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  في اغنام مناطق مختلفة من  Cryptosporidiumانتشار االبواغ الخبيئة 

  العراق، محافظة نينوى
 

  ابراهيم احمد عبداهللا 

  قسم علوم الحياة
  كلية التربية

  جامعة الموصل

  

  )2004/10/23 ، تاريخ القبول 2004/5/3تاريخ االستالم (
 

  الملخص

 الصبغة الصامدة للحامض المحـورة      طرائق نعجة باستخدام    180اظهرت نتائج فحص عينة براز      

ظهـر ان   .  بطفيل االبـواغ الخبيئـة     26.66%والتطويف بالمحلول السكري و االيودين نسبة اصابة كلية         

طريقة الصبغة الصامدة للحامض المحورة هي االكفأ بين الطرق األخرى حيـث كـشفت نـسبة اصـابة       

كمـا  . 5.55% ثم صبغة االيودين بنسبة      7.77%  تلتها طريقة التطويف بالمحلول السكري بنسبة      %13.33

  .من الفئات العمرية االكبر عمراًاظهرت الفئة العمرية الصغيرة من االغنام نسبة اصابة اعلى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Ninevah Province, Iraq 
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ABSTRACT 
The examination of fecal samples of 180 sheep, by using modified Ziehl-Neelsen 

stain, sugar solution and Lugol’s iodine, revealed 26.66% of the infection with 
Cryptosporidium. Modified Ziehl-Neelsen stain proved to be more efficient revealing 
(13.33%) followed by sugar solution (7.77%,) then iodine stain (5.55%.) .The highest 
percent of infection was observed among sheep of younger ages. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المقدمة

 من االمراض الواسعةاأل نتشار ويصيب العديـد مـن          Cryptosporidiosis يعد داء األبواغ الخبيئة   

وسبب الداء هو االصـابة بأحـد       , المضائف الفقرية بدءاً  باالسماك وانتهاء باللبائن ومن ضمنها االنسان         

. Eucoccidiida الذي يعود الى عائلة الكرويات الحقيقية        Cryptosporidiumاالبواغ الخبيئة   انواع جنس   

 ,Current and Garcia, 1991; Anderson and Bulgin (يسبب الداء التهاب االمعاء الحاد في االنـسان

 طريـق   تكمن خطورة المرض في سهولة انتقاله من خالل الطعام والشراب او بشكل مباشر عن             . )1981

خاصةالمدللة والـصغيرة منــها مثــل الجـراء والقـطــط           , التالمس مع براز الحيوانات المصابة    

 ,Shaltout, 2000; Fleta-Zaragozono et al., 1994; Current (والحمـالن، اضافة الى االصابة الذاتية

ــضي . )1985 ــةالكيس البي ــا ان مقاوم ــستخدم Oocystكم ــات الم ــن المعقم ــر م ــل لكثي   ة للطفي

)Arafa et al., 1997 (     10 اسـبوعاً عنـد درجـة حـرارة     12وبقاء اكيـاس البـيض حيـة لمـدةCo 

)Fayer et al., 1998 ( 5وبقائها حية لمدة سنة في الماء في درجة حرارةCo اسابيع في التـراب  8  ولمدة

ل األصـابة  والخنافس وغيرها مهم في احتمالية نق ودور الحشرات كالذباب والصراصر والبراز الباردين

 ).Graczyke et al., 1999 (وأنتشارها بين األنسان والحيوانات األخرى وصعوبة السيطرة على المرض

من أهم األنواع التي تصيب االنسان واللبائن االخرى مثـل االغنـام والمـاعز               C.parvum ويعد النوع 

ئية المبطنة لالمعاء الدقيقة  يتواجد الطفيل ضمن الخاليا الطال).Upton and Current, 1985 (والقوارض

ومن اهم العالمات السريرية في االغنام المصابة هي فقدان ). Tzipori and Griffiths, 1998(لمضائفها 

   والحيوانـات الـشافية تعـاني ضـعف النمـو          40Co-39الشهية وارتفـاع درجـة حـرارة المـستقيم          

)Sadiek and Hussein, 1999( . وقد درس طفيلC.parvum مناطق محافظة نينوى من قبل في بعض 

في األطفال والحمآلن في قرية بعويزة وقـضاء الحمدانــية وحمـام العليـل والحـضر                ) 2000(خليل  

وجـاءت هـذه    . في مصادر المياه المختلفة في مدينة الموصـل       ) 2004(وبهـنام  ) 2001(والجرجـري  

من محافظـة نينـوى والتـي       ة اخرى   ي األغنام من مناطق مختلف    الدراسة لبيان مدى انتشار هذا الطفيل ف      

والتي قد تعمل مع غيرها     , كونها تمثل ثروة اقتصادية الصحابها وللبلد     بطا  تشتهر باقتناء االغنام رعيا ور    

