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المستخلص :ا أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على معدالت إصابة أطفال المدارس االبتدائية بالطفيليات المعوية والتعرف علىى
أكثىىر اواىوات ااتًىىا اهر بىىين هى الء اوطفىىال ،ومىىدا ارتبىىاط اإلصىىابة بهىىذه الطفيليىىات مىىظ وهىىور اوعىراي السىريرية مىىظ بعىىي عوامىىل
الخطىىر الفرديىىة واالجتماعيىىة وأجريىىت هىىذه الد ارسىىة المقطعيىىة علىىى عىىدد ( )3مىىن المىىدارس االبتدائيىىة الواقعىىة بمدياىىة القبىىة خىىالل
الًهور (ديسمبر-يااير – فبراير) للعام الدراسي  9112-9112م وقىد اًىتملت عياىة الد ارسىة علىى  151طفىاله بىين عمىر 19-2
سىىاة مىىن أطفىىال المىىدارس االبتدائيىىة حي ى

جمعىىت عياىىة ب ى ار مىىن كىىل طفىىل ومىىلء اسىىتبيان بواسىىطة ولىىي أمىىر الطفىىل يًىىتمل علىىى

البيااات المراد تحليلها وفحصت جميظ عياات الب ار للكًف عىن الطفيليىات المعويىة فحصىاه مباًى اهر وفحصىها بعىد صىباها بصىباة
الي ىىود كم ىىا اس ىىتخدامت طريق ىىة التركيى ى ب ىىالطفو باس ىىتخدام محل ىىول الملىىح المً ىىبظ وق ىىد بيا ىىت ات ىىائر ه ىىذه الد ارس ىىة أن اس ىىبة اإلص ىىابة

بالطفيليىىات المعويىىة بىىين اوطفىىال هىىي ( )%8.03وكااىىت طريقىىة الفحىىخ باسىىتخدام محلىىول الملىىح المرك ى هىىي اوكثىىر فاعليىىة بىىين
الطى ىىرم المسى ىىتخدمة للفحى ىىخ وكااى ىىت الطفيليى ىىات المعويى ىىة التى ىىي تى ىىم الكًى ىىف عاهى ىىا هى ىىي ديى ىىدان الصى ىىفر الخ ى ىراطين

Ascaris

 )%9.07(lumbricoidesأميبا القولون  )%5.01( Entamoeba coliالمتبرعمىة الكيسىية البًىرية Blastocystis hominis
( )%308الىىدود الً ىريطية الق مىىة  )%20.(Hymenolepis nanaديىىدان التيايىىا  )%20.(Taenia sppالجيارديىىا الالمبليىىا
 )%20.(Giardia lambliaوأوهىىر التحليىىل اإلحصىىائي باسىىتخدام مربىىظ كىىا عاىىد مسىىتوا معاويىىة ( )P= 0.05وجىىود فىىروم

معاويىة بىىين الطىىرم المباًىىر وطريقىة التركيى المسىىتخدمة للكًىىف عىن الطفيليىىات المعويىىة ويسىىتاتر مىن ذلىىف ارتفىىات معىىدل اإلصىىابة
بالطفيليىىات المعويىىة بىىين أطفىىال المىىدارس االبتدائيىىة ،وبخاصىىة بىىين اوطفىىال الىىذكور واوصىىار سىىاا ومىىظ ديىىاب التىىدخل التًخيصىىي
والعالجي والتوعو فإن هذه المًكلة ستول قائمة في المجتمظ
الكلمات المفتاحية :الطفيليات المعوية ،أطفال المدارس ،ليبيا
الص ى ى ى ىىحراء الكب ى ى ى ىىرا ف ى ى ى ىىي أفريقي ى ى ى ىىا وف ى ى ى ىىي أمريك ى ى ى ىىا الالتياي ى ى ى ىىة

المقدمة

()..59 ،Hailegebriel

تعىد الطفيليىات المعويىىة مىن إحىىدا أهىم المًىىاكل الصىحية علىىى
مسىىتوا العىىالم ،حي ى

إن اإلصىىابة بالطفيليىىات المعويىىة تكىىون مرتبطىىة إلىىى حىىد كبيىىر

يقىىدر عىىدد المصىىابين بطفيليىىات اومعىىاء

بعىىد عوامىىل ،مىىن أهمهىىا العوامىىل السىىلوكية والبيولوجيىىة لرف ىراد

بح ى ىوالي  801بليى ىىون ًى ىىخخ ،يعى ىىااي  21.مليى ىىون مى ىىاهم مى ىىن

كذلف المستوا االقتصاد كالوويفة والدخل الًىهر باإلاىافة

اعى ىىتالالت صى ىىحية مختلفى ىىة اتيجى ىىة اإلصى ىىابة بهى ىىذه الطفيليى ىىات،

للعوامى ىىل االجتماعيى ىىة كالمسى ىىتوا التعليمى ىىي كمى ىىا أن للوى ىىروف

وتترك أدلب هىذه الحىاالت فىي الىدول الااميىة وبخاصىة جاىوب
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البيئية والمااخية والسىكاية كالبايىة التحتيىة للماىا ل والقىرا تلعىب

هىىي أكبىىر الديىىدان التىىي تصىىيب اإلاسىىان وأكثرهىىا ًىىيوعاه حي ى

واإلم اراى ى ىىية وحتى ى ىىى حى ى ىىاالت الوفى ى ىىا الااتجى ى ىىة عى ى ىىن اإلصى ى ىىابة

ملي ىىون ً ىىخخ ،ي ىىأتي ف ىىي المرتب ىىة الثااي ىىة الدي ىىدان اوس ىىطوااية

يقى ىىدر عى ىىدد اوًى ىىخاخ الحى ىىاملين لهى ىىذه الديى ىىدان بح ى ىوالي 357

ثر ف ى ى ىىي خط ى ى ىىر اإلص ى ى ىىابة وااتً ى ى ىىار الع ى ى ىىدوا
دور هامى ى ى ىاه ومى ى ى ى اه
اه
بالطفيليات المعوية لذلف اجىد أن العىدوا بالطفيليىات المعويىة

الًىىعرية ) (Trichuris trichuraالتىىي يقىىدر عىىدد حامليهىىا

البسى ى ىىيط وطبيعى ى ىىة السى ى ىىكن ديى ى ىىر الصى ى ىىحية واالفتقى ى ىىار للاوافى ى ىىة

( )Hookwormsالتىي تصىىيب حىوالي  28307مليىىون ًىىخخ

الًخص ى ى ىىية وت ى ى ىىداي خ ى ى ىىدمات الص ى ى ىىرف الص ى ى ىىحي واال دح ى ى ىىام

على مستوا العالم ( Ojhaآخرون)..52 ،

تاتً ىىر ب ىىين طبق ىىات المجتمع ىىات الفقي ىىر حيى ى

بح ى ى ى ىوالي  26206مليى ى ى ىىون ًى ى ى ىىخخ ،ثى ى ى ىىم الديى ى ى ىىدان الخطافيى ى ى ىىة

ال ىىدخل اوس ىىر

ومحدودي ى ىىة الوص ى ىىول إل ى ىىى المي ى ىىاه الاويف ى ىىة الص ى ىىالحة للً ى ىىرب

