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 في مدينة بغداد دراسة اإلصابات الجرثومية للجهاز التناسلي الذكري واألنثوي    

 منى سلمان عبد 

 كلية الطب البيطري/ جامعة دهوك
 

 

 

 

 :معلومات البحث
 

 الخالصة: 
 27/1/2008تاريخ التسليم: 

 13/7/2008تاريخ القبول: 
 2012/  06 /14 تاريخ النشر:

DOI: 10.37652/juaps.2008.15383 

( مسحةة مببليحة يليحا محض مررحج يراجعحوض بعحب الماالبحرات اثهليحة ةيح  الح  يح   100جمعت ) 
( 12( ةالحة قطحط لحملت اللحك العح ثتك المكحورات العنطوديحة ال هبيحة )40انواع مااللفة مض الجراثي  الممررحة )

مالطلبححة ( وال4( وونايسححيريا السححي ض )8( واثلححريكيا الطولونيححة )11كححورات العطديححة السححبةية المطيةححة )ي لححة والم
االلفحة م( وقد المت دراسحة ااالبحارات الةساسحية لاللحك العح ثت باسحالادا  انحواع 2( وال ائفة ال نجارية )3الرائعة )

 مض المرادات الةياالية.
( نمحاد  و لحك 10ض السحوائ  المببليحة اااليحر منبحا)( أنمو جحا مح25اسالاد  قةص محا بعحد الجمحاع )

نسحا  لوجود ا يا قيةية وجراثي  وقطريات مع وجود ايداد قليلة مض النطف او انعحدامبا. والح  مالابعحة ا وا  ال
اللححواالا ااالححرض لبحح ا الدراسححة و لححك يححض طريححل دراسححة السححوائ  المنويححة لبحح  قلححوة  اض مع مبحح  يعححانوض مححض 

مررية منبا قلة ايداد النطف مض ةي  النسبة الطبيعية وك لك نسبة النطف النليطة ملاك  قسلجية وك لك 
 .منبا

 

 الكلمات المفتاحية:
 إصابات جرثومية، 

  ،جبا  الالناسلا ال كري واألنثوي
 .بغداد

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  المقدمة
اةححححد اهحححح  الجوانححححب قححححا معالجالحححح  ولطححححد  العطحححح  أسححححبابيعححححد اللححححايص   

لك مثححححح  الفةوصحححححات  الوسحححححائ  الاللايصحححححية لحححححاسحححححالادمت العديحححححد محححححض 

الفسححيولوجية المااللفححة او الفةوصحححات المبالححرا ل جبححح ا الالناسححلية ومحححد  

اكالمالبححححا ارححححاقة الححححج جمححححع المسححححةات المببليححححة العليححححا والحححح رع المبالححححر 

ي  وال Postcoital Test)) لمكوناالبا وصوث الج قةص مابعد الجماع

لم  ال وجيض قا وقت واةد ويلج يعد مض اه  وادل الفةوصات لكون  ي

الالعامح  بح  بسحبب مايالطلبح  محض الثبيحت اوقحات الجمحاع الرغ  مض صحعوبة 

 3-2الححج اقححرب مححايكوض بعححد ورححع البويرححة واض الجمححع النمححاد  احح   

( قيمححا 1سححاية بعححد الجمححاع لرححماض الركيحح  النطححف قححا ايلححج مسححالو  )

   الالعححرفسححايات مححض الجمححاع يححال 6ينصححب بعححب البححاةثيض باجرائحح  بعححد 

 
 

* Corresponding author at: College of Veterinary Medicine/ 

University of Duhok, Iraq; 

 ORCID:  
E-mail address:  

 

كري وكح  محايالعلل  ومية للجبا  الالناسلا اثنثحوي والحيلج اثاما  الجرث

والحححدي ينصحححب  ،بحححالنطف محححض ةيححح  العحححدد والةيويحححة والنلحححاط ......الححح 

رف ولطد اسالبدقت الدراسة الةالية الالع( .2ي  ال وجيض )مبكرا لالطيباجرائ  

المررححححية مححححض احححح   الالطبيححححل لالطنيححححة المسححححةات  المسححححبباتيلححححج اللححححك 

