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 الخالصة
 طفممممممممممممل مممممممممممممماؤ بممممممممممممداء الحممممممممممممم  السمممممممممممموداء الم كممممممممممممد  ش يممممممممممممم م بواسممممممممممممطة    بمممممممممممما  82شممممممممممممملت الد اسممممممممممممة الحاليممممممممممممة 

Dipstick(rK39)Immunochromatography Test-   والممم اجعيل لمس شممف  الطفممل الم كممفى ومس شممف  العلويممة ل طفممال  مم
 ،كممم  الجنسممميلسمممنواتم وممممل  6 - شممم   4  اوحمممت اعمممما هم ممممل   2013 ولغايمممة حفيممم ال 2012بغمممداد اب مممداءاا ممممل كمممانول ال مممان  

وان فما   leucopeniaلوحظت اغلؤ االمابات  دول السنة ال انية مل العم  والذيل يعانول مل نقص عدد ك يات المدم البياماء 
 مممممممممممممممممممممممممممم  فيمممممممممممممممممممممممممممادة  ممممممممممممممممممممممممممم  معمممممممممممممممممممممممممممدل   سممممممممممممممممممممممممممميؤ المممممممممممممممممممممممممممدم Hemoglobinم(Hb ممممممممممممممممممممممممممم  كمية اممممممممممممممممممممممممممماؤ المممممممممممممممممممممممممممدم 

Erythrocyte Sedimentation rate (ESR) ، مم    كيممف  دةيافكممما  ظ مم ت الد اسممة Bilirubin الكبممدت يمافنإ   دة ياوف 
إلمابة ت احاال  بع ممم   Alanine Aminotransferase(ALT)م وانممفيم (AspartateAminotransferaseASTنفيم كمم 

 الشديدة.
 م.- (Kala azar - ESR-  Bilirubin ALT and AST:  لكلمات المف احية

 
 ألمقدمة

 Visceral leishmaniasisيعد داء الحم  السوداء  

(Kala-azar  مل األم ا  ذات االن شا العالم  الذى  سببه
طفيليات وحيدة ال لية  ن م  إل  السوطيات الدموية   طفل 

م و عود إل  جنس Intracellular  إجبا يا دا ل ال  يا
Leishmania يم  الطفيل  بطو يل هما الطو  عديم .

وي طفل دا ل ال  يا البلعمية  (Amastigote)السوط 
   المايف الفق ى والطو   مMacrophages  الكبي ة

م وي طفل     معاء ذباؤ (Promastigote مام  السوط 
م. ين قل الم   عل ط يق  ن   ذباؤ Sand flyال مل  

ي وطل  .Phlebotomus [1]ل ال    عود إل  جنس ال م
بلدا   وفع    المناطق االس وائية  88داء الحم  السوداء    

 م يكا الشمالية  ، و با ،   يقيا ،وشبه االس وائية مل آسيا
 شي  إحمائيات منظمة المحة العالمية ، و م يكا الجنوبية
يسبؤ و  إمابة بداء الحم  السوداء 500000 هناك  ك   مل

. قد [2] ش ص سنويا 000 100الم   و اة ما يقا ؤ 
يكول الم   حيوان  المنش حيث   امل دو ة الحياة 

حيوانياا   م من ا الك ؤ والقوا   Animal reservoir افنا ا
للم  . يعد داء   و بش ى المنش  حيث يكول اإلنسال  افنا ا

فيل  الحم  السوداء مل االم ا  األك    طو ة إذ يغفو الط
 (Spleen)م والطحال Liverاألحشاء الدا لية من ا الكبد  

م وي مف الم ي  بالحم  (Bone marrowون اع العظم
Fever) م , ا م الكبد والطحال ,  ق  الدمAnemia) م وقد

ويع ب  مل  [3]ي دى الم   إل  الو اة عند عدم المعالجة 
ة األم ا  الم وطنة    الع اق حيث    ف  نسبة اإلماب
 2بالم      عموم الع اق و امة بيل األطفال بعم  

 .[4]سنة    4-ش  
وقد بلغت نسبة االمابة    المناطق الجنوبية و امة 

م    حيل (1992-2002للف  ة    6204   محا ظة ذى قا 
امابة لنفس الف  ة    محا ظة  1167 بلغ مجموع االمابات

كما سجلت حاالت امابة  قليلة بالم       ،البم ة
المناطق الشمالية  ما    المناطق الوسط  مل الع اق كانت 

وقد  امنت  .[5] قل مما عليه    المناطق الجنوبية 
الد اسة الحالية القاء  لمفيد مل الاوء عل  الم غي ات الدموية 
والم ش ات الكيموحيوية وا  با  بع  وظائف الكبد 

 بداء الحم  السوداء.للممابيل 
 

 طرائق العمل

mailto:hanaakamil@yahoo.com
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 م إج اء الفحص  لس ي ى عل  األطفال الممابيل  - 
األطباء الم  ميل لغ   قبل بداء الحم  السوداء مل 

ال ح ى عل األع ا  الس ي ية والع مات الدالة عل  
 ا م  ، ا م الكبد ،اإلمابة بالم   ال    شمل  الحم 

 ،السعال ،اإلس ال ،ال قي  ، قدال الش ية ، ق  الدم ،الطحال
 ال  اؤ المجا ى البوليةم.