أما بالاسبة لروليات الطفيلية فإن طفيل اوميبا المتحولة الحالة

( Gelawوآخ ى ىىرون )..58 ،تس ى ىىتوطن الطفيلي ى ىىات المعوي ى ىىة

للاسير ) (Entamoeba histolyticaيتصدر قائمة اووليىات

الجه ى ىىا الها ى ىىمي ل اس ى ىىان وتط ى ىىرر أطواره ى ىىا المختلف ى ىىة م ى ىىن

الطفيلية المعوية بتطفل على  1..مليون ًخخ ،يتبع طفيل

كييسات وبيوي ويرقات مىظ بى ار اوًىخاخ المصىابين والىذ

الجيارديىىا الالمبيليىىة ) (Giardia lambliaالىىذ يقىىدر عىىدد

يلى ىىو التربى ىىة والميى ىىاه فى ىىي الماى ىىاطم التى ىىي تفتقى ىىر إلى ىىى خى ىىدمات

حامليى ى ى ى بحى ى ى ىوالي  ...ملي ى ى ىىون ً ى ى ىىخخ ( Barryوآخىى ى ىىرون،

الصرف الصحي يبتلظ الااس هذه اوطوار المعدية خطأه وذلف

بًرب المياه الملوثة أو بتلوي

 )..58كمىىا يجىىدر اإلًىىار إلىىى الطفيليىىات المعويىىة االاتها يىىة

اويىد بمالمسىة التربىة الحاويىة

والتىىي تاتًىىر بصىىور كبيىىر بىىين أولئىىف الىىذين يعىىااون مىىن اقىىخ

علىىى اوطىوار الطفيليىىة المعديىىة أو بتاىىاول الخاى اروات والفواكى

فىىي المااعىىة ،ومىىن أهىىم هىىذه الطفيليىىات خفيىىة اوب ىوا الصىىاير

التى ىىي ت ى ى رت فى ىىي هى ىىذه التربى ىىة والتى ىىي ال يى ىىتم دسى ىىلها جيى ىىداه قبى ىىل

( )Cryptosporidium parvumوأس ىىوي اوبى ىوا الحربي ىىة

االسىىتهالف اآلدمىىي وكىىذلف بأكىىل اللحىىوم المصىىابة ديىىر جيىىد

)belli

الطهىىو لحيوااىىات ترعىىى اوعًىىاب الااميىىة فىىي تربىىة ملوثىىة كمىىا

(stercoralis

أن ليرقات بعي الديدان الطفيلية القدر على اخترام الجلد مما

 (Isosporaوالدي ى ى ى ىىدان اوس ى ى ى ىىطوااية الب ار يى ى ى ى ىىة
)Strongyloides

(  Gyangوآخى ىىرون،

)..59

يجع ى ىىل المً ى ىىي بق ى ىىدمين ح ى ىىافيتين م ى ىىن ا ى ىىمن عوام ى ىىل خط ى ىىر
اإلصىابة بالديىدان المعويىة ( Ashbolt, 2004; Kuete et

تصىىيب الطفيليىىات المعويىىة الاىىاس مىىن مختلىىف الفئىىات العمريىىة

 )al.,وتلع ى ىىب الحً ى ى ىرات مث ى ىىل ال ى ىىذباب الما لى ى ىىي

إال أن اوطفى ىىال هى ىىم الفئى ىىة اوكثى ىىر تى ىىأث اهر بهى ىىا ،ويسى ىىجل أطفى ىىال

المعويىىة مثىىل بيىىوي الديىىدان وكييسىىات اووليىىات مثىىل المتحولىىة

ويعااي حوالي  2..مليون طفل في هذا العمر حول العالم من

2015

والص ارص ىىير دو ار مهمى ىاه ف ىىي اق ىىل اوطى ىوار المعدي ىىة للطفيلي ىىات

المى ىىدارس مى ىىن سى ىىن  51- 1عام ى ىاه اسى ىىب اإلصى ىىابات اوعلى ىىى

الحالىة للاسىير  Entamoeba histolticaوالجياريىا الالمبليىة

اإلصابة بأاوات الديدان المعوية المختلفة ( Kitvatanachaiو

lamblia.

 Giardiaوتاتق ىىل بعىىىي الطفيلي ىىات المعويى ىىة

)..58، Rhongbutsri

بط ىىرم مختلف ىىة مث ىىل استاً ىىام بيىىوي ال ىىدود الس ىىرمية الدودي ىىة

وباإلاى ىىافة إلى ىىى مىىىا يمك ىىن للطفيليىىىات المعوي ىىة أن تس ىىبب مى ىىن

Enterobius vermicularisعاد استخدام المالبس وأدطية
الفى ى ار

إمرااي أو حاالت وفا فإاها وفي حالة أطفال المىدارس تكىون

للً ىىخخ المص ىىاب أو االاتق ىىال م ىىن اوم إل ىىى طفله ىىا

مرتبطىىة ارتباط ىاه وثيقىىاه بحىىدو تخل ىف ف ىىي الامىىو واىىعف ف ىىي

الراى ىىيظ عى ىىن طريى ىىم الاى ىىدد الحليبيى ىىة كمى ىىا فى ىىي حالى ىىة الديى ىىدان

الاًاط العام وااخفاي في التحصيل العلمي وطفال المدارس

الخطافية (( )Hookwormsالخالد )5776 ،

وتس ىىتهلف ه ىىذه الطفيلي ىىات المى ىواد الاذائي ىىة للطف ىىل ال ىىذ ي ويه ىىا

تع ىد ديىىدان الصىىفر الخراطياىىي )(Ascaris lumbricoides

مسىىببة بىىذلف سىىوء تاذيىىة مثىىل اقىىخ فيتىىامين ب  5.وفيتىىامين أ
online 2617-2186
151

ISSN: Print 2617-2178

مجلة المختار للعلوم ..57 ,565-51. :).( 82

واعاق ىىة ف ىىي الام ىىو الجس ىىد كم ىىا أاه ىىا تق ىىوم بتحط ىىيم اواس ىىجة
واوعاىىاء ممىىا قىىد ياىىتر عا ى اآللىم فىىي الىىبطن وحىىاالت إسىىهال

وق ىىد ب ىىدأ االهتم ىىام به ىىذه المً ىىكلة الص ىىحية واا ىىحاه ف ىىي ال ىىدول
العربية وتم دراستها فىي أكثىر مىن قطىر عربىي فكىان  %32مىن

وااسدادات وا ف فىي اومعىاء وفقىر دم وقرحىة ومًىاكل صىحية

أطفال المدارس االبتدائية في الخرطوم حاملين وحد الطفيليىات

أخ ىىرا م ىىن ً ىىأاها أن تى ى د إل ىىى تخلى ىف ف ىىي الام ىىو اإلد اركىىىي

المعويىىة ( Siddigوآخ ىىرون ،)..59 ،أم ىىا ف ىىي محافوىىة ري ىىف

ذل ىىف م ىىن تايى ىب الطف ىىل المس ىىتمر ع ىىن المدرس ىىة ( Abossieو

اوطفى ى ىىال ً( %6906ى ى ىىحاد والى ى ىىدب  ،)...9 ،بيامى ى ىىا بلاى ى ىىت

وق ى ى ى ىىد أً ى ى ى ىىارت

 %8.01فى ى ىي د ارس ى ىىة مماثل ى ىىة ت ى ىىم إج ار ه ى ىىا ف ى ىىي مديا ى ىىة قلقيلي ى ىىة

والمعرفىىي وصىىعوبات فىىي الىىتعلم ،باإلاىىافة إلىىى مىىا قىىد يسىىبب
..52 ، Seid؛ )..59 ،Hailegebriel

دمًم السورية فقد بلات معدالت اإلصابة بهذه الطفيليات بىين

بفلسطين ()....، Khudruj

بعي الدراسات التي أجريت م خ اهر إلىى أن اوطفىال المصىابين
بأكثر من طفيل معو في آن واحد يعااون قصىو ار فىي الجااىب

