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  خصملال

               السحب خيول في (Cryptospridium) الخبيئة االبواغ طفيلي بيض اكياس عن الكشف الدراسة استهدفت 

(Drought Horses) إلى الواردة الخيول إلى باإلضافة ،سنجار باب منطقةك العراق ،الموصل نةمدي من مختلفة مناطق في 

 مختلفة بأعمار خيول من براز عينة خمسون جمعت اذ ،الموصل جامعة الببيطري الطب لكلية التابع البيطري التعليمي المستشفى

 الخيول أظهرت ،)سنوات 3- 10بعمر بالغة خيول من عينة 25 و سنة من اقل بأعمار امهار من عينة 25 (مثلت الجنسين كال ومن

 تم .العام والضعف الهزال عن فضالً ،الجفاف ،الشهية قلة ،كريهةال رائحةال يذ الشديد باإلسهال تمثلت سريرية عالمات المصابة

 وصبغة  acid fast stain Modified المحورة للحامض الصامدة الصبغة طريقتي باستخدام الطفيلي بيض أكياس تشخيص

 االبواغ بطفيلي اإلصابة موجبة كانت  براز عينة 15 أن الدراسة نتائج أظهرت. Lugol’s iodine  stain اللوكالي االيودين

 أظهرت كما. التوالي على) %4 ، %26( البالغة بالخيول ةمقارن أعلى االمهار في االصابة نسبة كانت اذ، %)30 (وبنسبة الخبيئة

 االيودين بصبغة مقارنة %)24( إصابة نسبة كشفت حيث األكفأ كانت المحورة للحامض الصامدة ةالصبغ طريقة ان الدراسة نتائج

 وردي لون يذ صغير كروي بشكل  الطفيلي بيض أكياس ظهور المجهري الفحص اظهر، %)6( إصابة نسبة كشفت التي اللوكالي

 الخبيئة االبواغ بطفيلي الخمج انتشار الدراسة هذه من تجاستن .الصبغتين تاكل باستخدام مايكرون 5-4 بين تراوحت وبأحجام ،مميز

 الصبغة طريقة على عتماداال يمكن كما البالغة، بالخيول ةمقارن االمهار في سجلت نسبة أعلى وان الموصل مدينة خيول في

  .الطفيلي تشخيص في للحامض  الصامدة
  

  .للحامض الصامدة الصبغة ،الخبيئة االبواغ طفيلي ،بالسح خيول :دالةال كلماتال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Detection of Cryptospridium sp. Oocysts in Drought Horses in Mosul, Iraq  

  
Dhiyaa A. Moosa     

Department of Internal and Preventive Medicine/ College of Veterinary  Medicine/ University of Mosul 
                             

ABSTRACT 
The aims of the present work were to detect Cryptospridium sp. oocysts in drought horses from 

different regions in Mosul city, Iraq as Bab-Sinjar region in addition to horses which were brought to 
Veterinary Teaching Hospital in College of Veterinary Medicine, University of Mosul. Fifty fecal 
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samples were collected from horses with different ages and both sexes (25 fecal samples from foals 
aged less than one year and another 25 fecal samples from adult horses 3-10 years old). Diseased 
horses showed severe signs of diarrhea with offensive odor, anorexia, dehydration and emaciation with 
generalized debility. Diagnosis of Cryptospridium oocysts were confirmed by two methodes Modefied 
acid fast stain and Lugol’s iodine stain. Results showed that out of 50 fecal samples 15(30%) were 
positive for oocytes, and the results also showed an increase in the percentage of infection of foals 
compared to adult horses (26%, 4%) respectively. Modified Ziehl-Neelsen stain proved to be more 
efficient revealing (24%) followed by Lugol’s iodine stain (6%) Microscopical examination revealed 
that Cryptospridium oocysts have small spheric shape with pink color, 4-5 micron in diameter. It has 
been concluded that Cryptospridium infection is an important disease affected horses in Mosul, Iraq 
and the percentage of infection was high in foals compared to adults horses, and Modified Ziehl-
Neelsen stain for detection of oocysts could  be authenticated.   