 ةص ما بعد الجماع .المببلية العليا وةسب ق

 

 العملطرائق 

 العلياكالمسةات المببلية -1

قححححا المنححححاطل العليححححا للمببحححح  باسححححالادا   الحححح  جمححححع نمححححاد  المسححححةات   

 . ثحح 2003اثو  مسححةات معطمححة للفالححرا مححض كححانوض الثححانا لغايححة كححانوض 

الماكونكا اكار ( و %5) اإلنساضد   إلي الد  المراف  أكار ريت يلج 

 اية.س 48-24لمدا    0 37 ابدرجة ةرار  األطبالوةرنت 

 الماالبريةكل ائالطر -2
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( مححض ةيحح  (colonyجححرت دراسححة المسححالعمرات  األطبححال بعححد ةرححض  

ثحححح  ةرححححرت  اللحححك  والةجحححح  ووجححححود الالةلحححح  يلححححج وسحححط الححححد  الصححححلب

مسةات يلج لرائب  جاجية وصبغت بصبغة غرا  لغرب الميي  الكا  

 يت الفةوصات البايوكيمياوية لالميي الجراثي  والفايلبا مع الصبغة ث  اجر 

 ( 3،4كرت مض قب  الباةثيض ) انواع الجراثي  كما 

 الةساسيةكااالبار قةص -3

وسححط مححولر هنالححوض الصححلب وةسححب طريطححة اسححالاد  قححا هححدا اثاالبححار    

 الالاليةكباسالادا  اقراص المرادات الةياالية ( 5كيربا وجمايال  )

 محححححححححححححايكروغرا ( 20ليض )محححححححححححححايكروغرا ( وامبسحححححححححححححي 25اموكسيسحححححححححححححيليض )

 مححححححححححايكروغرا ( 15وارثرومايسححححححححححيض ) مححححححححححايكروغرا ( 30والالراسححححححححححايكليض )

و  محححححايكروغرا ( 50وكلوكساسحححححليض ) محححححايكروغرا ( 30وكلورامفينيكحححححو  )

 10وكولسحححاليض ) محححايكروغرا ( 10وسحححبالريض ) محححايكروغرا ( 5رقامبسحححيض )

 30وسيفوالاكسحححححححححاميض ) محححححححححايكروغرا ( 50) وسيفالكسحححححححححيض محححححححححايكروغرا (

محححايكروغرا ( وسالربالومايسحححيض ) دوليحححة(وةحححدا  10وبنسحححليض ) محححايكروغرا (

الثبحيط  نطحالساية ث  ةساب  24  لمدا  0 37قا  األطبالةرض  بعد

 (.4النمو لك  جرثومة ومطارنالبا بجداو  يالمية )

  PCT) :قةص مابعد الجماع )-4

ودلححك  Schiff and Rein(1 )اجححري هححدا الفةححص ةسححب طريطححة    

سححوائ  المالجمعححة قححا المببحح  بعححد يمليححة الجمححاع بححيض الحح وجيض بسححةب ال

بعححد الجمححاع بواسححطة ةطححض نبيححدا  واحح   قالححرا نصححف سححاية الححج السححاية

ويجري دلك داا  الماالبحر ويحال  قةصحبا ييانيحا محض ةيح  الكميحة واللحوض 

ثححح  مجبريحححا لم ة حححة وجحححود النطحححف وةسحححاب يحححددها وم ة حححة والطحححوا  

وكدلك ةساب ايداد الا يا الطيةية  ة والميالةنسب النليطة منبا والاامل

 اض وجدت والالةري يض وجود الجراثي  او ا يا ط ئية .