وف ىىي ليبي ىىا أجري ىىت العدي ىىد م ىىن الد ارس ىىات للتع ىىرف عل ىىى اس ىىب

اإلدراكي والمعرفي بًكل أكبر مىن أولئىف الىذين يحملىون طفىياله

إصابة أطفال المدارس االبتدائية بالطفيليات المعوية في العديىد

معويى ىاه واح ىىداه كم ىىا يى ىرتبط التطف ىىل المتع ىىدد بمع ىىدالت إم ارا ىىي
عالية ويع

مىن المىىدن مثىىل دراىىة وال اويىىة وهىون وطىرابلس وقىىد كااىىت اسىىب

من فرخ اإلصابة باومراي المعدية اوخرا

اإلص ى ى ى ىىابة به ى ى ى ىىذه الطفيلي ى ى ى ىىات ه ى ى ى ىىي %.. , %5.06 ،%85

(  Supaliوآخرون)..5. ،

و %5206على ىىى الت ى ىوالي وقى ىىد كااى ىىت اووليى ىىات الطفيليى ىىة مثى ىىل
الجياريىىا الالمبليىىة

لق ىىد أجري ىىت الكثي ىىر م ىىن الد ارس ىىات فىىىي مختل ىىف أاح ىىاء الع ىىالم

 Giardia lambliaوالمتحولىىة الحالىىة

لمعرفىىة مىىدا ااتًىىار الطفيليىىات المعويىىة بىىين أطفىىال المىىدارس

للاسىىير

كىىون هىىذه الفئىىة مىىن اىىمن الفئىىات اوكثىىر تىىأث اهر باإلصىىابة بهىىذه

مقاراىة بالديىىدان الطفيليىة (  Benوآخىىرون...9 ،؛ Sadaga

الطفيليىىات وذلىىف باإلاىىافة إلىىى اوطفىىال مىىا قبىىل سىىن المدرسىىة

و ...9،؛  Elsaidوأخ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىرون..52 ،؛ )..53 ،Zaed

والاساء الحوامل (  Gyangوآخرون)..59 ،

وعلى الردم من االهتمام بدراسة الطفيليات المعوية في ليبيا إال
أا ال ت ال العديد من المدن الليبية تفتقر إلى إحصائيات دقيقة

ففي إثيوبيا فقد تبايات اسب إصابة أطفال المدارس بالطفيليىات
المعويى ىىة مى ىىا بى ىىين  %.909إلى ىىى ( %71

حىىول هىىذه المًىىكلة الصىىحية وتعتبىىر مدياىىة القبىىة إحىىدا هىىذه

Hailegebriel,

المى ىىدن ،فكى ىىان الهى ىىدف مى ىىن هى ىىذه الد ارسى ىىة التحى ىىر عى ىىن وجى ىىود

 )2017أمى ىىا فى ىىي الها ى ىىد فبياى ىىت د ارس ى ىىة قى ىىام بهى ى ىا (Khuntia

الطفيليى ىىات المعويى ىىة وتحديى ىىد أاواعهى ىىا ومعى ىىدالت ااتًى ىىارها عاى ىىد

وآخىىرون )..59 ،بىىأن  %1.01مىىن أطفىىال المىىدارس االبتدائيىىة

أطفال المدارس االبتدائية في مدياة القبة وكىذلف د ارسىة بعىي

كىااوا حىاملين لواحىد أو أكثىر مىىن الطفيليىات المعويىة مىن أهمهىىا

العوامى ىىل الفرديى ىىة واالجتماعيى ىىة والسى ىىلوكية وعالقتهى ىىا باإلصى ىىابة

ديدان الصفر الخراطياي ( )Ascaris lumbricoidesوطفيل
االميب ى ى ى ىىا المتحول ى ى ى ىىة الحال ى ى ى ىىة للاس ى ى ى ىىير (

 Entamoeba histolyticaهىىي اوكثىىر ااتًىىا اهر

بالطفيليات المعوية

Entamoeba

)histolytica

مواد وطرق البحث

وقد أجريت دراسات مماثلىة فىي كىل مىن ايجيريىا وجاىوب أفريقيىا

عينةةة البحةةث :أجريىىت الد ارسىىة علىىى ( )516طف ىاله مىىن أطفىىال

كى ى ى ى ى ى ىاآلتي  % 360.و % 6203و % 8503عل ى ى ى ى ى ىىى التى ى ى ى ى ى ىوالي

ماطقة القبة وقد ًملت الدراسة عىدد ( )8مىدارس ابتدائيىة وقىد

وتركيىىا فكااىىت اسىىب اإلصىىابة بالطفيليىىات المعويىىة بىىين اوطفىىال
( Okyayوآخىىرون...2 ،؛
Gyangوآخرون)..59 ،

المدارس االبتدائية الذين تتراور أعمارهم بين ( 5.-9عام) فىي

 Nxasanaوآخىىرون..58 ،؛

ت ى ىىم تجمي ى ىىظ العيا ى ىىات عًى ى ىوائيا بحيى ى ى
والمراحل الدراسية االبتدائية المختلفة
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عاد ()P≥ 0.05

جمع العينات وفحصةاا :أعطىي كىل تلميىذ بالتعىاون مىظ إدارات
المىىدارس االبتدائيىىة بالمدياىىة وعىىاءاه خاصىاه بجمىىظ عياىىات الب ى ار

النتائج

(وعىاء بالسىتيكي اويىف محكىم اإلدىالم) يحتىو علىى  5.مىل

أجريى ىىت هى ىىذه الد ارسى ىىة فى ىىي مدياى ىىة القبى ىىة لمعرفى ىىة مى ىىدا ااتًى ىىار

من الفورمالين ( )% 1( )Formalinكماد حافوة ،وقىد أرفىم

الطفيليات المعوية بين أطفىال المىدارس االبتدائيىة وقىد اىمات

بالتعليم ىىات المااس ىىبة لره ىىل ع ىىن طريق ىىة جم ىىظ العيا ىىة وتح ىىذير

اتىىائر الد ارسىىة فىىي ثىىال

الطف ىىل م ىىن فتحه ىىا باإلا ىىافة إل ىىى اس ىىتبيان ت ىىم ملى ى ه م ىىن قب ىىل

المعويى ى ىىة بى ى ىىين اوطفى ى ىىال ،مى ى ىىدا وهى ى ىىور اوع ى ى ىراي المرتبطى ى ىىة

اوهىىل بعىىد جمىىظ العياىىات تم ىت تصىىفيتها بواسىىطة قطىىظ ًىىا

باإلصى ىىابة بالطفيليى ىىات المعويى ىىة على ىىى اوطفى ىىال عياى ىىة الد ارسى ىىة

معقم ىىة وذل ىىف لل ىىتخلخ م ىىن الًى ىوائب الكبي ىىر والفا ىىالت دي ىىر

والعالقى ىىة بى ىىين اإلصى ىىابة بالطفيليى ىىات المعويى ىىة وبعى ىىي العوامى ىىل

المها ىىومة جي ىىداه ث ىىم إجى ىراء الفحوص ىىات الال م ىىة للكً ىىف ع ىىن

الفردية واالجتماعية والسلوكية

الطفيليات وقد فحصت العياات بالطرم التالية:

معدل انتشار الطفيليات المعوية بين األطفال

الفحةةةص المباشةةةر :وذل ىىف بوا ىىظ مق ىىدار قط ىىر أو أثاتى ىين م ىىن
العياة المحفووة في الفورمالين علىى ًىريحة جاجيىة وفحصىها