 
Keywords: Drought horses, Cryptospridium sp., Modified Ziehl-Neelsen stain. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 الماعزو واألغنام واألبقار الخيول ومنها ةالمزرع حيوانات جميع تصيب التي األوالي من الخبيئة اغاالبو طفيلي يعد

           ؛  (Sellon, 2007األهمية بالغة ) (Zoonosisالمشتركة األمراض من يعد فهو لذا االنسان الطفيلي يصيب كما الحمامو

 من ختلفةم مناطق في شديد اسهال من يعانون كانوا اطفال في الطفيلي بهذا أصابه حاالت سجلت حيث ،)2018 ،واخرون حسن

 نينوى محافظة في السحب خيول في المرض سجل كماBerenji et al., 2007)  ؛2007  ،داؤد و خليل( االسيوية وبخاصة العالم

 الخيول في  اإلسهال مسببات احد الطفيلي هذا ديع ،)Butty, 2011( الطفيلي بيض اكياس عن للكشف المثلى الصبغة تحديد دون

 حجماً اصغر ولكنه األيميريا طفيلي كبير حد الى يشبه بأنه الطفيلي يمتاز اذ ،)et al., 1996) Netherwood  اراألمه في والسيما

 للخيول عدوى مصدر مباشرة ويصبح األمعاء من متبوغاً يخرج الخبيئة االبواغ لطفيلي Oocyst البيض كيس فأن ذلك عن فضال

 مصدراً يصبح عندها الرطوبة بوجود الحيوان جسم خارج يتبوغ ان الى يحتاج فانه األيميريا لطفيلي البيض كيس اما االخرى

 لم والتي األمهار الى باإلضافة البالغة الخيول براز في  الخبيئة االبواغ طفيلي يوجد ،Huang and White) (2006, لإلصابة

 السريرية العالمات تصبح نولك  Subclinical infection السريرية تحت اإلصابة وجود يؤكد قد مما سريريه عالمات تظهر

 الخيول من المرض ينتقل ، (Cole et al.,1998)المصاب الحيوان جسم مناعة انخفاض مع للعيان واضحةً االسهال وبخاصة

 المتعددة المضائف وجود ان اذ ،(Smith et al., 2006) الطفيلي بيض بأكياس الشرب مياه تلوث طريق عن السليمة الى المصابة

 البيئة في اًواسع الطفيلي انتشار جعلت المياه معقمات  من بالعديد تأثره وعدم القاسية البيئية للظروف العالية اومتهمق و للطفيلي

 التي األمهار في واسع بشكل الطفيلي تواجد سجل كما ،)Smith and Nichols, 2006 (الحيوانات بين انتقاله لتوسه المحيطة

 األمعاء غير أخرى مواقع في الطفيلي وجود لوحظ كما المرض ظهور في اًمهم اًدور مناعةال لنقص ان اذ المناعة نقص من تعاني

 وقلة الخيول في الخبيئة االبواغ خمج دراسة  ألهمية نظراً و )Mair et al.,1990 (والبنكرياس الصفراوية كالقنوات قةالدقي

 من وغيرها والماعز واالغنام االبقار في الطفيلي يلتسج من الرغم على الخيول في المرض عن بالكشف تعنى التي  دراساتال

 بين المقارنة الى باإلضافة. السحب خيول في الطفيلي  بيض اكياس تواجد عن للكشف الدراسة هذه صممت لذا الحقلية، الحيوانات

  .يالطفيل بيض اكياس عن للكشف المثلى الصبغة وتحديد اللوكالي االيودين وصبغة للحامض الصامدة الصبغة
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  العمل وطرائق المواد

 ،الموصل مدينة من مختلفة مناطق من ،2014 أيار إلى  2013 أيلول من مدةلل السحب خيول من براز عينة 50 جمع تم

 جامعة البيطري الطب لكلية التابع البيطري التعليمي المستشفى إلى الواردة الخيول إلى باإلضافة سنجار، باب كمنطقة العراق

 25 و سنة من اقل بأعمار امهار من  Sampleعينة (25) مثلت الجنسين كال ومن مختلفة بأعمار الخيول نتكا حيث ،الموصل

