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 (  2009فحصتتتال  تتتة  فدتتتة  لحاللةتتتل لحح حنتتتل نحالدتتتة  اتتتت رتتت لثا لح/تتت ل  ح   تتتل   تتتة ت لح/تتت ل    

حاعن دلت لحخ صل الاةلض لحجه ز لحبتتثح  للحدن ةتتا  للحمخدبتتةلت لاليانتتل فتت  عينل ات لحةج   لحمةلجعيت  110
اايند   كة ال لبنج  حادحةي عت لجتتثد يليتتم لحم تتعةلت لحمهبانتتل ل  خنصتتن  نيتتب  بتتيت لا ل تت ل لالصتت  ل 

%  أةتتدعم   لحلحتتم لحمجهتتةي حتتةدللل للح تت  م لحمنتتثيا  بتتيت لا ين حتت  فتتةل   13.6حتتالا لحم تتعةلت ر لتتال 
%  9.1% ل 4.5 ل بيت لحد خنم حا تت  م لحمنتتثي للحلحتتم لحمجهتتةي حتتةدللل  لر لتتال ل تت ل لحد تتخنماعنث 

لر لتتال ينتت و فتتةل  اعنث تتل بتتيت ا تتدث  ت لحكاثبيثحينتت ت لحمن  نتتل لعة تتل  اعاتتا لحدتتثلح  اتتت لالصتت  ل لحكانتتل
عانمتت  للحلحتتم لحمجهتتةي لالصتت  ل   حيليتتم لعة تتل لحيلياتت    حلرتت ت لحعمة تتل للاللحتتالل لحبيرتت  للحم تتدث  لحد 

حةدللل لحثا لالفةلزلت لل ب للثلع رة  ت لحام لحبنض رم   بيت عام لجثد فةل  اعنث ل حدةريتتا لحهنمواتتثبيت 
 ا لجة( 50بيت عين ت لحمص بيت لعين ت لح نية  نلح  حغ عادي    P.C.Vف  لحام ل 
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 المقدمة  
 Sexually Transmitted جن تتن  لحمندقاتتل لالاتتةلض  عةف

Diseases  اتتتتت لاللدقتتتت   عاتتتتا لحق بانتتتتل حهتتتت  لحدتتتت  لالاتتتتةلض  اتتتت   ألهتتتت 

 ل عتتا ،لحجن تت  لال صتت   ية تت  عتتت ةتتان  شتتخم لحتتا اصتت   شتتخم

 لذحتت  لالاتتةلض بهتت   لحألصتت    اة متتل لححنتتل لحك  نتت ت لك/تتة  اتتت  لالل  ا

 للحعضتتتتث لحتتتت رةي  لحعضتتتتث اتتتتت حكتتتتم لحن تتتتنجنل لحيبنعتتتتل للحهمتتتت  ،ح تتتتببيت

 لحجاتتا عتتت  خداتت  لح  تت ا  ليتت ل  لحمختت ي   لح   ا  ي ينهم   لحا يت  لالل/ثي 

 فتت  لح  تت ا يتت ل   تته  لذ   تتدهافن لحدتت  لحمةضتتنل لحم تتب  ت يبنعتتل فتت 

 لح/تتت ل  بلح تتتب  لاتتت  الالصتتت  ل للنتتتال  لحمةضتتت  لحم تتتبب لحد تتت   عمانتتتل

 لحن  جتتل لحمةضتتنل لحم تتب  ت عاتتا  حدتتثي   تتا لحدتت  لح تتثل م  تتأفةلز فيدم/تتم

 لحمنتتتتتثي  لح تتتتت  م   تتتتتمم لح تتتتتثل م ليتتتتت   لحجن تتتتت  لال صتتتتت   عمانتتتتتل عتتتتتت

seminal fluid لحمهبانل للالفةلزلت vaginal disgharge ا(1ن  
 

* Corresponding author at: Tikrit University - College of 

Education; 
 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-6212 .Mobil:777777 