يواىىح الجىىدول رقىىم ( )5أن معىىدل ااتًىىار الطفيليىىات المعويىىة

تحت المجهر بعد تاطيتها باطاء الًريحة
الفحص باستخدام صبغة اليود :حي

بى ى ىىين أطفى ى ىىال المى ى ىىدارس كى ى ىىان ( )%8.03ومى ى ىىن بى ى ىىين الطى ى ىىرم
المسىىتخدمة فىىي الكًىىف عىىن الطفيليىىات المعويىىة كااىىت طريقىىة

واعت قطر من العياة

الطفىىو باسىىتخدام محلىىول الملىىح المًىىبظ وهىىي اوكثىىر فاعليىىة فقىىد

المحفووىىة علىىى ً ىريحة جاجيىىة وخلطهىىا مىىظ قطىىر مىىن صىىباة

اليى ىىود (iodine

كًىىفت عىىن ( )%6.01مىىن العياىىات اإليجابيىىة الكليىىة فىىي حىىين
إن ك ى ىالا مى ىىن طريقتى ىىي الفحى ىىخ المباًى ىىر والفحى ىىخ باسى ىىتخدام

 )Lugol’sوفحصى ىىها تحى ىىت المجهى ىىر بعى ىىد

تاطيتهىىا باطىىاء الً ىريحة حي ى

تتىىيح الصىىباة التعىىرف بواىىور

صى ىىباة الي ى ىىود (iodine

على التفاصيل المورفولوجية للطفيليات ()5777 ، Garcia

الكلية وقد كاات الفروم معاوية بىين الطىرم المسىتخدمة ( <P
)0.05

تعتم ىىد فك ىىر ه ىىذا االختب ىىار عل ىىى قل ىىة ال ىىو ن الا ىىوعي لرطى ىوار
التًخيصىىية للطفيليىىات المعويىىة ،فعاىىد واىىظ العياىىة فىىي محلىىول

جةةدول( :)1معىىدل اإلصىىابة بالطفيليىىات المعويىىة حسىىب الطىىرم المسىىتخدمة

ملحي مرك فىإن هىذه اوطىوار تطفىو علىى السىطح فيصىبح مىن

في الكًف عاها

السهل جمعها بكميات كبير والتعىرف عليهىا وفىي هىذه الد ارسىة

الطريقة المستخدمة في

ملئىىت اواابي ىىب الحاويىىة عل ىىى العيا ىىات بمحلىىول المل ىىح المركى ى

الفحخ

وبعى ىىد تركهى ىىا لمى ىىد  8.- 51دقيقى ىىة ،اخى ىىذت قطى ىىر مى ىىن سى ىىطح

المحل ى ىىول ووا ى ىىع عل ى ىىى ًى ى ىريحة جاجي ى ىىة وفحصى ى ى مجهريى ى ىاه

(عطيفي)5776 ،

التحليةةةةل ائحصةةةةائ  :للمقارا ىىة ب ىىين المتايى ىرات مح ىىل الد ارسى ىىة
معاوية ( )P=0.05حي

 )Lugol'sق ى ىىد أوه ى ىىرت اإلص ى ىىابة

بالطفيلي ى ىىات المعوي ى ىىة ف ى ىىي ( )%8808م ى ىىن العيا ى ىىات اإليجابي ى ىىة

تركية العينةة باسةتخدام محلةول ملةح الطعةام المركة (:)%04

اس ىىتخدام تحلي ىىل مرب ىىظ ك ىىا (square

اقىىاط هىىي :معىىدل ااتًىىار الطفيليىىات

العياات اإليجابية
العدد

%

 %امن العياات
اإليجابية الكلية

الفحخ المباًر

56

10.3

33.3

الفحخ بصباة اليود

56

10.3

33.3

الفحخ بالتركي

8.

19.2

62.5

العياات اإليجابية الكلية

23

30.8

وب ى ى ى ى ى ىىالاور إل ى ى ى ى ى ىىى الج ى ى ى ى ى ىىدول ( ).يوه ى ى ى ى ى ىىر أن دود الص ى ى ى ى ى ىىفر

 )Chiعاى ىىد مسى ىىتوا

 A. lumbricoidesكااىىت هىىي الطفيىىل اوكثىىر ااتًىىا اهر بىىين

اعتبرت الفروقات ذات قيمة معاويىة
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اوطفىىال الحىىاملين للطفيليىىات المعويىىة باسىىبة ( ،)%9.07يىىأتي

جدول ( :)3معدل وهور أعراي اإلصابة بالطفيليات المعوية على
اوطفال

بعىدها طفيىل أميبىا القولىون ديىر الممىري )%5.01(E. coli
ثىم طفيىل B. hominisديىر الممىري ( )%308بيامىا وجىدت
بيى ىىوي ديى ىىدان spp

 Taeniaو

nana

اوعراي

 H.وأكيى ىىاس

 G. lambliaباسىب متسىاوية ( )%20.و هىي كااىت اوقىل

بين الطفيليات التي تم الكًف عاها

وهور

العياات اإليجابية

العياات السلبية

اوعراي

العدد

%

العدد

%

عدم وهور أ أعراي

80

22

27.5

58

72.5

وهور اوعراي

76

26

34.2

50

65.8

أهم اوعراي
ألم في البطن

16

2

12.5

14

87.5

تايرات في لون الجلد

12

2

16.7

10

83.3

حكة حول الًر

22

8

36.4

14

63.6

إمساف

16

4

25

12

75

الكلية

إسهال

4

0

0

4

100

فقدان الًهية

22

6

27.3

16

72.7

Ascaris lumbricoides

34

70.9

صدات مستمر

10

6

60

4

40

Entamoeba coli

6

12.5

دوخة

2

2

100

0

0

Blastocystis hominis

4

8.3

صعوبة في التبر

14

2

14.3

12

85.7

Giardia lamblia

2

4.2

فقدان الو ن

14

6

42.9

8

57.1

Taenia Spp

2

4.2

أعراي تافسية

4

2

50

2

50

Hymenolepis nana

2

4.2

حمى

2

2

100

0

0

جدول ( :)2معدل اإلصابة حسب أاوات الطفيليات المعوية امن العياات
اإليجابية

العياات اإليجابية للطفيل
اوت الطفيل

العدد

%امن العياات اإليجابية

مدى ظاور األعراض المرتبطة بائصابة بالطفيليات المعوية:

العالقةةةة بةةةين ائصةةةابة بالطفيليةةةات المعويةةةة وبعةةةض العوامةةةل

يتب ىىين م ىىن الج ىىدول ( )8أن ( )%2103م ىىن اوطف ىىال الح ىىاملين

الفرديةةة واالجتماعيةةة والسةةلوكية :يواىىح الجىىدول ( )2العالقىىة

إن ( )%120.مىىاهم وهىىرت علىىيهم بع ىىي اوعىىراي المتعلق ىىة

واالجتماعية والسلوكية

لرطوار الطفيلية المعوية لم توهر عليهم أ أعراي في حىين

بى ىىين اإلصى ىىابة بالطفيليى ىىات المعويى ىىة وبعى ىىي العوامى ىىل الفرديى ىىة

باإلصابة بالطفيليات المعوية أهمها الحكىة حىول الًىر وفقىدان

الجةةنس :كااىىت اسىىبة اإلصىىابة بالطفيليىىات المعويىىة بىىين الىىذكور

أع ى ىراي اإلصى ىىابة بالطفيليى ىىات المعويى ىىة فى ىىإن ( )%6103مى ىىاهم

( ،)%.908وتوهى ىىر الاتيجى ىىة عى ىىدم وجى ىىود فى ىىروم معاويى ىىة بى ىىين

الىىو ن والحم ىى والدوخىىة ومىىن بىىين أولئىىف الىىذين وهىىرت علىىيهم

هى ى ىىي اوعلى ى ىىى ( )%8808بيامى ى ىىا كااى ى ىىت الاسى ى ىىبة بى ى ىىين اإلاى ى ىىا

