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الملخص
خلفية الدراسة :داء الليشمانيات الحشوي هو ثاني أكبر طفيلي قاتل في العالم بعد الماليراا.
أهدددا الدراسددة  :نتااا ا المر اام المنااابي بااداء الليشاامانيات الحشااوي فااي ايمااات المتتشاافم ااتمااادا الاام ا تباااير ب ع ا
لتشخيص لمرض.
المرضى والطرائق  :أجريت هذه الدراسة في مستشفى البتول التعليميي فيي بعبوبية  -دييللى الي ل فتيرن مين نيلاون ال يلاي
 2015الى نلاون االول .2015جمعت ال لهيل  35حللية يشيتبف فيي اتيلبتهل بيللحمى السيودا  .نميل جمعيت معلوميلت ين
تلريخ اال راض المرضية فيمل يتعلق ب العايوان الجيا ،العمر جيود الحيواايلت و ايو فتييلة اليد .الفحي السيرير
والتحلليل المالتبرية ت البيل بهل تم ليت ب تيورن اليد النلملية سيوالرالبنن واالتبلرالببعية اليذ بيت تشيالي مرضيى
الحمى السودا .
النتدددائج :اتضاااحت نتاااا ا الديرا ااا ان نتاااب المناااابي باااالمرض أك ااار باااي الااا كوير ( )%60مااا اثناااا ( )%40وكاااان
أك رشيواا في فنلي الربيع والشاتاء ،وأقال فاي فنالي الناي والخراا والام المحاو التاالي ( %14 ،%31 ،%48.5و
 .)%0.05وجاادت االق ا الماارض وفناايل الااد اك اار شاايواا مااع نااو  A ,Bوأقاال شاايواا فااي فناايل الااد AB, O
 5٪ 14%،22٪،57٪بالتتااااابع .كااااان  .٪29شاااا ل ااااخام اءاضاااااء  ( ٪57ااااخام ال حااااا ،٪14تضااااخم ال بااااد
 ،٪17اااخام ال باااد وال حاااا كاااان  )٪26وااااد اااخام اءاضااااء  .٪43وقاااد تباااي أن جمياااع المر ااام اعاااانون مااا
ف رالد ،وهماك  ٪43م ف رالد الخفي ( ٪mg10وأقال) و  ٪57ما ف رالاد الحااد الشاداد ( ٪mg7وأقال) .كماوجادت أن
نتب مدة حمم < ٪17أ بو  )2-1( ٪31 ،أ ابيع 2 >٪52 ،أ ابيع
االستنتاجات :ان المرض أك ر شيواا بي المماطق الرافي ،٪71م المدن.
الكلمات المفتاحية :الحمم التوداء ،ف رالد  ،خام اءاضاء ،مم يرافي .
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 3,1كلي طب  -جامع داالم -داالم  -العراق.
 2كلي اليرموك الجامع  -بغداد -العراق.
 4وزايرة النح –بغداد العراق.
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