E-mail address:  

 اتتتت جن تتتن  لحمندقاتتتل لالاتتتةلض اتتتت لثعتتت  20 اتتتت لك/تتتة ينتتت و

 ية تتتتتت  عتتتتتتت يندقتتتتتتم لحتتتتتت ي Trichomonasis لحم تتتتتتعةلت دلا ضتتتتتتمنه 

   تتتتما ا تتتتث  لبدتتتتال   يتتتتث حتتتتن لحمةضتتتت  م تتتتببللح لحجن تتتت  لال صتتتت  

 يتتتت ل  صتتتتيب ا(2ن Trichomonas vaginalis لحمهبانتتتتل   حم تتتتعة 

 لذ شتتتيثع  لك/تتتة لاللتت   عنتتتا لحمتتتةض للعتتةلض  للحتتت رثل لاللتتت   لحيليتتم

 فتتت  لاتتت   تتت ليثحيت لغتتتاد ةتتتوين  لغتتتاد للحم/ لتتتل لحمهبتتتم لحيليتتتم  صتتتيب

 ا(3ن للحبتتةب  منث تتللح للححث صتتةت للحبةلةتتد ت لالنايتتم  فنصيب  لح رثل

 لذ لال يتتة  لح تتنثلت  تتة  للةتت    تتوم لحتتالا بهتت ل لالصتت  ل للد تتةت حقتتا

  باتتتغ لحمتتتةض بهتتت ل لح تتتنث ل لالصتتت  ل ل تتت ل لا لحتتتا لالنصتتت  ن ت   تتتية

 8 نتتثلح    تتجيم حتتثن  فقتتا ،لحعتت ح  فتت  شتتخم اايتتثا  170 اتتت لك/تتة

  التلححتت  اعظتت  لةتتجاال لالاة ونتتل لحمدحتتا  لحثال تت ت فتت  لصتت  ل اةيتتيت

 عةاتت ت  ضهة ال لي( Asymptomatic casesن لعةلضنل ال  وثله 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2012 ,( 6), ( 3 ) :30-37 

 

31 

 لحيبنتتل لالاتتةلض اتتت لحمهبانتتل لحم تتعةلت دلا عتتا ينتت  لاتتت ،(4ن ةتتة ة ل

 -: لحا لحح حنل لحاللةل ل هاف اجال لحمهمل للالجدم  نل

 للالدللل لحمنتتثي  لح تت  م فتت  لحمهبانتتل لحم تتعةلت يلياتت    تتخنم – 1

 الحمص بيت حاةج  

 لحكاثبيثحينتت ت قنتت    تتة  اتتت لحمصتت بيت حاةجتت   ان  نتتل دللةتتل – 2

 IgG,IgM,IgA,C3,C4 لحمن  نل

 حخة تتت  لحدلة قتتت  للحعتتتاد P.C.V ل Hb ل WBC ل تتتب قنتتت   – 3

 Differential Leucocytes count (DLC) لحبتتنض لحتتام

 اتتتت    حمق للتتتتل ،لحمهبانتتتتل لحم تتتتعةلت  يليانتتتت ت لحمصتتتت بيت حاةجتتتت  

 ا controls  لح نية  اجمثعل

 

 المواد وطرائق العمل 

 لحم تتتتعةلت  يليتتتتم لحمصتتتت بيت لحةجتتتت   اتتتتت عينتتتت ت جمتتتت   تتتت 

 لحعنتتت دلت فتتت  ع تتتثل   لب تتتوم لحيليتتتم بهتتت ل لحمصتتت بيت لغيتتتة لحمهبانتتتل

  لحدن ةتتا  لحبثح  لحجه ز   أاةلض  لحمخدصل  لاليانل  للحمخدبةلت  لحخ لجنل

  لبنجتتتت   تتتتال كة  اتتتتايند  اتتتتت عينتتتتل 110 لحمتتتتأ ثذ  لحعينتتتت ت عتتتتاد لباتتتتغ