كاات اتيجة فحخ عياات الب ار

(.)P<0.05
العمر :معدل اإلصابة بالطفيليىات المعويىة بىين اوطفىال اىمن
الفئة العمرية  3-9سىاوات كااىت هىي اوعلىى ( )%2.09بيامىا

كاات للفئتىين  5.-7سىاوات و 5.-55سىاة هىي ( )%.903و

( )%..عل ى ى ىىى التى ى ى ىوالي م ى ى ىىظ ع ى ى ىىدم وجىى ى ىىود فىى ى ىىروم معاويى ى ى ىىة
(.)P<0.05
المسةةتوى التعليمة لةة:م :أكبىىر عىىدد مىىن العياىىات التىىي جمعىىت

كااىىت وطفىىال تىراور المسىىتوا التعليمىىي ومهىىاتهم بىىين المتوسىىط
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والعالي ،وقد كااىت اسىبة اإلصىابة اوعلىى ( )%1.بىين أطفىال

جدول ( :)0العالقة بين اإلصابة بالطفيليات المعوية وبعي العوامل
الفردية واالجتماعية والسلوكية

ومهى ىىات ديى ىىر متعلمى ىىات وتوهى ىىر الاتيجى ىىة عى ىىدم وجى ىىود فى ىىروم

العدد

معاوية (.)P<0.05

الكلي

المسةةتوى التعليم ة لةة : :العياىىات التىىي تىىم جمعهىىا لىىم تًىىمل

عدد

%

عدد

%

الجاس

أطف ىىااله آلب ىىاء دي ىىر متعلم ىىين ،وم ىىن ب ىىين المس ىىتويات التعليمي ىىة
لآلبىىاء ف ىإن التعلىىيم العىىالي كىىان هىىو اوكثىىر بىىين اوطفىىال عياىىة

ذكر

7.

8.

8808

6.

6609

ااثى

66

53

.908

23

9.09

العمر

الد ارسىىة ،وقىىد كىىان اوطفىىال آلبىىاء متعلمىىين تعليم ىاه أساسىىياه هىىم
اوكث ىىر إص ىىابة بالطفيلي ىىات المعوي ىىة ( )%8901كم ىىا ان اسى ىىبة

اإلصىىابة بىىين اوطفىىال مىىن آبىىاء ذو تعلىىيم عىىالي كااىىت مقاربىىة

 3-9ساوات

12

..

2.09

8.

1708

 5.-7ساوات

9.

..

.903

1.

9.0.

 5.-55ساة

8.

6

..

.2

3.

المستوا التعليمي لرم

لها ( )%8108مظ عدم وجود فروم معاوية (.)P<0.05
ائصةةةةابات السةةةةابقة :أدلى ىىب اوطفى ىىال عياى ىىة الد ارسى ىىة لى ىىم يى ىىتم

تًى ى ى ى ىىخيخ إصى ى ى ى ىىابتهم بالطفيليى ى ى ى ىىات المعويى ى ى ى ىىة سى ى ى ى ىىابقاه ،إال أن

( )%.303مىىن هى الء اوطفىىال كىىااوا يحملىىون اوطىوار الطفيليىىة

دير متعلمة

2

.

1.

.

1.

تعليم أساسي

3

.

.1

6

91

تعليم متوسط

26

5.

.605

82

9807

تعليم عال

73

8.

8.09

66

6908

المستوا التعليمي لرب

المعويى ىىة وكى ىىااوا يًى ىىكلون مى ىىا يعى ىىادل ( )%9.03مى ىىن العياى ىىات
اإليجابية الكلية أما اوطفال الذين سبم تًخيصهم بالطفيليات
المعويىىة وتعىىاطوا وصىىفة ًىىعبية فقىىط كىىااوا يًىىكلون ()%5.01

تعليم أساسي

8.

5.

8901

..

6.01

تعليم متوسط

16

5.

.502

22

9306

تعليم عال

63

.2

8108

22

6209

لم يسبم تًخيص

553

82

.303

32

950.

سبم تًخيص وأخذ

..

.

5.

53

7.

االصابات السابقة

من العياات اإليجابية الكلية وقد كاات أقىل اسىبة إصىابة هىي

وولئف اوطفال الذين تم تًخيخ إصابتهم بالطفيليات المعوية
س ىىابقاه وتع ىىاطوا وص ىىفة طبي ىىة أو خلطى ىوا ب ىىين تع ىىاطي الوص ىىفة
الطبي ىىة ووصى ىىفة ً ىىعبية حي ى ى

العياات اإليجابية

العياات السلبية

وصفة طبية

كاا ىىت اسى ىىب إص ىىابتهم بالاسى ىىبة

سبم تًخيص وأخذ

3

6

91

.

.1

وصفة ًعبية

للعياىات اإليجابيىة الكليىة فىي الد ارسىة الحاليىة هىي ( %20.لكىىل

سبم تًخيص وأخذ

فئة) مظ وجود فروم معاوية (.)P>0.05

6

.

8808

2

6609

وصفة طبية وأخرا ًعبية
س ىىبم تًخيص ى ى ول ىىم يأخى ىىذ

االهتمةةةام بالنظافةةةة الشخصةةةية :أدل ىب اوطفىىال عياىىة الد ارسىىة

2

2

5..

.

.

أ أدوية

كااوا يهتمون باوافتهم الًخصىية مىن دسىل اويىد قبىل اوكىل

الاوافة الًخصية للطفل

وبع ى ىىد ال ى ىىدخول للحم ى ىىام وتقل ى ىىيم اوو ى ىىافر وق ى ىىد كاا ى ىىت عيا ى ىىات
( )%92 2مىىاهم إيجابيىىة للطفيليىىات المعويىىة بيامىىا كااىىت اسىىبة
إصىىابة اوطفىىال الىىذين أًىىار أوليىىاء أمىىورهم إلىىى عىىدم اهتمىىامهم

يهتم باوافت الًخصية
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االختالط بالحيوااات

بالاواف ى ىىة الًخصى ى ىىية بً ى ىىكل دائى ى ىىم ه ى ىىي ( )%33 3وتوهى ى ىىر
الاتيجة عدم وجود فروم معاوية (.)P<0.05
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القطط
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6
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حيوااات أخرا
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6
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ال يختلط بالحيوااات
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* يختلط بعي اوطفال بأكثر من اوت من الحيوااات
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اوطفال ماخفاىة مقاراىة بهىذه الد ارسىة حيى

اخةةةتالط الطفةةةل بالحيوانةةةات :أدلىىب اوطفىىال عياىىة الد ارسىىة لىىم

يكواىوا علىى اخىىتالط دائىىم بالحيوااىىات وقىىد كااىىت اسىىبة اإلصىىابة

كااىت فىي تايالاىد

( Kitvatanachai( )%5807و)..58، Rhongbutsri

بالطفيليى ىىات المعويى ىىة بى ىىين ه ى ى الء اوطفى ىىال ( )%39 2وكااى ىىت

وفى ى ىىي جاى ى ىىوب السى ى ىىودان ( Kardaman( )%560.وآخى ى ىىرون،

اسبة اإلصابة بالطفيليات المعوية بين اوطفال الىذين يختلطىون

 )..56كااى ى ىىت ديى ى ىىدان الصى ى ىىفر الخراطياى ى ىىي (

Ascaris

 )lumbricoidesه ىىي أكث ىىر الطفيلي ىىات المعوي ىىة ااتً ىىا اهر ب ىىين

بالقطط ( )%33 3هي اوعلى بين الفئىات المختلفىة مىظ عىدم

اوطفىىال عياىىة الد ارسىىة ،حي ى

وجود فروم معاوية (.)P<0.05

وجىىدت بيىىوي هىىذه الديىىدان فىىي

عيا ىىات بى ى ار  82طفى ىاله وه ىىو م ىىا يً ىىكل  %9.07م ىىن العيا ىىات

المناقشة

اإليجابيى ىىة الكليى ىىة وتع ى ىد هى ىىذه الديى ىىدان مى ىىن اى ىىمن الطفيليى ىىات
المعويى ىىة اوكثى ىىر ااتًى ىىا اهر على ىىى مسى ىىتوا العى ىىالم بصى ىىفة عامى ىىة،

