المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٥العدد (٩٨-٩٣) ٢٠١١ ،٢

تواجد أكياس بيوض طفيليي كربتوسبوريديوم و أكياس جيارديا في مياه اآلبار في
محافظة نينوى
رواء غانم محمد
فرع األحياء المجھرية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ١٢مايس ٢٠١٠؛ القبول  ٩كانون األول (٢٠١٠
الخالصة
شملت الدراسة فحص  ١١٠عينة مياه جمعت من اآلبار الواقعة في مدينة الموصل وبعض النواحي والقرى التابعة لھا خالل الفترة
من أيار  ٢٠٠٩ولغاية آذار  ٢٠١٠للتحري عن وجود أكياس بيض طفيلي  Cryptosporidium sppوأكياس طفيلي  Giardia spفي مياه
اآلبار .أظھرت نتائج الدراسة أن انتشار اكياس بيض طفيلي  Cryptosporidium sppبلغت  %١٦,٣٦في حين بلغت نسبة انتشار أكياس
طفيلي  .%١٢,٧٢ Giardia sppوكانت أعلى نسبة تواجد لكال النوعين من االوالي في ناحية برطلة وبعض القرى التابعة لھا إذ بلغت
 %٢٠لطفيلي  Cryptosporidiumو  %١٧,١٤لطفيلي  Giardiaواقل نسبة تواجد في مدينة الموصل وبلغ  %١٠لكال النوعين من
االوالي .ومن خالل متابعة نسبة التواجد خالل فترة الدراسة لوحظ أن أعلى نسبة تواجد ألكياس بيض طفيلي  Cryptosporidiumكانت في
شھر آذار إذ بلغت  %٣٨,٤٦في حين وصلت إلى  %٠في شھر تشرين الثاني وتموز ،أما بالنسبة لطفيلي  Giardiaفقد ارتفعت نسبة
تواجده في شھر تشرين األول وبلغت  %٢٣,٥٣وانخفضت في شھر تموز لتصل  .%٠ھذه الدراسة تشير الى تواجد أكياس بيض طفيلي
 Cryptosporidiumوأكياس طفيلي  Giardiaفي مياه اآلبار في محافظة نينوى.

Existence of Cryptosporidium spp. oocysts and Giardia spp. cysts in well water in
Nineveh governorate
R. G. Mohammad
Department of Microbiology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
The study included examination of 110 water samples from well distributed in Mosul city and few towns and villages
around it from May 2009 to March 2010 for detection of Cryptosporidium spp oocysts and Giardia spp cysts in well water.
The results revealed that the prevalence of Cryptosporidium oocysts was 16.36% while the prevalence of Giardia cysts was
12.72%. The percentages of prevalence with Cryptosporidium and Giardia were in high rate in Bartilla and some villages
around it 20% for Cryptosporidium and 17.14% for Giardia, the low rates were in Mosul city 10% for both protozoa. The
highest prevalence rate of Cryptosporidium was in March 38.46% and the lowest was in November and July 0%. The highest
prevalence rate of Giardia was in October 23.53% and the lowest rate in July 0%. This first study shows the presence of
Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in well water (Ground water) in Nineveh governorate.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

 Cryptosporidiumو  Giardiaمن أھم االوالي التي تنتقل
بواسطة المياه إذ وجدت في المياه السطحية والجوفية والينابيع
ومياه الفضالت وحتى في المياه المعقمة ) .(٣وتعد من مسببات
اإلسھال في اإلنسان والحيوان وتسبب خسائر اقتصادية عالية
بين حيوانات المزرعة والتي تعد أيضا ً مصدراً لخمج اإلنسان