 العينات حفظت اذ مطاطية كفوف باستخدام المستقيم من مباشرة البراز عينات جمع تم )سنوات 10-3 (بعمر بالغة خيول من عينة

 .الممكنة وبالسرعة الموصل جامعة البيطري الطب لكلية التابع المرضية تالتشخيصا مختبر الى ونقلت مرقمة بالستيكية قناني في

 باستخدام إحداها صبغ وتم بنزن مصباح لهب في بإمرارهما وثبتتا بالهواء جففتا خفيفتان، مسحتان براز عينة كل من حضرت

 اللوكالي االيودين بصبغة خرىاأل المسحة وصبغت ،(Coles, 1986) طريقة على اعتماداً المحورة للحامض الصامدة الصبغة

 الدقيق العيني المقياس باستخدام الطفيلي بيض اكياس حجم قياس عن فضالً (Ma and Soave, 1983) طريقة على اعتماداً

.Ocular micrometer   

  النتائج

 اذ ،الخبيئة االبواغ بطفيلي اإلصابة موجبة كانت عينة 50 مجموع من) 30 (%براز عينة 15 أن الدراسة نتائج أظهرت       

 شائعة اإلصابة ان يؤكد مما ) 4) (%حيوان 2 (البالغة الخيول في اقل كانت حين في) 26) (%حيوان 13 (االمهار إصابة كانت

 صفراال لونال يذ الشديد باإلسهال تمثلت سريرية عالمات بالمرض المصابة الخيول أظهرت كما ،)1الجدول( الصغيرة األعمار في

 والمصبوغة البراز لمسحات المجهري الفحص نتائج كشفت كما ،العام والضعف الهزال عن فضالً الشهية قلة ،كريهةلا رائحةالو

 وردي لون يذ صغير كروي بشكل الخبيئة االبواغ طفيلي بيض كيس  وجود اللوكالي االيودين وصبغة للحامض الصامدة بالصبغة

 ومن الدقيق، العيني المقياس باستخدام وذلك الصبغتين كلتا في مايكرون 5-4 بين الطفيلي حجم تراوح اذ ،)2و1 (لصورةا مميز

 المحورة للحامض الصامدة الصبغة ان تبين الطفيلي  بيض اكياس عن للكشف البحث في المستخدمة الصبغات كفاءة مقارنة خالل

 من استنتج لذا)  2 الجدول( )%6( نسبةوب اللوكالي االيودين صبغة تلتها ثم%) 24 (إصابة نسبة عن كشفت حيث األكفأ كانت

  .الطفيلي تشخيص في المحورة للحامض الصامدة الصبغة على االعتماد الدراسة خالل
  

  البالغة والخيول االمهار في الخبيئة بواغاال بطفيلي لإلصابة المئوية النسب :1 الجدول

  
  %لإلصابة ويةالمئ النسبة الكلي الخيول عدد لإلصابة الموجبة األعداد الحيوان ت

 %26 13 )سنة من اقل (األمهار 1

 2 ) سنة 10-3 (البالغة الخيول 2
50 

4% 

 %30 50 15 المجموع      
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  )x100( للحامض الصامدة الصبغة باستخدام .Cryptospridium sp طفيلي بيض كيس :1 صورةال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )x100( اللوكالي االيودين صبغة باستخدام .Cryptospridium sp طفيلي بيض كيس :2 صورةال
  

  براز عينة 50 في اللوكالي االيودين صبغة و للحامض الصامدة الصبغة طريقتي بين مقارنة  :2 الجدول

  

  

  

  

  المناقشة

 سنجار، باب منطقة في دةوالموجو الموصل مدينة خيول في الخبيئة االبواغ طفيلي بيض أكياس وجود الدراسة نتائج أظهرت   

 النسب نتائج واتفقت كما ،الموصل جامعة الببيطري الطب لكلية التابع البيطري التعليمي المستشفى الى الواردة الخيول الى باالضافة

سجيل     ،)Butty, 2011 (مع واالمهار البالغة الخيول في الخبيئة االبواغ بطفيلي لالصابة المئوية رغم من ت ي   باإلصابة وعلى ال طفيل