  .من المضائف كمصادر اصابة دائمة للبشر في المناطق المدروسة في محافظة نينوى

  

  المواد وطرائق العمل

  :جمع عينات البراز: اوآل

 راساً من االغنام بعمر اقل من سنة الى اربع سنوات على مدار سنة              180ت البراز من    تم جمع عينا  

 من قرية الرشيدية والكبة واسكي موصـل والكـوكجلي          2003 الى نهاية شباط     2001كاملة من بداية اذار   

وضعت العينات في عبوات بالستيكية نظيفة حاويـة علـى          . وسنجار وناحية وانة وبعشيقة وقضاء تلعفر    
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وقد تم ترقيم العبوات مع تـسجيل تـاريخ         . كمادة حافظة % 2.5لول ثنائي كرومات البوتاسيوم تركيز      مح

  .الجمع والمنطقة وعمر الحيوانات التي اخذت منها العينات

  

  :الطرائق والمحاليل المستخدمة: ثانياً

 :طريقة الصبغة الصامدة للحامض المحورة البارد -1

2-  Modified Ziehl-Neelsen stain Baron et al., 1994)( الذي يتكون من:  

 غـم مـن صـبغة       4تحضر باذابة     ,Carbol-Fuchsin) صبغة كاربول فوكسين   (Aالمحلول  -أ

 100مع اضافة   % 95 من الكحول المثيلي تركيز      3 سم 25في  , سويسرا–Fluka شركة / الفوكسين القاعدية 

  .   من الماء المقطر تدريجياً مع التحريك3سم

  :)فينولال (Bالمحلول -ب

   .oم 56 في حمام مائي عند درجة حرارة /بلجيكا-E.Merc شركة / غم فينول10أذُيب 

  . باستخدام ماصةA  الى المحلولB من المحلول 3 سم8أضيف 

  :Decolorizerمزيل الصبغة 

  . من الكحول االثيلي ببطء3سم7 المركز الى HCL من حامض 3 سم3حضرت باضافة 

  :Counter-stainالصبغة المضادة 

 مـن المـاء     3 سم 100 في   /انكلترا-BDH شركة   /بغة ازرق المثيلين  ص غم من    0.3حضرت باذابة   

  .المقطر

  طريقة العمل

 2500فورمالين بمعدل   % 10نبذت كل عينة براز بجهاز الطرد المركزي بعد تفتيتها في محلول             -1

  . دقائق10دقيقة لمدة /دورة

خدام ماصة وحضر منها مسحة رقيقة على شـريحة         رفعت الطبقة العليا من المادة المترسبة باست       -2

 .زجاجية نظيفة

 .دقائق في فرن التجفيف 10  لمدة 60Coثبتت المسحات المحضرة بدرجة حرارة -3

 . دقائق3-5صبغت المسحات بصبغة كاربول فوكسين لمدة  -4

 .غسلت المسحات المصبوغة بالماء المقطر -5

 .مزيل الصبغةأزيلت الصبغة الزائدة لمدة دقيقة واحدة في محلول  -6

 .غسلت جيدا بالماء المقطر وجففت بالهواء -7

 .غمرت الشرائح في صبغة ازرق المثيلين لمدة دقيقة واحدة -8

 .غسلت الشرائح بالماء المقطر جيدا وجففت في الهواء ثم فحصت بالمجهر بالقوى الكبرى -9
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 Sugar Flotation methodطريقة التطويف بالمحلول السكري  -3

 )Anderson and Bulgin, 1981(: 

أضيف اليه  ,  من الماء المقطر   3 سم 355 غم من السكر في      454حضر محلول التطويف وذلك باذابة      

  . من الفينول المميع3 سم6.7

  طريقة العمل

ثـم رشـح    % 85 من المحلول الملحي الفسلجي      3 سم 15مزج غرام واحد من البراز من كل عينة في          -1

 دقيقة لمدة   / دورة 1000رة ثم وضعت في جهاز النبذ بسرعة        المعلق خالل شاش الزالة الجزيئات الكبي     

  . دقائق10

  . من المحلول السكري المشبع3 سم9 من الراسب واضيف اليه 3 سم1خذ أ-2

  .دقائق10 دقيقة لمدة / دورة2500نبذ المزيج بجهاز الطرد المركزي بسرعة -3

  .فحصت على القوى الكبرىخذ الجزء العلوي من المزيج بواسطة قطارة ووضع على شريحة وأ-4

  

  :stain (Ma and Soave, 1983) Lugol’s iodine صبغة االيودين اللوكالي  -3

وترشيحها % 0.85وذلك بعمل مسحة خفيفة من كل عينة براز بعد مزجها في محلول ملحي فسلجي               

علـى  خالل شاش مبلل ثم اضافة قطرة من محلول اليود الى المسحة وتغطى بغطاء شريحة ثم تفحـص                  