المقدمة
في الوقت الحالي مازال اإلنسان يعتمد على المياه الجوفية في
الشرب وبعض النشاطات فضالً عن استخدامھا في الزراعة
وتربية المواشي ) .(٢، ١تعد االوالي الطفيلية التابعة للجنسين
٩٣
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باستخدام طريقة التصبيغ بالصبغة الصامدة للحامض المحورة
 .(١٤) Modified acid fast stainوصبغة كيمزا والتصبيغ
بااليودين ) (١٥للكشف عن أكياس بيض طفيلي
 Cryptosporidiumفي حين تم الكشف عن أكياس طفيلي
 Giardiaباستخدام طريقة التطويف بالمحلول السكري والتصبيغ
بااليودين وباستخدام صبغة كيمزا ) .(١٦،١٧قيست أبعاد )–١٠
 (٢٠كيس لكل من أكياس بيض طفيلي Cryptosporidium
وأكياس طفيلي  Giardiaباستعمال  Ocular Micrometerوتم
تحليل النتائج إحصائيا ً باستخدام مربع كاي عند مستوى معنوية
.(١٨) P<0.05

وتھدد الصحة العامة ) .(٤إن خطورة ھذه االوالي تكمن في
مقاومتھا للمعقمات المستخدمة في معالجة مياه الشرب وللظروف
البيئية القاسية حيث ألكياس بيض طفيلي Cryptosporidium spp
القدرة على البقاء حية لمدة سنة في مياه البحر االصطناعية
 artificial sea waterبدرجة حرارة ْ ٤م وألكياس طفيلي
 Giardia sppالقدرة على البقاء في الماء ألكثر من شھرين
بدرجة اقل من ْ ٨م ) .(٥،٦أشارت العديد من الدراسات في
العالم إلى حدوث اندالعات مرضية بداء االبواغ الخبيئة
 Cryptosporidiosisوداء الجيارديا  Giardiasisبسبب تلوث مياه
الشرب ) .(٧،٨إذ سجلت أول حالة اندالع مرضي بداء االبواغ
الخبيئة بين السكان في تكساس عام  ١٩٨٤بسبب تلوث مياه
الشرب في اآلبار االرتوازية التي كانت ملوثة بمياه المجاري
) .(٩كما سجلت اندالعات مرضية للخمج بطفيلي
 Cryptosporidium sppبين عام  ٢٠٠١ – ١٩٨٤بعد عزله من
مياه الشرب واألنھار الجوفية ومياه المسابح ) .(١٠وفي العراق
وجدت ) (١١طفيلي  Cryptosporidium sppفي المياه الراكدة في
ثالث مناطق وفي خزانات المستشفى العام في محافظة نينوى.
أما فيما يخص طفيلي  Giardia sppفقد ظھرت في اآلونة
األخيرة العديد من الدراسات التي أكدت وجود أكياس الطفيلي في
المياه السطحية والجوفية ) ،(١٢إذ سجل عام  ٢٠٠٤أكثر من
 ١٥٠٠حالة خمج بالطفيلي ناتجة عن تلوث مياه الشرب في
بيرجين ) .(١٣ونظراً للدور الذي تلعبه المياه في نقل ھذه
االوالي لإلنسان والحيوان والستعمال مياه اآلبار كمياه للشرب
في بعض مناطق محافظة نينوى كونھا بعيدة عن شبكة توزيع
المياه الرئيسة ولسقي الحيوانات والمزروعات منھا كان ھدف
ھذه الدراسة ھو الكشف عن وجود أكياس بيض طفيلي
 Cryptosporidiumوأكياس طفيلي  Giardiaفي مياه ھذه اآلبار
ومدى خطورتھا على اإلنسان والحيوان.