 جم  العينات -ؤ
اطفال ممابيل بداء الحم  نموذج دم مل  82 م جم  

الطفل الم كفى والعلوية لمس شف  السوداء والم اجعيل 
  مول ال انمداءاا مل كانماب  ة بغدادم   مدينال مل طف

 مل مم  اوحت  عما ه 2013ة حفي ال مولغاي 2012
 م.سنوات 6 - ش   4 
 

 الفحوصات المختبرية 
 الفحومات الدموية  1-

   قياس  ااؤ  Voigt  [6]اس  دمت ط يقة
وعد   يا الدم البي   ESRوقياس   hemoglobinالدم

W.B.C .لألطفال المشموليل بالد اسة الحالية 
 :Serological Testالفحومات المملية -2
 ا  با  الش يط المناع  - 

Immunochromatography Test Dipstick (rK39) 
يعد مل اال  با ات الحدي ة والس يعة ل ش يص داء 
الحم  السوداء واس عمل    هذا اال  با   ش طة  امة 

 (Nitrocellulose) ممنعة مل و ق ن  ات السليلوف
م    منطقة  ط rK39  ومشبعة بمس ادات الحم  السوداء

إاا ة إل  مس اد ب و يل  Test line region)اال  با   
A  المس  لص مل الدجاج    منطقة  ط السيط ةControl 

line region) م واج ى اال  با  بد جة ح ا ة الغ  ة حسؤ
 .Singh [7] ط يقة

    AST, APT و Bilirubin ؤ قياس مس وى
اس  دمت  ممول الم ا  الممابيل بداءالحم  السوداء.

    method by Randox KitsVolumetricط يقة 
نفيم ت وظائف الكبد ك يمافنوقياس إ Bilirubinقياس 

Aspartate AminotransferaseAST)م ممم وانفي
Alanine Aminotransferase(ALT). 

 التحليل االحصائي

 اما، و ع ؤ عل قيم مج إحمائيمل الن ائمم  حليم 
 mean ± SDدام موى الداللة باس  مد مس مم و  م  حدي

 م.tا  با  
 

 النتائج والمناقشة 
إل  عل  نسبة إمابة بداء  ظ  ت ن ائج هذه الد اسة 

م ش  اا وبنسبة 12-7الحم  السوداء امل الفئة العم ية  
م  ش   (<6واقل نسبة إمابة امل الفئة العم ية  %41.46
 .م1  جدول 9.76 %وبنسبة 

 
 (1جدول )

 .نسبة اإلصابة بداءالحمى السوداء حسب الفئة العمرية
 

 النسبة المئوية عدد المصابين الفئات العمرية
 9.76 8 شهر < 6

 41.46 34 شهر 7 – 12
 19.51 16 سنة 1 – 1.6

 18.29 15 سنة 1.7 – 2
 10.98 9 سنة  2اكثرمن

 100 82 المجموع
 

لقد سبق ال منف داء الحم  السوداء    الع اق امل 
كاال فا  البح  الم وسط الذى يميؤ األطفال وال ا  دول 
سل ال امسة مل العم نظ اا ل وفي  األعما  وط ق االن قال 

وي ج  سبؤ ا  فاع نسبة اإلمابة بيل األطفال إل  عدم  [8]
 ما بالنسبة  [9] اك مال نمو و طو  الج اف المناع  لألطفال

للم غي ات الدموية بينت الن ائج الحالية  لَّ  عداد   يا الدم 
-4000مل الممابيل ي  اوح بيل   %35.36البي  عند 

م    حيل كال  عداد   يا الدم البي  3 لية/ ملم 2000
م جدول 3 لية/ ملم  (12100مل الممابيل  % 2.43عند 
 م.2 

 
 
 
 
 (2جدول )
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 .يض للمصابين بالحمى السوداءتعداد خاليا الدم الب
 أعداد خاليا الدم البيض

 ( 3)خلية/ ملم 

عدد 
 المصابين

النسبة 
 المئوية

4000 – 2000 29 35.36 
6000 – 4100 27 32.95 

8000 – 6100 13 15.85 

10 000 – 8100 7 8.53 

12 000 – 10 100 4 4.87 

>12 100 2 2.43 

 100 82 المجموع

P value < 0.05 

 
وهذه الن ائج  وا ق ت م  ما  شا ت إليه الد اسات حول 
 لَّ اإلمابة بداء الحم  السوداء يسبؤ قلة     عداد   يا 

ي حظ مل الن ائج إل نسؤ  ااؤ الدم عند  [10]. الدم
 مل الممابيل بالم   كانت    اوح بيل 32.95%

6.1)dL-/g8 م    حيل كانت نسؤ  ااؤ الدم عند
 م.3م جدول  (12<مل الممابيل  4.87%

 