 .القوى الكبرى

  :التحليل األحصائي

  .لبيان تاثير الفئات العمرية) 1984الراوي، ( 0.05استخدم اختبار مربع كاى عند مستوى احتمال 

  

  النتائج

 رأساً من االغنـام مـن منـاطق    180انه من خالل فحص عينات براز من       ) 1( جدولاليتضح من   

 باستخدام طرائق الفحص الثالث 26.66% الكلية كانت مختلفة من محافظة نينوى ان معدل نسبة االصابة 

ظهرت اعلى نسبة اصابة في     . للكشف عن األكياس البيضية لطفيل االبواغ الخبيئة في االغنام المفحوصة         

  . في مناطق مختلفة مثل ناحية وانة وقضاء سنجار وتلعفر20% وادناها 40%قرية الكوكجلي والتي بلغت 
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 .ابة باالبواغ الخبيئة بين االغنام في المناطق المختلفة من محافظة نينوى نسبةاالص:1 جدولال
 المناطق  عدداالغنام المفحوصة عدد االغنام المصابة نسبة االصابة
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  المجموع 180 48 26.66

 
تبين ان طريقـة الـصبغة الـصامدة للحـامض          , ومن خالل مقارنة كفاءة الطرائق الثالثة للفحص      

تلتهـا طريقـة    % 13.33المحورة البارد كانت األكفأ من بين الطرائق الثالث  حيث كشفت عن  نـسبة                
  .)2جدول ال (5.55% طريقة الصبغ بااليودين  ثم اخيرا7.77ً%التطويف بالمحلول الملحي 

 
  . مقارنة بين طرائق الفحص الثالث للكشف عن اكياس بعض االبواغ الخبيئة:2 جدولال

طريقة صبغة 

 اليود

طريقة المحلول 

 السكري

طريقةالصبغة الصامدة 

 للحامض

عدد االغنـام   
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   المناطق
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  الرشيدية

  الكبة

  الكوكجلي

 اسكي موصل

  وانة

  بعشيقة

 ربيعة

  سنجار

 تلعفر

  المجموع 180 24 14 10

  النسبة المئوية   %13.33 %7.77 %5.55

  
 تقـل  ان نسبة االصابة) 3( فيتبين من الجدول  , اما بالنسبة لتوزيع طفيل االبواغ الخبيئة حسب العمر       

في الحيوانات التي عمرها اقل من سنة واحدة ثم بدات بالتناقص الى ان             8.88%مع ازدياد العمر اذا كانت      
  . سنوات4 في االغنام التي هي بعمر 5%وصلت 
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  . نسبة االصابة باالبواغ الخبيئة في االغنام حسب العمر:3 جدولال
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  الرشيدية

  الكبة

  الكوكجلي

  اسكي موصل

  وانة

  بعشيقة

 ربيعة

  سنجار

 تلعفر
  المجموع 180 19 %10.5 11 %6.1 11 %6.1 6 %3.3 %26.6

  

  المناقشة

 26.66% الخبيئة كانـت     من خالل نتائج هذه الدراسة تبين ان نسبة االصابة الكلية لالغنام باالبواغ           

 فـي عجـول   Yvore et al. (1985)ل من ـها كـي حصل عليـارنة مع النتائج التـاقل نسبة مق وهي

 في حمالن مصر وخليـل  El-Wahed (1999)زيا وـ في حمالن ماليFatimah et al. (1995)سا وـفرن

  في حين    36.4% و   36%,30% , 38.3%: كاالتي, على التوالي ‘ في حمالن الموصل التي كانت     (2000)

وقد يكون سبب ارتفاع نـسبة  . 25% في جداء ايطاليا التي كانت Giallettil et al.(1986)اتفقت مع نتائج

حيـث رعـي    , االصابة هذه في الدراسات المذكورة اعاله هو مصادر التلوث المتقاربة في هذه البلـدان             

االغنام وغيرها من الحيوانات في البراري ثم سقيها من االنهر والجداول والبرك والمستنقعات مما تساعد               

يع الحيوانية كاالغنام وغيرها مـن الحيوانـات وحتـى          على ادامة االصابة بهذا الطفيل ضمن هذه المجام       

باألكياس البيضية للطفيل يزيد من احتمالية نـشر         كما ان تلوث مراعي االغنام كالعشب وغيرها      . االنسان

كما جـاء فـي دراسـة       ) 50%(هذا اذا ما علم بأن نسبة تلوث ألماء في محافظة نينوى كانت             . اآلصابة

كمـا ان مقاومـة   . مما يزيد من فرص األصابة ) 2004(دراسة بهنام   في  % 18.03و  ) 2001(الجرجري  