النتائج
بينت نتائج الدراسة الحالية وجود أكياس بيض طفيلي
 Cryptosporidium sppفي مياه اآلبار المفحوصة وبنسبة
 %١٦,٣٦باستخدام تقنية التصبيغ بالصبغة الصامدة للحامض
المحورة الجدول ) .(١تراوح المعدل لقياسات ) (٢٠–١٠كيس
من أكياس بيض الطفيلي ) (٤,٩ X ٥,١٣مايكرون والمدى
) (٤,١ – ٦,٠) X (٤,٤-٥,٨مايكرون ،جدول ) .(٢وظھرت
أكياس بيض الطفيلي بإشكال دائرية وبيضوية وبلون احمر براق
داكن ومحاط بھالة بيضاء بتقنية التصبيغ بالصبغة الصامدة
للحامض المحورة )شكل  (١في حين ظھرت شفافة وبراقة
ومحاطة بھالة بيضاء بالتصبيغ بصبغة اليود شكل ) .(٢كما
كشفت نتائج فحص عينات مياه اآلبار وجود أكياس طفيلي
 Giardia sppبنسبة بلغت  %١٢,٧٢باستعمال طريقة التطويف
بالمحلول السكري والتصبيغ بااليودين والتصبيغ بصبغة كيمزا.
إذ تراوح معدل األكياس الطفيلية ) (٩,٨ X ١١,٦مايكرون
والمدى ) (٦,٥ – ٩,٨) X (٩,٥ – ١٣,٨مايكرون الجدول
) ،(٢حيث ظھرت أكياس الطفيلي بشكل بيضوي وذات جدار
سميك متجانس مع وجود التراكيب المميزة ألكياس طفيلي
 Giardiaوھي نواتين أو أربع انويه والقلم المحوري Axostyle
شكل ) .(٣لوحظ عدم وجود فرق معنوي في نسبة التواجد بين
كال النوعين من االوالي وكما موضح بالجدول ) .(١وعند
التحري عن وجود أكياس بيض طفيلي Cryptosporidium
وأكياس  Giardiaفي مياه اآلبار حسب مناطق الدراسة فقد
سجلت الدراسة أعلى نسبة لوجود طفيلي  Cryptosporidiumو
طفيلي  Giardiaفي ناحية برطلة وبعض القرى التابعة لھا حيث
بلغت  %٢٠لطفيلي  Cryptosporidiumو  %١٧,١٤لطفيلي
 Giardiaواقل نسبة تواجد لھا في مدنية الموصل إذ بلغت %١٠
لكال النوعين من االوالي الجدول ) .(٤ ،٣وبالنسبة للتوزيع
الشھري فقد بينت دراستنا ان ھناك اختالفا ً في نسبة وجود طفيلي
 Cryptosporidiumخالل أشھر الدراسة وان أعلى نسبة وجود
للطفيلي سجلت في شھر آذار إذ بلغت  %٣٨,٤٦في حين
وصلت إلى  %٠في شھر تشرين الثاني وتموز جدول ).(٥
وبالنسبة لطفيلي  Giardiaفقد وجد بأعلى نسبة بلغت %٢٣,٥٣

المواد وطرائق العمل
تم جمع  ١١٠عينة ماء من اآلبار الواقعة في مدينة الموصل
وبعض النواحي والقرى التابعة لھا ضمن محافظة نينوى التي
تضمنت )ناحية برطله وبعض القرى التابعة لھا ،ناحية بعشيقة
وبعض القرى التابعة لھا ،مركز قضاء الحمدانية( خالل الفترة
من أيار  ٢٠٠٩ولغاية اذار  .٢٠١٠اخذت عينة واحدة ) ٢لتر(
أسبوعيا ً من كل بئر خالل فترة الدراسة ،أجريت الفحوصات
المختبرية الالزمة على عينات المياه في مختبر الطفيليات  /كلية
الطب البيطري على أن ال تتأخر عن  ٢٤ساعة بعد الحفظ
بالثالجة ،إذ وضعت كل عينة من الماء في أنابيب اختبار نظيفة
ومعقمة ودورت بجھاز الطرد المركزي بسرعة  ١٠٠٠دورة /
دقيقة لمدة  ١٠دقائق ،أھمل بعدھا الراشح واخذ الراسب وأضيف
له  ١٠سم ٣ماء مقطر وأعيدت عملية الطرد المركزي مرة
أخرى بنفس السرعة والوقت بعدھا أخذت قطرة من الراسب
بواسطة ماصة باستور ووضعت على شريحة زجاجية وفحصت
٩٤
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في شھر تشرين األول في حين وصل إلى  %٠في شھر تموز،
جدول ).(٤
جدول ) :(١عدد الحاالت الموجبة ونسبة تواجد كل من جنس
 Cryptosporidium sppوجنس  Giardia sppالمشخصة في ١١٠
عينة مياه من اآلبار.
األجناس الطفيلية
المشخصة
Cryptosporidium spp