فى ىىي هى ىىذه الد ارسى ىىة التى ىىي أجريى ىىت للتعى ىىرف على ىىى مى ىىدا ااتًى ىىار

ويسى ىىاعدها على ىىى ذلى ىىف كثى ىىر عى ىىدد البيى ىىوي التى ىىي يى ىىتم طرحهى ىىا

الطفيليات المعوية بين أطفال المدارس االبتدائيىة واالرتبىاط بىين

بواسىىطة اإلاىىا

اإلص ى ى ىىابة به ى ى ىىذه الطفيلي ى ى ىىات والعدي ى ى ىىد م ى ى ىىن العوام ى ى ىىل الفردي ى ى ىىة

فىىي الفاىىالت ومقاومىىة هىىذه البيىىوي للوىىروف

دي ىىر المالئم ىىة كالجف ىىاف والمى ىواد الكيميائي ىىة ومحافوتهىىىا علىىىى

واالجتماعية والسلوكية كاات اسبة اإلصابة بالطفيليات المعويىة

حيويتها وقدرتها على العىدوا لعىد سىاوات (الخالىد )5776 ،

بىين اوطفىىال عياىىة الد ارسىة الىىذين تىىم فحىخ عياىىات مىىن بى ار هم

وكاات هذه الديدان هي اوكثر ااتًىا اهر بىين اوطفىال فىي بعىي

هى ىىي ( )%8.03تبى ىىدو هى ىىذه الاتيجى ىىة مقاربى ىىة جى ىىداه لتلى ىىف التى ىىي

الد ارسى ىىات المًى ىىابهة اوخى ىىرا كتلى ىىف التى ىىي أجريى ىىت فى ىىي جاى ىىوب

أوهرتهىىا د ارسىىة أخىىرا أجريىىت فىىي مدياىىة دراىىة بواسىىطة صىىداقة

إفريقيى ى ى ىىا واثيوبيى ى ى ىىا وايجيريى ى ى ىىا ( Nxasanaوآخى ى ى ىىرون..58 ،؛

وقاس ىىم والتىىىي كاا ىىت اس ىىبة اإلص ىىابة بالطفيلي ىىات المعوي ىىة ب ىىين

 Abossieو..52 ، Seid؛  Ugochiوآخىرون)..51 ،

اوطفىال هىي  Sadaga( %85و  ،)...9،Kassemوعلىى

وعلى العكس من ذلف فقىد كااىت ديىدان الصىفر الخراطياىي مىن

الردم من أن اسىبة إصىابة أطفىال المىدارس بالطفيليىات المعويىة

اىىمن الطفيليىىات اوقىىل تواجىىداه حي ى

فى ى ى ى ىىي مدياى ى ى ى ىىة ال اويى ى ى ى ىىة والتى ى ى ى ىىي أجريى ى ى ى ىىت بواسى ى ى ى ىىطة (Elsaid

تىىم الكًىىف عىىن بيواىىها

فىىي عياىىات  %.05مىىن اوطفىىال فىىي الد ارسىىة التىىي أجريىىت فىىي

وآخرون )..52،كاات ( ،)%5.01إال أن ذلف قىد يعى ا لكىون

مدياىىة دراىىة (  Sadagaو  )...9، Kassemتعىىد طريقىىة

تل ىىف الد ارس ىىة ق ىىد أجري ىىت للتح ىىر ع ىىن اوولي ىىات الطفيلي ىىة ول ىىم

التركي بالطفو باستخدام ملىح الطعىام المركى هىي اوفاىل فىي

تًتمل على فحخ الديدان الطفيليىة بخىالف هىذه الد ارسىة التىي

الكًىىف عىىن الطفيليىىات المعويىىة بىىين الطىىرم التىىي اسىىتخدامت

تىىم الكًىىف فيهىىا عىىن االثاىىين مع ىاه وبمقاراىىة هىىذه الد ارسىىة مىىظ

وتسىىتخدم فىىي الد ارسىىات الميداايىىة او ى اهر لكواهىىا طريقىىة سىىهلة و

العديد مىن الد ارسىات التىي أجريىت فىي أاحىاء مختلفىة مىن العىالم

واقتصىىادية وأكثىىر فاعلي ىة مقاراىىة بطىىرم الفحىىخ المباًىىر  ،وقىىد

تعتبر هذه الاتيجة مقاربة جداه لتلف التي أوهرتها دراسة أجريت

اسىىتخدم (عبىىد اا و العبىىاد  )...1 ،هىىذه الطريقىىة باإلاىىافة

ف ىىي قلقيلي ىىة بفلس ىىطين ( ).... ،Khudruj( )%8.01وتركي ىىا

إلى ىىى طريقتى ىىي الفحى ىىخ المباًى ىىر و التركي ى ى باسى ىىتخدام محلى ىىول

( Okyay ( )%8503وآخى ى ى ى ىىرون )...2،وكااى ى ى ى ىىت معى ى ى ى ىىدالت

كبريتات ال اف لدراسة مدا ااتًار الديىدان المعويىة بىين تالميىذ

اإلصابة بين اوطفال مرتفعة فىي العديىد مىن الد ارسىات اوخىرا

الم ىىدارس االبتدائي ىىة ف ىىي مديا ىىة الموص ىىل حيى ى

كتلف التي أجريت في ايجيريىا ( Ugochi( )%2309وآخىرون،

أوه ىىر التحلي ىىل

اإلحصىىائي للاتىىائر وجىىود فىىروم معاويىىة بىىين طريقتىىي التطويىىف

 )..51واثيوبي ىىا ( Abossie ( )%35و  )..52،وجا ىىوب

المسىىتخدمة وبىىين الطريقىىة المباًىىر  ،فقىىد كااىىت اسىىبة اإلصىىابة

إفريقي ى ى ى ىىا ( Nxasana ( )%6203وآخ ى ى ى ىىرون )..58،وف ى ى ى ىىي

بين اوطفال عياة الدراسة باسىتخدام الطريقىة المباًىر %3093

د ارسىىات أخىىرا كااىىت اسىىب اإلصىىابة بالطفيليىىات المعويىىة بىىين

بياما ارتفعت الاسبة باستخدام طريقة الطفىو بىالملح المركى إلىى
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 %5.0.2وباس ىىتخدام طريقى ىىة الطفى ىىو بمحل ىىول كبريتى ىىات ال اى ىىف

مسببات اومراي وقد توصلت بعي الد ارسىات اوخىرا لمثىل

بلا ىىت اس ىىبة اإلص ىىابة  %5205.وا ىىحت ه ىىذه الد ارس ىىة أن

هىذه الاتيجىة فقىد كااىت الفئىة العمريىة  3-6سىاوات هىي اوعلىى

اإلصى ى ىىابة بالطفيليى ى ىىات المعويى ى ىىة ال ت ى ى ىرتبط بالاى ى ىىرور بوهى ى ىىور

إصىىابة بالطفيليىىات المعويىىة بيامىىا كااىىت الفئىىة العمريىىة 52-5.