 لحبيرتت  لاللحتتالل  لحعمتتة  لالةتت   ضمنال اة ض رم  ات  اعاثا ت  ل  ت

(  عتتتت ح   يتتتت لثي   لبدتتتتال    أاتتتت ن لحدعانمتتتت  لحم تتتتدث  (  ل لتتتت   نضتتتتةي ن

 ا لالعةلض

 لحم  شتتة لحلحتتم لجتتةلا  تت -:لحمنتتثي  لالدلللللح تت  م فحثصتت ت

  لحمنتتثي  لح تت  م عينتت ت اتتنه  ل تت ت لحتت يت لحمتتةلجعيت اتتت لالدللل حةلةتتب

 ( 1ن  بم ات لحمد عل لحية قل لف 

 لقنتتت   لحمةصثصتتتل لحخة تتت  نجتتت  قنتتت    تتت -:لحتتتام ل د تتت للت

 لحبتتتتنض لحتتتتام حخة تتتت  لحكاتتتت  للحعتتتتاد ،Hb(  لحهنمواتتتتثبيتن لحتتتتام  ضتتتت  

TLc، لحبتتنض لحتتام حخة تت  لحدلة قتت  للحعتتاد DLc  لحمتت رثل  لحية قتتل لفتت 

 ا (2ن ف 

 أي تتتتت   للال د تتتتت  يتتتتت ل فتتتتت  أةتتتتتدخام-:لحمن  نتتتتتل لحلحثصتتتتت ت

 LTAs.r.l via Milanoلال ي حنتتل لح تتةرل  بتتم اتتت اصتتنعل ان  نتتل

15/F))،  الحعمتتم ية قتتل ا  لحمةفقل لحع حمنل  لحجالل   ا   لحند  ج  لاق للل 

  لحخ صتتل لححلتتة لحتتا انتتن اتت  وةلا  5 لضتت فل ل متتال لحمصتتم عتتا  نيتتب

 لحكاثبينتت ت ات عاد قن   ح ةض لعة  لحم رثل  لحمن  نل لالي     دل م

 اIgG,IgM,IgA,C3,C4  ه ان 

 لنصتت  ن  لحمخدبة تتل لحدج ل  لد  ج  نااال-:لالنص     لحدحايم

 عنتتتا اعنث تتتل فتتتةل   لجتتتثد لاو لنتتتل حمعةفتتتل( SPSSن  لظتتت م ةتتتدخالم  تتتأ

 (ا 5ن  t-test  أةدخالم( 0.05ن لحمعنث ل ا دث   عنا   حيليم لالص  ل

 

 النتائج  

 م يليتتتتتتت  لحمصتتتتتتت بيت حاةجتتتتتتت   لحكانتتتتتتتل لالصتتتتتتت  ل ل تتتتتتت ل با تتتتتتتال

  لبنجتت   كة تتال اتتايند  ا/اتتال لحن تت ل ليتت  %  13.6 لحمهبانتتل لحم تتعةلت

 حم تتث  ت اعنث تتل فتتةل   ينتت و لا لجتتا لالنصتت    لحدحايتتم  تتة  لاتتت

 اق للتتتتتل( C3,C4ن للحمتتتتدم ( IgG,IgM,IgAن لحمن  نتتتتل لحكاثبيثحينتتتت ت

 لح تتتتوم اللضتتتتحل اعنث تتتل فةل تتتت ت حثنظتتتال نيتتتتب لح تتتنية  عينتتتت ت اتتت 

  ا(1نل  

 فنمتت  لحاللةتتل  ضتتمنده  اد  ينتتل ارث تتل ل تتب ينتت و ر لتتال بينمتت 

 لحلرتتتتل فتتتت %  53.3 ل تتتت ل لعاتتتتا ر لتتتتال نيتتتتب لحعمة تتتتل لحلرتتتت ت  ختتتتم