 

 النتائج

 :(HVSالمسحات المهبلية )

لفةححححص المبالححححرو رع المسححححةات المببليححححة وجححححود انححححواع بينححححت نالححححائ  ا   

( ةيحححح  اض ايلححححج ايلححححج نسححححبة كانححححت 1مااللفححححة مححححض الجححححراثي  )الجححححدو  

السححححبةية المطيةححححة  المكححححوراتثحححح   %( 30هبيححححة ) نطوديححححة الالع المكححححورات

 نايسححححححححيريا السححححححححي ض( واللالبحححححححا %20)الطولونيححححححححة ( واثلحححححححريكيا 27.5%)

محع  (.%5ال ائفحة ال نجاريحة ) ( واللالبا%7.5( ث  المالطلبة الرائعة )10%)

الطحححابل جميحححع اثاالبحححارات البايوكيمياويحححة المميححح ا لكححح  نحححوع محححض الجحححراثي  

   الفةحححص المبالحححر للمسحححةات  بحححرت ايحححداد محححض المع ولحححة. ومحححض اححح

 .أي االا يا الطيةية ااصة قا المسةات الالا ي لت منبا الجراثي  

 

 :فحص الحساسية

لطححححد  بححححرت ااال قححححات كبيححححرا بححححيض انححححواع العحححح ثت الملاصححححة الجححححاا    

لك قحا النحوع الواةحد للعح ثت  المرادات الةياالية المسحالادمة وكحمااللف 

 هبيحة قطحد كانحت مع ح  العح ثت ال العنطوديحةمكحورات بة للقبالنسح المااللفة،

ةساسحححححة للرقامبسحححححيض واثرثرومايسحححححيض ولكنبحححححا اااللفحححححت قيمحححححا بينبحححححا قحححححا 

ليض ايكاسححححححرالالر الةساسحححححيةلبطية المرححححححادات قمححححححث  بعرححححححبا ةساسححححححة للكلو 

 واثمبسيليض.وجميعبا مطاومة للبنسليض 

د ا بححرت مع مبححا العطديححة السححبةية المطيةححة قطحح المكححورات يحح ثت أمححا   

. وكانححت يحح ثت ةساسححية ياليححة ل رثرومايسححيض والبنسححليض والسححيفالورديض

الطولونيححححة ةساسححححة جميعبححححا للكلورامفنيكححححو  والسيفوالاكسححححاميض  اثلححححريكيا

 وبعربا ةساسة للالالراسايكليض وجميعبا مطاومة للسبالريض والجنالامايسيض. 

ة لمع ح  المرحادات ةساسية ياليح أ برت نايسيريا السي ضاماي ثت    

والكلورامفنيكححححححححو   السالربالومايسححححححححيض والرقامبسححححححححيض المسححححححححالادمة وااصححححححححة

ومححض جبححة ااححر  والسححبالريض.  والسححيفالورديض والكولسححاليض والسيفوالاكسححاميض

كانححححت كاقححححة يحححح ثت المالطلبححححة الرائعححححة وال ائفححححة ال نجاريححححة مطاومححححة لكاقححححة 

 الكلورامفنيكو .و المرادات المسالادمة يدا السيفوالاكساميض والكولساليض 
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 الجماع:بعد  فحص ما

( قطحد الميح ت نالحائ  الفةوصحات بلحك  يحا  ولكاقحة 1كما قا الجدو  )   

كورا  انواع الع ثت بوجحود ا يحا قيةيحة  ادت نسحبالبا بوجحود الجحراثي  المح

وجحود اي ا ، كدلك وجود ايداد قليلة مض كريات الحد  الةمحر كمحا لحوة  

ة مححدت ايححدادها يلححج نححوع الامحح  ينححد ال وجححالا يححا الط ئيححة والالححا ايال

( Candida albicansت )رححححاقة الححححج وجححححود قطريححححات المبيرححححاا

  .Trichomonus vaginalis)) المببلي  وطفيليات الملعرات

 

 فحص السائل المنوي: 

نالائ  قةص السائ  المنحوي ث وا  النسحا  ال الحا اجحر  لبحض  أ برت   

 20ايححداد النطححف الححراو  بححيض وجححود ااححال ف قححا  قةححص مابعححد الجمححاع

x106 \  120 ح ملحححححx 106 \ النطححححححف  أيحححححداد لك الراوةحححححت ملححححح . كححححح