أع ىراي اإلصىىابة ،فعلىىى الىىردم مىىن أن  %120.مىىن اوطفىىال

س ىىاة ه ىىي اوق ىىل إص ىىابة ف ىىي د ارس ىىة ف ىىي ً ىىمال د ىىرب إثيوبي ىىا

الحاملين للطفيليات المعوية قىد وهىرت علىيهم بعىي اوعىراي

(  Aberaو )..52 ، Nibretيتاىح فىي هىذه الد ارسىة أاى

مى ىىن أهمهى ىىا الحمى ىىى والدوخى ىىة و فقى ىىدان الى ىىو ن و الحكى ىىة حى ىىول

م ىىن ب ىىين اوطف ىىال الح ىىاملين للطفيلي ىىات المعوي ىىة ف ىىإن مع ىىدالت

الًىىر  ،إال أن اوطفىىال الىىذين لىىم توهىىر علىىيهم أيىىة أعىراي قىىد

اإلصابة اوعلى كاات بىين اوطفىال وب أو أم مىن المسىتويات

ًىكلوا مىىا اسىىبت  %2103مىىن الاسىبة الكليىىة للعياىىات اإليجابيىىة،

التعليميى ىىة اوقى ىىل وكااى ىىت هى ىىذه الاتيجى ىىة متفقى ىىة مى ىىظ تلى ىىف التى ىىي

اومىىر الىىذ يجعىىل مىىن الصىىعب التعىىرف علىىى إصىىابة الطفىىل

توصلت إليها بعي الدراسات المًابهة التي أجريت في إثيوبيا

بالطفيليىات المعويىة و بالتىالي عالجى ممىا يسىاهم فىي قىدر هىذه

والتى ى ىىي أواى ى ىىحت ارتبى ى ىىاط المسى ى ىىتوا التعليمى ى ىىي لى ى ىىرب أو اوم

الطفيليىىات علىىى االاتًىىار ،و يجعىىل مىىن الاىرور عاىىد واىىظ

بمع ى ى ىىدالت إص ى ى ىىابة اوطف ى ى ىىال بالطفيلي ى ى ىىات المعوي ى ى ىىة (Gelaw

أ خط ىىة لمكافحته ىىا القي ىىام ب ىىإجراءات ً ىىاملة ومتكامل ىىة وع ىىدم

وآخرون..58 ،؛  Aberaو )..52 ، Nibretفي حين إن

والعيىىادات كمرجىىظ لتحديىىد مىىدا ااتًىىار الطفيليىىات المعويىىة بىىين

التعليمى ىىي لى ىىرم دون اوب ي ى ى ثر على ىىى إصى ىىابة اوطفى ىىال بهى ىىذه

اوف ى ىراد فى ىىي هى ىىذه الد ارسى ىىة كااى ىىت اسى ىىبة اإلصى ىىابة بالطفيليى ىىات

الطفيليى ى ىىات ( Okyayوآخ ى ى ىىرون...2 ،؛ Al-Mohammed

وقىد وافقىت

وآخ ىىرون )..5. ،إال أن اس ىىبة اإلص ىىابة ب ىىين اوطف ىىال مم ىىن

هذه الدراسة عىد د ارسىات كتلىف التىي أجريىت فىي مدياىة ال اويىة

كان أحد أبوي أو كالهما متعلمىاه تعليمىاه عاليىاه كااىت هىي أياىاه

(ً ى ىىحاد  )...9 ،وثالث ى ىىة ف ى ىىي قلقيلي ى ىىة بفلس ى ىىطين (Khudruj

في الحد من ااتًار الطفيليات المعويىة وعىدم اإلصىابة بهىا بىين

 )....،ويمكىن تفسىىير ارتفىىات اسىىب اإلصىىابات بىىين اوطفىىال

أطفىىىالهم وخاص ىىة فى ىىي ديىىىاب دور التوعي ىىة والتثقيىىىف الصىىىحي

ال ىىذكور إل ىىى ك ىىواهم أكث ىىر اً ىىاطاه خ ىىار الماى ى ل مم ىىا يعرا ىىهم

للم سس ى ىىات الص ى ىىحية والتعليمي ى ىىة وا ى ىىحت ه ى ىىذه الد ارس ى ىىة أن

كااىىت

تًخيخ حالتهم باإلصابة وقىد كىان هى الء اوطفىال مىن م ارحىل

أكثىىر ماهىىا بىىين الىىذكور فىىي بعىىي الد ارسىىات اوخىىرا المًىىابهة

عمريى ىىة مختلفى ىىة ممى ىىا يبى ىىين عى ىىدم وجى ىىود أ ب ى ىرامر مخصصى ىىة

كتلى ىىف التى ىىي أجريى ىىت فى ىىي واليى ىىة إياودى ىىو فى ىىي ايجيريى ىىا ( Odo

لفحى ىىخ أطفى ىىال المى ىىدارس للتأكى ىىد مى ىىن خلى ىىوهم مى ىىن الطفيليى ىىات

وآخرون )..56 ،يتاح فىي هىذه الد ارسىة أن اوطفىال اوكبىر

المعوية ،اومر الذ يساعد على ااتًار هذه المًكلة الصىحية

بالطفيليىىات المعويىىة ،بيامىىا كىىان اوطفىىال اوصىىار سىىااه اىىمن

سىىابقا بالطفيليىىات المعويىىة فىىإن  %5.فقىىط ممىىن أخىىذوا وصىىفة

االعتمى ىىاد على ىىى التقى ىىارير الطبيى ىىة المحفووى ىىة فى ىىي المستًى ىىفيات

المعوية بين اوطفال الذكور أكثر ماها بين اإلاا

د ارسى ىىات أخى ىىرا فى ىىي السى ىىعودية وتركيى ىىا أواى ىىحت أن المسى ىىتوا

مرتفعىة ،اومىر الىذ ال يجعىل للتعلىيم العىالي لكىال اوبىىوين دو اهر

( Elsaidوآخىىرون )..52 ،وأخىىرا فىىي محافوىىة ريىىف دمًىىم

لرتربىىة والابىىار الىىذ قىىد يكىىون حاوي ىاه علىىى اوط ىوار المختلفىىة
للطفيليىىات المعويىىة إال أن اسىىبة اإلصىىابات بىىين اإلاىىا

 %9.03مىىن اوطفىىال المصىىابين بالطفيليىىات المعويىىة لىىم يسىىبم

بىىين اوطفىىال ومىىن بىىين اوطفىىال الىىذين تىىم تًىىخيخ إصىىابتهم

سى ىىااه اى ىىمن الفئى ىىة العمريى ىىة  5.-55سى ىىاة هى ىىم اوقى ىىل إصى ىىابة
الفئىىة العمريىىة  3-9سىىاوات هىىم اوكثىىر إصىىابة اىىمن العياىىات

