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 الـــخالصـــــــة

الة  ًيايةح  2007للفرةشج هةي تذايةح  ةيش ايلة    هحافظةح ر  اةاس فة  حاليةحالذساسةح ال أجشيد    

 فةة  ااًنةةاى  Hydatid diseaseتةةذاا ااايةةاط الةذسيةةح لذساسةةح اابةةاتح  2008 آب ةةيش 

 فحص حالذساس الرشخيصيح لالباتح ,  ولد و هي الٌاحيح ال تائيح الوعائف ال سطيح ااخشىو

 85ابةةاتح  د الذساسةةحيٌةةت  و فةة  هنرشةةف  الحنةةيي الرةليوةة  فةة  هحافظةةح ر  اةةاس هةةشيط 196

 ار الثيةح الوشظة  الوصةاتييغ و ةللد ااًةاز % 43.37تٌنةثح و هشيط تذاا اااياط الةذسيح

ًنةةثح اسذفةةةد  , و % 63.:7 تيٌوةةا فة  الةةزا س ااًةةد % 50.00 ااًةد ًنةةثح ابةةاتح ااًةاز 

% وااةةن ًنةةثح ابةةاتح ظةةوي الف ةةح  66.67( سةةٌح تٌنةةثح (31-40الةوشيةةح  اابةةاتح ظةةوي الف ةةح

 % .8.00 سٌح تٌنثح  (71-80الةوشيح )

   %  :99.9 اعلةة  ًنةةثح ابةةاتح ظةةوي الوصةةاتيي تااايةةاط الةذسيةةح فةة  اللثةةذ تٌنةةثح خوجةةذ    

اا الثطحة تح حنة الر صيع الجغشافة  فة  ًاحيةحضخ ًنثح ااباسا  % ,  14.86الشئريي تٌنثح و

  ًنةثح % , وسةجلد اعلة5.56 الٌابشيح تٌنةثح  % واان ًنثح اباتح ف  اعاا :39.4تٌنثح 

 %. 35.09 % واان ًنثح اباتح ف  فصن الصيف 55.39  اباتح ف  فصن الشراا

ااباتاخ حنة الةالهاخ النشيشيح ار ااًد ااعشاض الشةائةح ية   وصعد الذساسح الحاليح    

 ذعةخن اللثةذ  ,% 29.41 اسذفةا  الحةشاسج  ,% 50.00 النةةا   ,%  54.29 ااام الثطٌيةح 

% 98.99 تٌنثح  B دم اعل  ًنثح اباتح ظوي فصيلح % ,وااًد9.09 اليشااى % و  20.00

 % .77.53تٌنثح  AB دم واان ًنثح اباتح ظوي فصيلح

الوزت حح فة   اط الةذسيح تيي الحي اًاخ الوجرشج ولد الذساسح الحاليح هذى اًرشاس داا اااي    

 )  حي اى تذاا اااياط الةذسيةح 76اباتح  ووجذ حي اى 566 هجاصس هحافظح ر  ااس ار فحص

 7الوةاعض وط هةي سؤو 8الجوةا  وهةي  اسأسة 10ااغٌةام وهةي  اسأسة 20ااتقاس وهي  اسأس 31

 % وااةن ًنةثح ابةاتح فة  20.67ااتقةاس  ااًةد اعلة  ًنةثح ابةاتح فة ( الجاه ط ط هي سؤو

%  17.48 ااًد اى ًنثح ااباتح ف  ااًازال  ذ بلد الذساسح الحاليح . %  7.96 طالجاه 

صيةادج  % , ولة ح  اسذفةا  ًنةثح اابةاتح تةذاا ااايةاط الةذسيةح هةع10.31 اعل  هةي الةزا س 

 4ذشاوحةد اعواسيةا هةي عوش الحي اى حيس سةجلد اعلة  ًنةثح ابةاتح ظةوي الحي اًةاخ الرة  

% واان ًنثح اباتح ظوي الحي اًاخ الر  ذشاوحد اعواسيةا ااةن  65.85 سٌ اخ فأاثش تٌنثح 

 .% 8.19 سٌح تٌنثح  2هي 
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الحاليةح الة  اى اعلة  ًنةثح ابةاتح تااايةاط الةذسيةح ااًةد فة  اللثةذ تٌنةثح  ا اسخ الذساسةح    

ًنةةثح  الذساسةح الحاليةةح هةشفةح  ةولد% , اوةةا  9.57% وااةن ًنةثح ابةةاتح فة  الةشئريي 69.78

% 23.50 ار ااًد اعل  ًنةثح ابةاتح فة  ه سةن الشةراا تٌنةثح  حنة الر صيع الفصل ااباتح 

 .%  1.10واان ًنثح اباتح ف  ه سن الصيف تٌنثح 

لةةذاا ااايةةاط الةذسيةةح فةة  ااًنةةاى   ذعةةوٌد الذساسةةح الحاليةةح دساسةةح الجاًةةة الرشخيصةة    

حيةةس  Polymerase Chain Reaction (PCR) ولد ذقٌيةةح ذفاعةةن النلنةةلح الورثلوةةشجاسةرة

الةزا س و % 100 ااًةاز  فة  ًنثح اابةاتح وااًدعيٌح  85عيٌح ه جثح هي ابن  84سجلد 

% ,اوا ذ بلد الٌرائج الحاليح تأسرةوا  اخرثاس  98.82% وااًد حناسيح يزٍ الرقٌيح  97.06

 Enzyme-linked Immunosorbent Assayتةةااًضين  ااهرصةةاا الوٌةةاع  الوةةشذث 

(ELISA) رةوا  تأسةةIgG  عيٌةةح 77% حيةةس ااًةةد  90.59ار سةةجلد حناسةةيح يةةزا ااخرثةةاس 

        % وًنةةثح ابةةاتح الةةةزا س 96.08ًةةاز وبةةلد ًنةةةثح ابةةاتح ااعيٌةةح  85ه جثةةح هةةي ابةةن 

82.35  . % 

 لةةذاا ااايةةاط الةذسيةةح فةة  الحي اًةةاخ  ذٌاولةةد الذساسةةح الحاليةةح دساسةةح الجاًةةة الرشخيصةة    

وتلغد حناسيح  عيٌح 76حالح ه جثح هي ابن  72يس ااًد ح  PCRح اسرةولد ذقٌي الوذسوسح

% , 44.44 % وًنةثح الةزا س 55.56 ااًاز % وتلغد ًنثح ااباتح عٌذ  94.74يزٍ الرقٌيح 

حالةح  24% حيةس ااًةد 80.00 ار تلغةد حناسةيح يةزا ااخرثةاس   ELISAاوا اسرةون اخرثاس 

   % . 73.93 % وًنثح الزا س  1.93:اًاز وسجلد ًنثح اباتح احالح  30ه جثح هي ابن 

     

 

 

 

 

 


