االعتقاد السائد بانتقال المرض من شخص الى اخر والخوف من االصابة به بينما في واقbع الحbال 14( 42%

  انه الينتقل بهذة الطريقة . 

مbن  %100سنة اكثر دراية بكون الدجاج الحي ينقل المرض إذ بلغت نسبتها  41في حين كانت الفئة العمرية فوق 

. وكbذلك فbي  %82.35سbنة والتbي بلغbت  40-31فقbط . والفئbة العمريbة  %93.95سbنة إذ بلغbت  30-18العمرية بbين  الفئة

).   وعلbى 13(   %95.7) وكذلك كانت النسبة عالية فbي اليونbان اذ بلغbت  12(  %77.9اوربا كانت النسبة جيدة  اذ بلغت 

علbbى  %18.07و  %22.05،  %18.12لعمريbbة الbbثالث بلغbbت النقbbيض مbbن ذلbbك كانbbت نسbbب المbbربين للbbدجاج مbbن الفئbbات ا

  التوالي في بغداد .

امbbا بالنسbbبة العتبbbار المbbرض مهbbم ويسbbترعي االهتمbbام علbbى المسbbتوى المحلbbي كانbbت النسbbب مرتفعbbة إذ بلغbbت   

  سنة  على التوالي . 41سنة و فوق  40-31سنة و 30-18لألعمار  % 78.3و  77.94%،  95.97%

طرق القضاء علbى الفbايروس (فbي حالbة وجbوده ) بسbلق البbيض وطهbي اللحbوم وهbل تbؤثر هbذه  وعند السؤال عن

العمليات على الفايروس كانت نسبة جيدة منهم لديهم الوعي الكافي بطرق التعامل مع البيض واللحbوم وطبخهbا جيbدا مقارنbة 

. بينمbا كانbت النسbبة فbي %81.9 ، %77.94،   %89.93،  %81.9، % 77.94،  % 83.89بنسب ضbئيلة مbن المثقفbين 

  ).  12( %59.5اوروبا متدنية بالمعرفة بكون سلق البيض يقضي على الفايروس اذ  بلغت 

بالرغم من كون المرض قليل االنتشار فbي العbراق اذ لbم تتعbدى االصbابات ثbالث حbاالت اال انbه يسbترعي منbا كbل 

ء دراسbات اسbتبيانية الحقbة لمختلbف شbرائح المجتمbع المثقbف االهتمام من حيث زيادة الوعي الصbحي بصbورة عامbة واجbرا

وغير المثقف ولمناطق مختلفة لتحديد الخارطة الوبائية للمرض فضال عن اقامة الندوات العملية للتعريbف بمخbاطر المbرض 

  والحد من انتشاره في مجتمعنا . 
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