  األكياس البيضية للكلور يزيد من خطـورة األصـابة بـين الحيـوان و االنـسان علـى حـد سـواء                     

)Fayer et al., 1998 .(  فضال عن ذلك فان للحيوانات األخرى كالكالب والقطط والطيور دوراً مهماً فـي

 ،)Mtambo et al., 1996(مما يزيد ويديم األصابة بين أألغنـام واألنـسان   تلوث مصادر الماء و الغذاء 

واختلفت نتـائج هـذه   ). Graczyke, 1999(اضافة الى ما تلعبه الحشرات من زيادة مساحة التلوث هذه 

 فـي  (2002) في حمالن تشيلي والبكـري  Valenzuela et al.(1991)الدراسة مع نتائج دراسة كل من 

وقد يعود سبب االخـتالف     . 7.7%,14.7%,ظة نينوى والتي كانت كاالتي وعلى التوالي      جداء ومعز محاف  
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هذا الى االعداد المفحوصة ومكان وزمان الفحص والى وجود او عدم وجود التربية المختلطـة لالغنـام                 

تبين كما ي . والماعز والعجول وغيرها والذي يمثل عامال مهما في زيادة نسبة االصابةا بين هذه الحيوانات             

على في قرية الكوكجلي وقد     الاختالف نسب االصابة حسب المناطق المختلفة حيث كانت ا        ) 1(جدول  المن  

يكون السبب هو كثرة وجود االغنام في هذه القرية وطريقة تربيتها حيث تربى هذه االغنام فـي البيـوت                   

اغ الخبيئة بواسطة الحـشرات     وتسقى بواسطة جابيات الماء التي قد تتلوث بأألكياس البيضية لطفيل األبو          

والطيور والعجول و غيرها من الحيوانات المتواجدة في البيوت مقارنة بالمناطق االخرى التي تربى فيها               

  .االغنام في المراعي

وبالنسبة للطرائق التي استخدمت في هذه الدراسة فان طريقة الصبغة الصامدة للحـامض المحـورة      

 7.77% تلتها طريقة التطويف بالمحلول السكري والتي كانت         13.33%بة  كانت االكفأ اذ بلغت نسبة االصا     

 Entrala et al., 1995;( وهذه النتيجة تتفق مع نتائج كثير مـن البـاحثين  . 5.55%ثم صبغة اليود بنسبة 

;Youssef  et al., 1998وذلك ألن الصبغة الصامدة )2004 ،وبهنام 2002,  البكري2001; ,  الجرجري ،

لمحورة تصبغ الطفيل بلون احمر براق على ارضية زرقاء او خضراء تسهل تشخيصها مقارنة              للحامض ا 

  ).2004 بهنام، انظر(بالطرائق األخرى 

وبالنسبة لتاثير العمر في نسبة االصابة فان الفئة العمرية االصغراظهرت اعلى نسبة اصابة من تلك               

من سنة مع الفئة العمرية االربع      ئة العمرية االقل    اذ اختلفت فقط الف   ). 3 جدول(التي هي اكبر منها عمرا      

في حـين لـم     , )0.05(سنوات معنويآ عن بقية الفئات العمرية األخرى باختبار كاي عند مستوى احتمال             

 والبكري Balicka-Ramisz (1999)تختلف الفئات العمرية األخرى فيما بينها وهذه النتيجة تتفق مع نتائج 

,  في الجداء والماعز في كل من بولندا والعراق علـى التـوالي   Eimeriaطفيل بالنسبة النواع ) 2002(

 في عجول قرية يارمجة التي هي بعمر اقل من سنة بالنسبة لطفيل االبواغ الخبيئة في                (2001)والجرجري  

وقد يكون سبب ارتفاع نسبة األصـابة فـي الحمـالن     . Tzipori (1988)وهذا ما اكده . محافظة نينوى

 باالكبر عمراً هو اصابتها من امهاتها المصابات خالل الرضاعة اضافة الى الماء و الغذاء اللـذين                 مقارنة

كما وان انخفاض نسبة االصابة في االغنـام المـسنة والتـي هـي              ,يعدان المصدران الرئيسان لالصابة   

فقط قـد تولـدت     ) اقل من سنة واحدة   ( بعمراربع سنوات والتي تميزت معنوياً عن الفئة العمرية االصغر        

   ).2002, البكري , انظر(لديها مناعة ضد االصابة بالطفيل كالذي يحصل في حالة االصابة بااليميريا 

مما تقدم يتضح بان طفيل االبواغ الخبيئة منتشر في اغنام كافة المناطق المفحوصة فـي محافظـة                 

اية وذلك درءاً الصابة البـشر      نينوى مما يستدعي ايالء هذا الطفيل ما يناسبه من طرق كشف وعالج ووق            

  .Zoonosisالن داء االبواغ الخبيئة مشترك بين الحيوان واالنسان 
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