عدد العينات
الموجبة
١٨

النسبة المئوية
للتواجد
١٦,٣٦
١٢,٧٢

Giardia spp
١٤
* اليوجد فرق معنوي بين الجنسين من االوالي عند .P<0.05

شكل ) :(٢كيس بيض طفيلي  Cryptosporidium sppفي عينات
مياه اآلبار والمصبوغة بصبغة اليود.٤٠٠× .

شكل ) :(١كيس بيض طفيلي  Cryptosporidium sppفي عينات
مياه اآلبار والمصبوغة بالصبغة الصامدة للحامض المحورة .قوة
التكبير ×.١٠٠٠

شكل ) :(٣كيس طفيلي  Giardia sppفي عينات مياه االبار
والمصبوغة بصبغة كيمزا .قوة التكبير ×.١٠٠٠

جدول ) :(٢قياسات أبعاد أكياس بيض  Cryptosporidium sppوأكياس  Giardia sppالمشخصة في عينات مياه اآلبار.
األجناس الطفيلية
المشخصة

المعدل )مايكرون (µ

Cryptosporidium spp
Giardia spp

٤,٩ X ٥,١٣
٧,٨٢ X ١١,٦

المدى )مايكرون (µ
)الطولXالعرض(
)(٤,١-٦,٠)X(٤,٤-٥,٨
)(٦,٥-٩,٨)X(٩,٥-١٣,٨

الصفات الشكلية
كروي إلى بيضوي صغير إلى كبير الحجم
شكل بيضوي

جدول ) :(٣أعداد ونسب وجود طفيلي  Cryptosporidium sppباختالف مناطق جمع عينات مياه اآلبار.
المنطقة
مدينة الموصل
ناحية برطلة وبعض القرى التابعة لھا
ناحية بعشيقة وبعض القرى التابعة لھا
مركز قضاء الحمدانية

عدد العينات المفحوصة
١٠
٣٥
٣٥
٣٠
٩٥

عدد العينات الموجبة
١
٧
٦
٤

نسبة التواجد %
١٠
٢٠
١٧,١٤
١٣,٣٣
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جدول ) :(٤أعداد ونسب وجود طفيلي  Giardia sppباختالف مناطق جمع عينات مياه اآلبار.
المنطقة

عدد العينات المفحوصة
١٠
٣٥
٣٥
٣٠

مدينة الموصل
ناحية برطلة وبعض القرى التابعة لھا
ناحية بعشيقة وبعض القرى التابعة لھا
مركز قضاء الحمدانية

عدد العينات الموجبة
١
٦
٤
٣

نسبة التواجد %
١٠
١٧,١٤
١١,٤٢
١٠

جدول ) :(٥نسبة تواجد طفيلي  Cryptosporidium sppو  Giardia sppفي مياه االبار خالل أشھر الدراسة.
Cryptosporidium spp