 لل يتتةل(  40- 49ن للحلرتتل( 30 -25ن لحلرتتل  ادهتت ( 39 –31ن لحعمة تتل

%  13.3 ،%26.7 لحدتتثلح  عاتتا لالصتت  ل ل تت ل لر لتتال( 16-24ن لحلرتتل

 لعاتتا فك لتتال لحبيرتت  اللحتتاللل ع اتتم لحتتا   حن تت ل لاتت (ا 2نلح تتوم% 6.7

 نيتتب لحة لتت  لحبيرتت  حةلحتتالل لحمهبانتتل لحم تتعةلت  يليتتم حةصتت  ل ل تت ل

 ا(3ن لح تتتوم% 40 لححضتتتةي  لحبيرتتت  لاللحتتتالل ل تتت ل  ادهتتت % 60 با تتتال

 لعاتتا فتتأا لحدعانمتت    حم تتدث   لعة دتتن   حيليتتم لالصتت  ل ل تت ل عتتت لاتت 

 لحمجمثعتتل  اده % 40 لبا ال( أبدال  ن لح/ ح/ل  لحمجمثعل  ف   ر لال  ل  ل
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 لل تتبده ( عتت ح ن  لاللحا  لحمجمثعل   اده %  26.7  لل بده (  ي لثي ن  لح/ لنل

 ا(4ن لح تتتتوم% 13.3 لل تتتتبده ( أاتتتت ن لحةل عتتتتل لحمجمثعتتتتل لل يتتتةل% 20

 لعاتتا ر لتتال فقتتا   حيليتتم لحمصتت   انهتت     تتدك   لحدتت   حةعةلض  لب حن  ل

 لر لتتتال( لحبتتتث  اجتتتة   فتتت    تتتنيل لفتتتةلزلت لجتتتثدن لح/ لنتتتل حاح حتتتل ل تتت ل

   تتن  اتتت يدتتةلل  نة تت ا لجتتثدن لح/ ح/تتل لحمجمثعتتل  ادهتت % 66.7 لحن تت ل

 لحمجمثعتتل لل يتتةل% 20 لحن تت ل لر لتتال( لحقتت ف لل لحدبتتث   عتتا شتتايا لحتتا

 لح تتتوم% 13.3 لحن تتت ل ر لتتتال( لحبتتتث  اجتتتة   فتتت    تتتنيل نوتتتلن لاللحتتتا

 (ا  5ن

 لححقتتم ف  قنحنل  ة   لجثد فأا اجهة   لالدللل فحم  لعنا

 لبن تتتت ل نمتتتتة دم رة تتتت ت لجتتتتثد  ةيتتتت % 53.3 ل تتتت ل شتتتتواال لحمجهتتتتةي 

 لاتتتت (ا 6ن لح تتتتوم% 20 لبن تتتت ل ية نتتتتل  ة تتتت  لجتتتتثد لل يتتتتةل% 26.7

 لعاتتا لحتتالكت لالبتتنض لالفةلز حاثا  فك لال لالفةلزلت لحثا  حيبنعل    حن  ل

 لل يتتتتةل% 40 لل تتتتبده  لحصتتتتلةلا لالفتتتتةلزلت  ادهتتتت % 53.3 با تتتتال ل تتتت ل

 (ا 7ن لح وم% 6.7 لبن  ل حاثا ل عا مل لالفةلزلت

 حدةريتتا اعنث تتل فةل تت ت لجتتثد عتتام لحح حنتتل لحاللةتتل للضتتحال

 عام لر ح  لح نية  لعين ت لحمص بيت عين ت  بيت  لحام  ف   لحهنمثراثبيت

 ا0.05 ا دث   عنا لحبنض لحام رة  ت اللثلع اعنث ل فةل  ت لجثد

 