 ي .د ايداد قليلة مض الا يا الطية% مع وجو  80ح %5النليطة بيض 

 

 المناقشة

بينت نالائ  الدراسة الحاثر النطحف بلحك  كبيحر ينحد وجودهحا قحا سحوائ     

بيعية قا قةص مابعحد ئ  غير طإلج نالالك  غير طبيعية مؤدية بمببلية 

الجمححاع ، ةيحح  اض هنححاك العديححد مححض العوامحح  الححؤدي الححج ةححدو  سححوائ  

كريحة مثح  قلحة ايحداد النطحف واللحوهبا  مببلية غير طبيعيحة منبحا يوامح  

ويجحححح  الجبححححا  الالناسححححلا ، امححححا العوامحححح  اثنثويححححة منبححححا الالوقيححححت غيححححر 

( 2الجرثحححححوما وانطححححح ب المببححححح  )المناسحححححب للفةحححححص والالبحححححاب المببححححح  

 ( .6،7)اواسالادا  ادوية معينة 

الالوية والالطية للجبا  الالناسلا يلاركاض قا اقلا  المناية  إضكما    

بحححة لكححح  محححض ا يحححا الحححبلع  الكبيحححرا ائ يمليحححة الالناسححح  ةيححح  اض النحححواال  ال

 البويرححة إلححجيالبححا  والا يححا اللمفيححة والالححا الطححو  بمنححع ةركححة النطححف ونفا

، كما اض انواع الجراثي  المع ولة قا هدا الدراسة يعد يام  مبمحا (8،9)

لبويرحححة ويكحححوض قحححا الالحححاثير يلحححج ةركحححة النطحححف ووصحححولبا سحححليمة الحححج ا

ةحدو  الالبحاب الحرة  ، وكحاض  إلحج أدتوالالا  ضال كور المصابيمصدرها 

قحححد يعحححود الححححج  %10( بنسححححبة نايسحححيريا السحححي ضيححح   جحححراثي  السححححي ض )

ويحادا يكحوض محرب السحي ض قحا النسحا  بحدوض ( . 10المصابيض )كور ل ا

اثةيحاض  قا بعحباي ي مات امرارية مع وجود اقرا ات مببلية قيةية 

واثلححريكيا  المكححورات السححبةيةو  ةالعنطوديحح المكححورات جححراثي  والعححد (.11)

الطولونية وال وائف مض الجراثي  المالواجدا طبيعيا قحا الحرة  ولكنبحا السحبب 

( اوينحححد اسحححالادا  PH) اثس البيحححدروجينابة المررحححية ينحححد الغيحححر اثصحححا

 .(12، 1) البرمونات واثدوية

الغيرات كبيرا قا طبيعة السائ  المنوي وقحد يعحود دلحك  ال كوروا بر     

مناييحححححة  اامحححححا جرثوميحححححة او  محححححا الحححححج يوامححححح  اللحححححريةية ووراثيحححححة او اا

 (.2وثنالجاه  اثصابات الجرثومية )

عنطوديحححححات قححححد يعحححححود الححححج الطحححححور مطاومالبححححا للمرحححححادات اناللححححار ال إض   

رحد  ةي  الكوض صفة المطاومةالبنسليض  اثسالادا  مث  الةياالية اللائعة

وقحد  د كروموسحومية ناليجحة بطحا  العالحر الالحا الماللحك هحدا الصحفةهدا المرا

المثيسحليض واثوكسيسحليض محع م ة حة اللم  جميع انواع البنسلينات مث  

الدراسحححة كانحححت مالباينحححة قحححا ةساسحححيالبا الجحححاا  اض بعحححب العالحححر قحححا هحححدا

 إلححححجبالنسححححبة  أمححححا (.13)الكلوكساسححححليض وقححححد يعححححود الححححج قلححححة اسححححالادام  

الكلورومفينيكحححو  اثيلحححريكيا الطولونيحححة اثمرارحححية قكانحححت ةساسحححة الجحححاا 

والسيفوالاكسححححححححاميض ومالباينححححححححة الجححححححححاا الالالراسححححححححايكليض ومطاومححححححححة للسححححححححبالريض 