طبيىىة كااىىت اتيجىىة فحىىخ عياىىاتهم ايجابيىىة للطفيليىىات المعويىىة

اإليجابيىة الكليىة ويمكىىن تفسىير ذلىىف بأاى كلمىا تقىىدم الطفىل فىىي

اومىىر الىىذ يبىىين فاعلي ىة اودوي ىة الماىىاد للطفيليىىات المعويىىة

يهمله ىىا الطف ىىل اوص ىىار س ىىااه والت ىىي م ىىن ً ىىأاها المس ىىاهمة ف ىىي

تع ىىاطوا وص ىىفات ً ىىعبية كع ىىال في ىىدل عل ىىى ع ىىدم فعالي ىىة ه ىىذه

فىىي مكافحتهىىا ،أمىىا ارتفىىات اسىىبة اإلصىىابة بىىين اوطفىىال الىىذين

العم ىىر ك ىىان أكث ىىر حرصى ىاه عل ىىى بع ىىي مع ىىايير الاواف ىىة الت ىىي

الوصفات حي

التقلي ىىل م ىىن ف ىىرخ اإلص ىىابة بالطفيلي ىىات المعوي ىىة وديره ىىا م ىىن

إن  %91ماهم قد كاات اتىائر فحىخ عياىاتهم
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إيجابيىىة للطفيليىىات المعويىىة ويمكىىن القىىول هاىىا باىىرور إج ىراء

بًكل عام ،إال أن اإلصابة بالطفيليىات المعويىة ال الىت تًىكل

حمىىالت المعالجىىة الكيميائيىىة الجماعيىىة كجى ء مىىن أ خطىىة يىىتم

مًكلة صحية هامة وخاصة بين اوطفال حي

تبىين مىن هىذه

واىىعها لمكافحىىة هىىذه الطفيليىىات بىىين اوطفىىال يتبىىين فىىي هىىذه

الد ارسىىة ارتفىىات اسىىبة اإلصىىابة بالطفيليىىات المعويىىة بىىين أطفىىال

الد ارسى ىىة أاى ى ى وعلى ىىى ال ى ىىردم م ى ىىن أن اسى ىىبة اوطف ى ىىال الح ى ىىاملين

المىىدارس االبتدائيىىة ،وخاصىىة الىىذكور واوطفىىال اوصىىار سىىااه،

الًخصىىية ( )%.703كااىىت أقىىل مىىن اسىىبة اوطفىىال المصىىابين

خلى ىىوهم مى ىىن الطفيليى ىىات المعويى ىىة ،اومى ىىر الى ىىذ يتطلى ىىب اتخى ىىاذ

والى ى ى ىىذ ال يواوبى ى ى ىىون على ى ى ىىى االهتمى ى ى ىىام بالاوافى ى ى ىىة الًخصى ى ى ىىية

اإلجراءات الكفيلة بالحد من ااتًار هذه الطفيليىات وذلىف باًىر

( ،)%8808إال أن كىىون هىىذا الفىىارم بىىين الاسىىبتين صىىاير جىىداه

الوعي الصىحي بىين اوطفىال وذويهىم ،واجىراء فحوصىات البى ار

للي ىىدين بع ىىد اس ىىتخدام المرح ىىاي وقب ىىل اوك ىىل وتقل ىىيم اوو ىىافر

يسىاهم إلىى حىد كبيىر فىي تقلىيخ مصىادر العىدوا إلىى أقىل حىىد

ودسىىل الخا ى اروات والفواك ى قبىىل أكلهىىا لىىم يسىىاعد بًىىكل كبيىىر

ممكن

كمىىا تبىىين عىىدم وجىىود فحوصىىات دوريىىة لرطفىىال للتأكيىىد علىىى

للطفيليى ىىات المعويى ىىة مى ىىن بى ىىين أولئى ىىف الى ىىذين يهتمى ىىون باوى ىىافتهم

الدوريىىة لرطفىىال فىىي المىىدارس ومعالجىىة المصىىابين مىىاهم ،ممىىا

فإاى ى يًى ىىير إلى ىىى أن االهتمى ىىام بالاواف ىىة الًخصى ىىية مى ىىن دسى ىىل

على ىىى تقلي ىىل اس ىىبة اإلصى ىىابة بالطفيلي ىىات المعوي ىىة تعتب ىىر هى ىىذه

المراجع

أجريىىت فىىي السىىعودية واثيوبيىىا ( Al-Mohammedوآخىىرون،

الطفيليات ماًورات جامعة عمر المختار البيااء

الاتيجة متفقة مظ أدلب الدراسات المًىابهة اوخىرا كتلىف التىي

 ..5.؛  Aberaو )..52 ، Nibretوالتىىي بياىىت أن دسىىل

الخال ى ى ىىد  ،اه ى ى ىىاد ول ى ى ىىي ع يى ى ى ى
ً ىىحاد  ،صىىالر ال ىىدين وال ىىدب

( )1221مقدمى ى ى ىة ف ى ى ىىي عل ى ى ىىم

محم ىىد خليىىل ( )9112ااتً ىىار

اويىىد بعىىد اسىىتعمال المرحىىاي وتقلىىيم اووىىافر ي ىرتبط باسىىب

الطفيليات المعوية عاد أطفىال المىدارس فىي محافوىة ريىف

أقىىل م ىىن اإلصىىابة بالطفيلي ىىات المعوي ىىة ،بيامىىا أً ىىارت الد ارس ىىة

مجلىة التًىخيخ المخبىر 4

دمًم والعوامل المى ثر فيى

التي أجريت بين أطفىال المىدارس فىي قلقيليىة بفلسىطين أن عىدم

دسل الفواكى والخاى اروات قبىل أكلهىا يًىكل عىاماله مىن عوامىل

( )2
عبى ىىد اا ،إب ى ىراهيم أحمى ىىد والعبى ىىاد  ،أسى ىىماء إب ى ىراهيم ()9115

خطر اإلصابة بالطفيليات المعوية (  ).... ، Khudrujفي

ااتً ىىار الدي ىىدان المعوي ىىة ب ىىين تالمي ىىذ ع ىىدد م ىىن الم ىىدارس

هذه الدراسة تم الس ال عن اخىتالط الطفىل بالحيوااىات المختلفىة

االبتدائي ى ىىة ف ى ىىي مديا ى ىىة الموص ى ىىل مجلى ى ىة عل ى ىىوم ال ارف ى ىىدين

ذلىىف أن عىىدم االهتمىىام باوافىىة هىىذه الحيوااىىات ومتابعتهىىا بيطريىاه

وكىىذلف حملهىىا للعديىىد مىىن الحًىرات التىىي تعمىىل كعوائىىل وسىىطية
لبعي الديدان الطفيلية يجعل ماها أحد عوامىل خطىر اإلصىابة

14- 952:)2(11
عطيفي ،يحيي كريا ( )1221الطفيليىات البيطريىة ماًىورات
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Abstract: This study was conducted to determine the prevalence of intestinal parasitic
infections among the primary school children and to assess the clinical features and risk
factors related to the infection. A cross-sectional study was performed, and a total of 156
primary school children aged from 7 – 12 years were randomly selected from (3) primary
schools in Al-Qubbah city during the period from November 2017 to February 2018. Each
child was requested to provide one stool sample, and data collection was carried out by giving
an Administered Questionnaire Form to the parents of children included inquiries about sociodemographic environmental conditions and behavioral sanitary habits. Each stool sample was
examined three times directly, stained with Lugol's iodine, and after flotation technique by
using a concentrated salt solution. The results showed that 30.8 % of the children were
infected with intestinal parasites. These parasites were A. lumbricoides (70.9%) Entamoeba
coli (12.5%) Blastocystis hominis (8.3%) Hymenolepis nana, Taenia spp, Giardia lamblia
(4.2%). Statistical analysis using Chi-square (P= 0.05) shows significant differences between
direct methods and concentration method to conclude that the prevalence of intestinal
parasitic infections was high among school children, especially males and younger children,
making this health problem a continuous one in the society in the absence of early diagnosis,
effective treatment, and health education.
Keywords: Intestinal parasites, School children. Risk factors, Libya.
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