 المناقشة 

 لحمهبانتتل عةلتلحم تت   يليتتم لالصتت  ل ل تت ل لا لحندتت  ج لضتتهةت

 لحخ صتتتتتتتل حاعنتتتتتت دلت للحمتتتتتتةلجعيت لحمدتتتتتتتالجيت لحةجتتتتتت   اتتتتتتت 110 حتتتتتتا 

 فتت  لنة  لتت  للفتتةلزلت نوتتل اتتت   تتوثا  لرتت لث للحدن ةانل لحبثحنل  حةاةلض

 لر لتتتال%  13.6 ر لتتتال 49 –16 اتتتت لعمتتت لي  ل ةللنتتتال لحبتتتث  اجتتتة  

 لحكانتتتتل لحن تتتت ل اتتتتت% 4.5 لحمنتتتتثي  لح تتتت  م فتتتت  لحيليتتتتم   تتتتخنم ل تتتت ل

 ل تتتتتتت ل لا لةنتتتتتتت  حتتتتتتتةدللل لحمجهتتتتتتتةي  لحلحتتتتتتتم فتتتتتتت % 1.ل حةصتتتتتتت  ل

  حدتتثي  لحمنتتثي  لح تت  م لا   تتبب انتتن ل تتم لحمنتتثي  لح تت  م فتت  لحد تتخنم

(  6ن حايليتتم لح تتة عل لاليدالز تتل لححةرل لحا لض فل  ادحةرل  نن ام  عاا

 ا ةتتتجم اتتت  ن حنتتت  لحم تتتجال لحن تتت ل لاق للتتتل ا(10ن لحاللةتتتل يتتت   للفقتتتال

 لححتت   يتتث رمتت  لحباالا  عض ف  ةجم ام  ل م لله   يدضح  لحعةل     لج

 لحعينتتت ت اجمتتتثع اتتتت%  28 لح تتتث ا لفتتت % 22 لحمدحتتتا  لحثال تتت ت فتتت 

 لحدثلح  عاا لي  للحدن ةانل لحبثحنل  حةاةلض  لحخ صل  حاعن دلت  لحمةلجعل

  ا( 4ن اةلج  410ل 315

 لحعة تت ت  حتتةم لالةتتةم لا يتتث لالصتت  ل ل تتب فتت  لحد تت يت لا

 لحجن تتتييت لح تتتةر ا  عتتتاد ضتتت ية  فد تتتن  لح تتتة   دل  فتتت  لاتتت  لحم تتتبثيل

 لحصتتحنل لحضتتةلف لل تتدةف لحعينتت ت فحتتم زاتتت ل تتدةف لحتتا لضتت فل

 فقتتا حاكاثبيثحينتت ت   حن تت ل  لاتت ا  (10ن  حةفتتةلد  لح خصنل  للحنض فل  للحبيرنل

 عنتتتتا IgG لحمنتتتت ع  لحكاثبيتتتتثحيت فتتتت  ااحثظتتتتل ز تتتت د  لحندتتتت  ج لضتتتتهةت

  ةريتتا  للل لتت   ح تت  رثلتتن ح تتنية ل عينتت ت اتت    حمق للتتل 0.05 ا تتدث  

 لالج تتتت م للا غة تتتتب ج تتتت  لحيليتتتتم حكتتتتثا  لذحتتتت  لحمصتتتت بيت اصتتتتم فتتتت 

 لصتتتتت  ل لدنجتتتتتل  كتتتتتثا  يبنعنتتتتتل  صتتتتتثل  لحج تتتتت  فتتتتت  لحمدكثلتتتتتل لحمضتتتتت د 

  تت الاةلض لالصتت  ل عنتتا لحتتن  اتتةض  تتأي ان  نتت  لحكلتتث يت لالشتتخ  

  ا(7ن لحخاينل حامن عل ر ةدج  ل فق  لحيليانل

 فقتتتا لحعمة تتتل   حلرتتت ت   حيليتتتم لالصتتت  ل  تتتلعة اتتتا  عتتتت لاتتت 

 ةتتبب  عتتثد ل ا( 31 – 39ن لحعمة ل لحلرل ف % 53.3 ل  ل لعاا ك لال

 لاتتتتت  لحعمتتتتة يتتتت ل فتتتتت  لحجن تتتت  لحن تتتت   لحتتتتا لحن تتتتت ل يتتتت   فتتتت  لالل لتتتت ع