   السحححححي ض ةساسحححححة الجحححححاا مع حححححح والجنالامايسحححححيض ، قيمحححححا كانحححححت جححححححراثي

السالربالومايسحححححيض ) المرحححححادات الةيااليحححححة المسحححححالادمة قحححححا هحححححدا الدراسحححححة

والكلورومفنيكححححو  والكولسححححاليض والسيفالوسححححبوريض والسححححبالريض( الريفامبسححححيض و 

(.بينما كانت المطاومة للبنسليض والالالراسايكليض قد يعود 14ا يالفل مع ) وه

ت المالطلبححححة نححححو ب  ميديححححة وكاالححححج انبححححا مةمولححححة بصححححورا كروموسححححومية ا
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الرائعة وال وائف مطاومة لكاقة المرادات يدا ةساسيالبا للسيفوالاكسحاميض 

وقححد يعححود الححج قلححة اسححالادا  هححدا المرححادات  مفنيكححو راوالكولسححاليض والكلو 

  .لالاثيراالبا الجانبيةقا الوصفات الطبية بسبب ندرالبا او 
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 ( نتائج الفحص المجهري للعينات قيد الدراسة1جدول رقم )
نوع العزلة/ النسبة  الفحص المجهري المباشر رقم النموذج

 المئوية
6,5,2,1 

17,15,8,7 

29,28 

36,32 

R*:0-1/HPF; P:+; E:++ 

:+++(G+ve cocci in  -B

cluster) 

No T.V ; V.M.F: (12-18) 

cm 

S.T. :+ ve + 

S. aureus 
30% 

9,4 

23,19,13 

30,25 

40,38,37,34 

R*:1-2/HPF; P:+++, E:++ 

B:++(G+ve cocci in 

chains) 

No T.V ; V.M.F: (15-20) 

cm 

S.T :+ ve 

 

St.pyogenas 

27.5% 

18,12,10 

27,20 

35,33,31 

R*:0 -1/HPF; P:++; E:4-

5/HPF 

B:+++(G-ve thick rods) 

No T.V ; V.M.F: (5-12) cm 

S.T: -ve in most cases 

E.coli 

20% 

39,16,14,3 R*:1 -2/HPF; P:+++, E:4-

5/HPF 

B:+++(G-ve bean –

shaped; Int) 

V.M.F: 18-22, S.T.:+ ve; 

No T.V. 

 

GC** 

10% 

24,21,11 R*:0-1/HPF; P:++; E:++ 

B:++(G-ve rods) No T.V 

V.M.F: 16-21 

Pr.mirabilis 

7.5% 

26,22 R*:1-2/HPF; P:+; E:++ 

B:++(G-ve rods) 

No T.V. 

Ps.aeruginosa 

5% 

R* : RBc ; HPF : high power field ; P : pus cells ; E : Epithelial cells ; GC* 
: Gonococci 

T.V: Trichomonus vaginalis; + : > 10 cells / HPF; ++: > 20 cells / HPF; 

+++: > 30 cells / HPF; B: Bacteria. 
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Study on microbial genital infections in both sexes In Baghdad area 

Muna S.Al-Delaimi 
Abstract: 

      One hundred high vaginal swabs were collected from patients who did checking in private labs; different types of 

pathogenic bacteria were isolated from (40) cases. Such isolates included: S.aureus (12) ,St.pyogens (11) ,E.coli (8) 

,N.gonorrhoeae (4) ,Pr.mirabilis (3) , and Ps.aeruginosa (2) . 

       Sensitivity test was used to check the sensitivity of such isolates. Post coital test (PCT) was used for (25) vaginal 

discharges ,(10) of them were chosen for examination because of presence of pus cells, bacteria, monillia and the 

presence of very low percentage of spermatozoa or non at all. Seminal fluid analysis was done for the husbands 

whose wives had been checked before and the results showed the majority of the males were suffering from 

physiological and pathological problems (low percentage of spermatozoa, low percentage of normal shape of 

spermatozoa and low percentage of the actively motile one.   