الموسم
الصيف
الخريف
الشتاء
الربيع

األشھر
أيار
حزيران
تموز
أيلول
تشرين ١
تشرين ٢
كانون ١
كانون ٢
شباط
آذار

عدد العينات
المفحوصة
٩
١٠
١٠
١٤
١٢
١٤
٧
٨
١٣
١٣

عدد العينات
الموجبة
١
١
٠
٣
٢
٠
١
١
٤
٥

Giardia spp

%
١١,١١
١٠
٠
٢١,٤٣
٢٥
٠
١٤,٢٩
١٢,٥
٣٠,٧٧
٣٨,٤٦

عدد العينات
المفحوصة
١٣
١٠
١٠
١٥
١٧
٥
٨
٧
١٥
١٠

عدد العينات
الموجبة
١
١
٠
٣
٤
١
١
١
١
١

%
٧,٧
١٠
٠
٢٠
٢٣,٥٣
٢٠
١٢,٥
١٤,٢٩
٦,٦٧
١٠

المشتركة بين اإلنسان والحيوان ويسبب التھاب المعدة واألمعاء
في اإلنسان وتصل نسبة الوفيات به إلى  %١٦كما يسبب خسائر
اقتصادية في حيوانات المزرعة ناتجة عن اعتالل صحة الحيوان
وتأخر نموه وحدوث اإلسھال وفقدان سوائل الجسم حيث تصل
نسبة الھالكات الناتجة عنه إلى  .(٢٤) %٥٠أظھرت الدراسة
وجود أكياس طفيلي  Giardiaفي عينات مياه اآلبار وبنسبة بلغت
 %١٢,٧٢وھذا يتفق مع ما ذكره ) (٢٥من أن  %١٢من المياه
الجوفية في أمريكا ملوثة بطفيلي  Giardiaوما ذكره ) (٢٦من
إن طفيلي الجيارديا  Giardiaمسؤول عن  %٤٠,٦من  ٣٢٥من
االندالعات المرضية المتعلقة بمياه الشرب والخاصة باالوالي
الطفيلي في العالم والحظ ) (٢٧عند دراسته وجود عالقة بين
الخمج بداء الجيارديا  Giardiasisوبين وجود طفيلي Giardia
 lambliaفي مياه الشرب .أبرزت الدراسة انعدام الفروقات
المعنوية بين وجود كل من طفيلي Cryptosporidium spp
وطفيلي  Giardia sppفي عينات مياه اآلبار المفحوصة عند
مستوى معنوية  .P<0.05إن ھذا قد يرجع إلى كون ھذين
الجنسين من االوالي التي تمتاز بطرح أعداد كبيرة من األكياس
ومقاومتھا للظروف البيئية حيث تبقى لفترات طويلة في البراز
والماء باإلضافة لما تتميز به من صغر حجمھا ومقاومتھا
للمعقمات ) .(١٦وفيما يخص مناطق الدراسة فقد كانت نسبة
انتشار أكياس بيض طفيلي  Cryptosporidiumوأكياس Giardia
متقاربة في جميع مناطق الدراسة إذ وصلت في ناحية برطله

المناقشة
أشارت نتائج الدراسة الحالية وجود أكياس طفيلي
 Cryptosporidium sppوبنسبة بلغت  %١٦,٣٦في عينات مياه
اآلبار المفحوصة وبالطرائق المختلفة .وتعد ھذه النسبة مقاربة
لما وجده ) (١٧في دراسته عن وجود طفيلي Cryptosporidium
في مصادر المياه المختلفة والتي شملت خزانات مياه المدارس
والمستشفيات وجابيات مياه شرب الحيوان ومياه نھر دجلة ومياه
المجاري إذ سجل نسبة كلية بلغت  %١٨,٠٣في بعض مناطق
محافظة نينوى ,ومشابھة لما وجده ) (١٩في مياه الشرب في
كندا ولما توصلت إليه نتائج ) (٢٠من وجود الطفيلي في  ٨آبار
من مجموع  ١٠آبار مفحوصة في البرازيل وأعلى مما وجده
) (٢١في تايوان من وجود أكياس بيض الطفيلي وأكياس
 Giardiaفي مياه الشرب المستعملة لحيوانات المزرعة .إن
تشخيص طفيلي  Cryptosporidiumفي دراستنا يدعم ما ذكره
) (٢٢من أن المياه الجوفية قد تكون من مصادر نقل الخمج
بطفيلي  Cryptosporidiumكما ھو الحال في المياه السطحية ،إذ
أن اكبر اندالع مرضي بطفيلي  Cryptosporidiumكانت راجعة
إلى تلوث مياه الشرب من المياه السطحية والجوفية وأشارت
) (٢٣إلى أن سكان الواليات المتحدة األمريكية وروسيا الذي
يستھلكون المياه الجوفية كمصدر للشرب كانت ظھور طفيلي
 Cryptosporidiumعندھم شائعة ،إذ يعد الطفيلي من االوالي
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وبعض القرى التابعة لھا إلى  %٢٠لطفيلي Cryptosporidium
و  %١٧,١٤لطفيلي  Giardiaفي حين انخفضت في مدينة