 لا فتتنموت% 6.7 لل تتبده ( 40 – 49ن  لحعمة تتل لحلرتتل فتت  للخل ضتته 

 لحصتتتتحل لللحتتتالل حهةاثلنتتتلل للحد يتتتةلت لحجن تتت  لحن تتت    اتتتل لحتتتا  عتتتا  

  ا(8ن لحع ال

 لحةج   ف  لالص  ل ل  ل  فأا  لحبير   لاللحالل  لحا    حن  ل  لا 

  عتتثد ل تتا%( 60ن ل تت ل لعاتتا ر لال فقا لحة ل  لحبير  لاللحالل  ذلي   ات

 عتتاد للحتتا  لح خصتتنل  للحنظ فل  للحدعانم   لالجدم ع   لحم دث    لحا  لح بب

 اجهة تت  لالدللل فحتتم لعنا( 11ن لحصحنل  للحضةلف  لحم  ثذ   لحعين ت
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% 53.3 ل تت ل لعاتتا شتتواال لحمجهتتةي  لححقتتم  فتت   قنحنتتل   ة    لجثد  فأا

 لا لحتتا لح تتبب  عتتثد ل تتا ية نتتل  ة تت  حثجتتثد ر لال%(  20ن  ل  ل  لل م

 لا لحتتتا  عتتثد فقتتا لحقنحنتتتل لحخة تت   اتتل لاتتت  ،(6ن لشتتايا  نتت د  لالصتت  ل

 شتتا  لا لحية نتتل خة تت لح لحتتا   حن تت ل لرتت ح  ااانتتل ن حتتل فتت  لالصتت  ل

 لححمتتة لحتتام رة تت ت لجتتثد  عثد ل ا انه  لحك/ية   ق ة  لحا   ؤدي  لالص  ل

 لححوتتل ذحتت   صتت نب ل تتا  أيال تتن حةل تتجل ل خة  تتن  لحيلياتت   نةرتتل  لحا

  ا(9ن لالدللل ف  للححة ل

 حةعتتةلض ادل ل تتل ارث ل ل ب ين و لا لحاللةل  للضحال  ل ا

 فتت    تتنيل لفتتةلزلت حثجتتثد رتت ا فقتتا    حيليتتم  لحمصتت    انهتت     تتدك   لحد 

 فتتت  حاحوتتتل ر لتتتال ل تتت ل لل تتتم% 66.7 با تتتا  ل تتت ل لعاتتتا لحبتتتث  اجتتتة  

 نجتتت  لحتتتا ذحتتت  فتتت  لح تتتبب  عتتتثد ل تتتا ،%13.3  لبا تتتال  لحبتتتث  اجتتة  

  ا(12ن ا  ال لل ص  ن  لحعين ت جم  لل ال لحملحثصل لحعينل

 حاتتتثا  ل تتت ل لعاتتتا فبا تتتال لالفتتتةلزلت للتتتثع حيبنعتتتل   حن تتت ل لاتتت 

 لحاتتتثا  عا متتتل الفتتتةلزلت ل تتت ل لل تتتم%( 53.3ن لحتتتالكت لالبتتتنض فتتتةلزي لال

 ل تت ل ف  لال دةف لحا لحدل لت ي ل ف  لح بب  عثد ل ا% 6.7  لبن  ل

 (ا 3نحةص  ل لحمةلفقل لال ة   لحمجهة ل لالنن ا   أيية

 فقتتا لالصتت  ل حعينتت ت لحبتتنض لحتتام رة تت ت لعتتالد  ختتم لفنمتت 

  اهتتتت %( 97.6ن لحعاحتتتتل حاخة تتتت  لتتتتالر  ل تتتت ل لعاتتتتا للا لحن تتتتب    ينتتتتال