 (3جدول )
 .نسبة خضاب الدم في المصابين بداء الحمى السوداء

 خضاب الدم
(g/dL) 

عدد 
 المصابين

النسبة 
 المئوية

6 – 4 14 17.07 

8 – 6.1 27 32.95 

10 – 8.1 25 30.48 

12 – 10.1 12 14.63 

> 12.1 4 4.87 

 100 82 المجموع

 
 بيل الن ائج ال  ق  الدم سائد ا ناء االمابة بالحم  

وانه موجود   جمي  م احل االمابة و  فق هذه السوداء 
و بما  عود  سباؤ هذا  ،[11]الن ائج م  ما ومل اليه 

 االن فا  الشديد     ااؤ الدم ال   حلل  و  كس 
Hemolysis)م الك ية الحم اء    الطحال بسبؤ هشاش  ا، 

ن فا   كويل الك يات الحم     ن اع العظم ن يجة  و ال  ا
م الحامل    ا ناء (Hemorrahgeاالمابة  و ال  النفف 

االمابة والذى يعود الن فا   عداد المفيحات الدموية 
 .[12]ن يجة لقلة  منيع ا    الن اع المماؤ بالطفيل  

ا  فاعاا ملحوظاا    معدل   سيؤ 4) يبيل جدول  
م   ناء االمابة وال هذا 150mm/h  الك يات الحم 

اال  فاع يفداد م   قدم االمابة بسبؤ العمليات ال ن  ية 
وال   ين ج عن ا  ا   االنسجة واالحشاء ن يجة االمابة 
بالطفيل  كذلك ا  فاع مس وى الكلوبيولينات المناعية  لفا 
وكاماوما ين ج عن ا مل  غي ات    نسؤ المكونات الب و ينية 

الدم حيث    ف    اكيف هذه الب و ينات عند وجود  لب فما
وكل هذه ال غي ات  قود    الن اية  ،ال  ابات  و امابة طفيلية

 ESRال   س ي    سيؤ الك يات الحم  وبال ال  ا  فاع 
.  ظ  ت الن ائج فيادة      كيف البلي وبيل [13]

.3umol/L)76م وبف ق معنوى نسبة للمس وى الطبيع  له، 
ى ال  ال امابة الكبد باالم ا  ومن ا الحم  السوداء ويعف 

ي دى ال  عدم قد  ه الكا ية عل  اال  باط واس   اج 
البلي وبيل مسببا ا  فاع البلي وبيل المباش  وغي  المباش  

، كما [14]ويسم  هذا النوع بالمف اء ال لوية الكبدية 
  ظ  ت الد اسة فيادة    مس وى إنفيمات الكبد    الدم

ALT  74.4 u/Lم وAST   142.6u/Lم. 
 

 (4جدول )
في مصول  (AST&ALT) و Bilirubin قيمة تركيز

 .المصابين بالحمى السوداء
Normal 

Rang 

Maximum 

value 

Minimum 

value 
SD mean 

Biochemical 

parameter 

5-17 76.3 48.9 7.734 59.684 

Total 

Bilirubin 

(umol/L) 

1-45 74.4 68.2 1.524 70.944 ALT(u/L) 

1-41 142.6 111.3 11.225 128.368 AST(u/L) 

10 150 19 15.32 99.63 ESR mm/h 

P value > 0.001 
 

 مل ALT (GPT)مالمس وى الطبيع  لمل الوااح ال 
 AST(GOT)    اوح نسبةبينما وحدة دولية/ ل    45 إل  1

ي  ف  مس وى هذه األنفيمات  ،وحدة دولية/ ل   41إل   1مل 
   الحاالت  (ALT) حيث ي  ف .   ال  اؤ و ليف الكبد
ذى مال(AST)  مه المي وب فم  م يلياالحادة حيث يوجد  يالس

ا والساي وب فم، ولذلك يكول  ك   مد    المي وكوند يميوج
ولقد وجد  ،   الحاالت المفمنة واح شاء عالة القلؤ ا  فاعاا 

   حاالت االمابة الشديدة بداء الحم  السوداء  ا ي اا 
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وااحاا عل  الكبد ن يجة ل واجد الطفيليات وال    سبؤ 
  وهذا ي فق م  ما ومل اليه ، ا مه  م ال   ي  عل  وظيف ه

 .[16]و [15]
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Abstract 

The current study included 82 children 

infected with Kala azar certainly diagnosed by 

Immunochromatography Test- Dipstick(rK39) 

and Auditors the hospital baby Central and 

AL-Alwiyah Children in Baghdad 

from(January2012 to June2013) ranged in age 

from (4 months - 6 years) and both sexes, 

observed most of the injuries less than two 

years old, and those who suffer from 

leucopenia and a reduction in the amount of 

hemoglobin(Hb)with the increase in (ESR) 

Erythrocyte sedimentation rate , the study also 

showed an increase in Bilirubin andan increase 

in liver enzymes, such as Aspartate 

Aminotransferas (AST), Alanine 

Aminotransferase (ALT) in some severe cases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