المصادر

الموصل إذ بلغت  %١٠لكال النوعين من االوالي .لذا نعتقد ان
نسبة التواجد المسجلة في دراستنا قد يرجع إلى وجود حيوانات
المزرعة بالقرب من ھذه اآلبار والتي تصاب بھذين النوعين من
االوالي باإلضافة لوجود مياه البرك والمستنقعات والمياه الثقيلة
والترسبات الطينية قريبة منھا والتي قد ال تراعي كثيراً في
المناطق الريفية مقارنة بالمدن كما أن أغطية ھذه اآلبار قد تكون
مفتوحة مما يجعلھا عرضة للتلوث أكثر فضالً عن قلة أعداد
اآلبار الموجودة في المدينة عند مقارنتھا بالمناطق الريفية نظراً
لبعدھا عن شبكة التوزيع الرئيسة للمياه .إن نسبة التواجد بكال
النوعين من االوالي المالحظ بدراستنا ھذه قد تكون راجعة إلى
التلوث الحاصل من االستغالل السيئ لھذه اآلبار .أظھرت
الدراسة أن نسبة وجود طفيلي  Cryptosporidiumارتفعت في
شھر آذار إذ بلغت  %٣٨,٤٦وانخفضت في شھر تشرين الثاني
وتموز إذ بلغت  .%٠وھذا يتفق مع ما ذكره ) (٢٨في مياه قرية
الذھب األبيض ويخالف ما أشار إليه ) (٢٩من عدم وجود تأثير
لمواسم السنة على نسب انتشار طفيلي  .Cryptosporidiumإن
درجة الحرارة والرطوبة النسبية المالئمة في فصل الربيع قد
تكون سببا ً في ظھور نسبة تواجد اعلى للطفيلي في أشھر الربيع
إذ أوضح ) (٣٠وجود عالقة بين زيادة عدد الحاالت الموجبة
لطفيلي  Cryptosporidiumو  Giardiaوبين العمليات الزراعية
ورعي األبقار خصوصا ً العجول وبين توزيع السماد على
األرض .أما انخفاض نسبة وجود طفيلي  Cryptosporidiumفي
شھر تشرين الثاني وتموز فقد يكون راجعا ً إلى انخفاض درجة
الحرارة في شھر تشرين الثاني إلى اقل من الصفر درجة مئوية
مما يؤدي إلى قطع دورة حياة الطفيلي من خالل تحطم أكياس
البيض وان ارتفاع درجات حرارة وعدم سقوط اإلمطار في
شھر تموز قد يؤدي إلى تلف أكياس بيض الطفيلي ايضا ً إذ أشار
) (٣١إن معدل فقدان خمجية أكياس بيض الطفيلي أعلى في
التربة الجافة مقارنة بالتربة الرطبة .وبالنسبة النتشار أكياس
طفيلي  Giardiaخالل فترة أشھر الدراسة فقد لوحظ ارتفاع
وجود أكياس طفيلي  Giardiaفي أشھر الخريف إذ بلغت
 %٢٣,٥٣في شھر تشرين األول في حين لم يالحظ وجودھا في
شھر تموز وھذا يتفق مع ما ذكره ) (٣٠ويخالف ما توصلت إليه
نتائج ) .(٣٢إن حيوية أكياس طفيلي  Giardiaوفعاليتھا تزداد
كلما تقل درجة حرارة المحيط أو الوسط الذي يتواجد فيه قد
يكون السبب في ارتفاع نسبة تواجدھا في أشھر الخريف وقلة
تواجدھا في أشھر الصيف ).(١٧
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