 لحيليتتم حثجتتثد ذحتت  ف  لح بب   عثد  ل ا%  2.4  لبن  ل  لححمضل  لحخة  

 P.C.V & Hb قنتت    ختتم لفنمتت  ا(11ن اصتت ن ل لاتتةلض لحثجتتثد

  عتتثد ل تتا لح تتنية  لعينتت ت لحمصتت  ل لحعينتت ت بتتيت اعنتتثي  فتتة   يثجتتا فتتة

 ن حتتل لحتتا م صتت  رتت  ل تتأ ة  ااانتتل حن تتال لحح حتتل حكتتثا  ذحتت  فتت  لح تتبب

 عاتتا ل ن تت    تتوم يد تت   لحيلياتت  لا لحمعتتةلف اتتت لا نيتتب لحتتام فقتتة

  ا(12ن لححمةلا لحام  رة  ت احدث  ت

  :  ال   لثص  لحاللةل ي   لحنن  ثصاال ا   ة  ات

  اجن ن  للحمندقال لحدن ةانل   الاةلض   صل صحنل اةلكا لل  ا – 1

 للةدعم    لالص  ل  نمحد خ  لح ة ة ل  لالعةلض  عاا  لالعدم د  عام  –2

 اPCR ل ELISA ردقننل ل ة    قنن ت

  مدةزال  لحيليا   عة ل  ل  صل  لحمن  نل   لحاللة ت  ف   لحدثة   –3

 الحدن ةانل لالعض ا لةةي ا لحمن ع  لحعثز

 
( ا دث  ت لحكاثبيثحين ت لحمن  نل لل د  ل ا دث  ت 1لح وم ل   ن

 مهبانل لحمدم  ف  اصم لحمص بيت  يليا  لحم عةلت لح
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 يليا  لحم عةلت لحمهبانل   حإلص  ل( لحن ب لحمرث ل 2ل   نلح وم 

 حاةج   لحمص بيت ن ب لحلرل لحعمة ل 

 يليا  لحم عةلت لحمهبانل   حإلص  ل( لحن ب لحمرث ل 3ح وم ل   نل

 حاةج   لحمص بيت ن ب لاللحالل لحبير  

  حمرث لل لحم عةلت  يليا  حإلص  ل لحمرث ل لحن ب( 4ن ل   ح ومل

 لحدعانم   لحم دث   ن ب لحمص بيت حاةج  
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( النسبة المئوية لإلصابة بطفيلي المشعرات للرجال  7الشكل رقم )

 حسب لون اإلفرازات  المصابين
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CLINICAL AND DIAGNOSTIC STUDIES OF TRICHOMONIASIS OF 

MENS PATIENTS WHOSE ATTENEDED PRIVATE CLINICAL OF 

GENITO-URINARY TRACT DISEASES AND RELATION WITH SOME 

INDECATORS 
SHEHAB A.  MOHAMMED 

ABSTRACT 

During the period of this study (January till Noveber/2009),110 samples of males in private Clinics for genito-

urinary tract infections have examined in the private Labratories of Tikrit and Baiji. Researth has been carried out on 

the existence and diagnosis of trichomonasis parasite. It has been found that the infection rate by trichomoniasis was 

13.6% using the microscopic examination of urine and seminar fluid. The rate of diagnosis  was 4.5 % & 9.1 % 

respectively among the total number of infections. There were sigificant differences between the levels of 

immunoglobulins and the relation-ships of infections with many categories (age، habitates, educational level ، 

microscopic examination of the urine ، colour of secretions and the rate of white blood cells. It was also shown that 

there were no significant differences for Hb concentration & P.C.V between the infected samples and those of the 

controle group (50 men,s).  

 