ـ  بـين  عالقـة  بوجود سابقا يعتقد لم حيثاالبواغ الخبيئة في مناطق مختلفة من العالم             بـالطفيلي  االصـابة  ونـسبة  الخيـول  رعم

  %المئوية النسبة الموجبة العينات عدد الصبغة نوع

 24 12 للحامض الصامدة الصبغة

 6 3 اللوكالي االيودين صبغة
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(Johnson et al., 2009)، اتفقـت  وقـد  البالغة الخيول مع مقارنة االمهار في اصابة نسبة اعلى الحالية الدراسة سجلت حين في 

 قلـة  الـى  االمهـار  في المرض انتشار سبب ويرجع ،(Coleman et al., 1989;Xiao and  Herd, 1994)مع ذلك في النتائج

 دخول من الناتج اإلجهاد  تأثير تحت كانت واخرى المناعة نقص من تعاني كانت امهار في أسهال حاالت سجلت حيث فيها ناعةالم

 فـي  اصابة نسبة اقل سجلت حين في ،)Coleman et al., 1989( أخرى مرضية ألسباب البيطري المستشفى الى األمهار بعض

،  (Bakheit et al., 2008 ;Majewaska et al., 2004 ; Atwill et al., 2000)مـع  الدراسـة  نتـائج  واتفقت البالغة الخيول

 مـن  لإلصابة عرضة اقل جعلتها مما البالغة الخيول  بها تتمتع التي المناعة الى البالغة الخيول في اإلصابة نسب قلة سبب يرجعو

 الشهية قلة ،كريهة ورائحة اصفر لون ذا الشديد هالباإلس تمثلت مميزة سريرية عالمات بالمرض المصابة الخيول اظهرت ،االمهار

 ,.Tavassoli et al., 2007; Mckenzie et al., 2000;  Fayer et al)مع النتائج اتفقت وقد العام، والضعف الهزال عن فضالً

ـ   ان تبـين  ، الخيول في االسهال لحدوث اًومهم اًرئيسي اًدور للطفيلي ان الى اشارت والتي   (1997  الـصامدة  الـصبغة  ةطريق

 الصبغة طريقة ان اكدت التي الدراسات من عدد  مع النتائج اتفقت وقد اللوكالي االيودين صبغة من االكفأ كانت المحورة للحامض

ل  اخـرى  طرائـق  وجـود  مـن  الرغم على الطفيلي اكياس عن للكشف  ائقالطر افضل من المحورة للحامض الصامدة ة   مث  طريق

 باإلضافة االسطبالت نظافةب االهتمام قلة ان ،);Jenkinz et al., 2002 Huang and White, 2006( بةالتطويف والمسحة الرط

 اسـطبالت  وخاصة الموصل مدينة في السحب خيول من العديد اصابة على ساعد اإلسطبالت داخل كبيرة باعداد الخيول وجود الى

 بأكيـاس  والغـذاء  الماء تلوث طريق عن السليمة  الى المريضة تالحيوانا من المرض ينتقل حيث ،سنجار باب منطقة في الخيول

 من عالية نسب وجود لوحظ حيث العالية والرطوبة البرودة مثل القاسية البيئية الظروف تحمل على القابلية لها والتي الطفيلي بيض

 الخطيـرة  الطفيليات من الخبيئة االبواغ يطفيل ان الحالية الدراسة من نستنتج ،صحية غير بيئة في تعيش التي األمهار في اإلصابة

     إليـه  أشـار  مـا  وهذا األمهار نفوق الى تؤدي التي الرئيسة األسباب من الطفيلي هذا يعد اذ كبيرة اقتصادية خسائر تسبب قد التي

)Netherwood et al., 1996(، ًلـذلك  المشتركة األمراض من العتباره اإلنسان الى الخيول من المرض انتقال سهولة عن فضال 

 لهـا  التـي  المصابة األمهار من الطفيلي من عترة )17( عزلت حيث الخيول أصحاب صحة على الخطرة األمراض من يعتبر فهو

  .(Gait et al., 2008) لإلنسان النتقالها القابلية

  والتقدير الشكر

 .البحث هذا انجاز اجل من وتسهيالت مساعدات من ابدته لما البيطري الطب كلية الى والتقدير الشكر  
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