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عزل وتشخيص الفطريات المرضية من إصابات العين في األغنام واألبقار
جورجيت نيسان شمعون  ,بلسم يحيى رشيد  ,محمد علي حمد
فرع األحياء المجھرية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)األستالم  ٥كانون األول ٢٠٠٥؛ القبول  ٢٩حزيران (٢٠٠٦
الخالصة
تضمنت الدراسة عزل وتشخيص الفطريات المرضية المصاحبة اللتھاب قرنية الع ين
الفطري في المجترات أظھرت الدراسة أن الفطر Aspergillus nigerكان اكثر الفطري ات
المعزولة تكرارا حيث عزل بنسبة  %٦٢.٥في حين كانت الفطريات األخرى والمت ضمنة
 Aspergillus fumigatus, Aspergillus, Alternaria spوالمعزولة بنسبة %١٢.٥
لكل منھا.
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ABSTRACT
The study included isolation and identification of pathogenic fungi
associated with the mycotic keratitis in sheep and cattle, the observed study
Aspergillus niger was the most frequent species isolated and was accounted to
62.5% of all isolates, while other fungi included Aspergillus fumigatus,
Aspergillus, Alternaria sp isolated in 12.5% for each .

المقدمة
تعد إصابات العين وخاصة التھاب القرنية ) (keratitisوالتھاب الملتحمة
) (conjunctivitisفي المجترات مكلفة اقتصاديا ) (١إذ يؤدي ھذا المرض إلى انخفاض
وزن الجسم في الحيوانات وكذلك معاناة الحيوان من صعوبة الرؤية وصعوبة التعامل مع
الحيوان أثناء الرعي ) (٢ويسبب التھاب العين اإلثارة والعمى الوقتي أو العمى الدائمي وقد
يؤدي المرض إلى الھالك بعد ظھور الضعف والھزال والتعرض للجروح بسبب اضطراب
الرؤية ) (٣وللمرض أھمية لتأثيره على الثروة الحيوانية.الفطريات كائنات حية مجھرية
حقيقية النواة منھا الرمية والبعض منھا انتھازية وأخرى مرضية تصيب الحيوانات محدثة
إصابات مختلفة قسم منھا موضعية وأخرى جھازيه ).(٥ ،٤
أن اإلصابة بالفطريات االنتھازية قد زادت بشكل ملحوض خاصة في اآلونة األخيرة
وتعد الفطريات الخيطية من الفطريات المھمة في إحداثھا الصابات متكررة لدى األشخاص
المثبطين مناعيا إذ يمثل الفطر  Aspergillus fumigatusمن أھم ھذه الفطريات ) .(٦قد
تصيب ھذه الفطريات االنتھازية قرنية العين محدثة إصابة فطرية
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يطلق عليھا التھاب قرنية العين الفطري ) (Mycotic Keratitisوھو من اھم
األمراض المؤدية إلى فقدان البصر وتظھر على شكل بقع بيضاء ويحصل تقرح في القرنية
حول البؤبؤ مع حصول تنسج دقيق مع التھاب الطبقة الوعائية مما يسبب فقدان البصر
وھناك ما يقارب  ٦٠نوع من الفطريات المسببة لھذا المرض ) (٧وان بعض الفطريات
المسببة لمرض التھاب قرنية العين الفطري تكون مسؤولة عن إحداث إصابات مرضية في
قرنية العين في بعض حيوانات المزرعة المتمثلة باألبقار والقتصار الدراسات المحلية على
المسببات الجرثومية لھذا المرض لذلك كان الھدف من دراستنا عزل وتشخيص الفطريات
المصاحبة لمرض التھاب قرنية العين الفطري في المجترات.
المواد وطرائق البحث
 .١مواقع وفترة جمع العينات:
تم اختيار المستشفى البيطري التعليمي كموقع لجمع العين ات م ن الح االت المرض ية
للفترة من  ٢٠٠٤/١٠/١ولغاية .٢٠٠٤/٤/٢٩
 .٢اخذ العينات:
أخ ذت  ٥٠عين ة عل ى ش كل م سحات م ن قرني ة الع ين ) (Eye swabلألبق ار
واالغن ام الم صابة والت ي ظھ رت عليھ ا عالم ات مرض ية بواس طة م سحات قطني ة معقم ة
) (Sterile Cotton swabثم وضعت في أوساط ناقلة ) (Transport mediaلح ين نقلھ ا
إلى المختبر ).(٨
 .٣زرع العينات:
تم زرع المسحات عل ى وس ط خ اص للفطري ات وھ و وس ط )Pathogenic fungi
 (mediumالمجھ ز م ن قب ل ش ركة ) (Oxoidوذل ك ف ي أطب اق بت ري معقم ة وبمع دل ٣
أطباق لكل عينة ولقد تم التحضين على درجة حرارة  ٢٧مئوي ة ولم دة اس بوعين ) (٩ث م ت م
فحص المستعمرات الفطرية النامية استنادا إلى ) ،(١٢-١٠ثم صورت فوتوغرافيا.
النتائج والمناقشة
أظھ رت نت ائج الدراس ة أن اغل ب إص ابات الع ين ف ي المجت رات ھ ي أحادي ة الجان ب
أي ت شمل ع ين واح دة وكان ت ن سبتھا  %٧٦واق ل منھ ا ف ي كلت ا العين ين بن سبة %٢٤
)جدول رقم  (١وھذا يتفق م ع م ا أش ار ألي ه ) (١٥-١٣حي ث أش اروا إل ى أن اكث ر إص ابات
الع ين ھ ي أحادي ة الجان ب والقلي ل منھ ا ثنائي ة الجان ب .وھ ذه النتيج ة ت دل عل ى أن معظ م
إص ابات الع ين ھ ي موض عية ولي ست جھازي ه .ات ضح م ن الدراس ة أن اكث ر ح االت إص ابة
الع ين ح دثت خ الل األش ھرالباردة )ت شرين الث اني -ك انون األول(
)جدول رقم  (٢وھذا ما أشار أليه العديد من الب احثين ) .(١٧ ،١٦أن ارتف اع ن سبة اإلص ابة
خ الل األش ھر الب اردة يع زى إل ى الج و الب ارد والك رب وازدح ام الحيوان ات والمالم سة
المباش رة ب ين الحيوان ات .ل م ي تم ع زل أي ن وع م ن أن واع الفطري ات م ن بع ض الم سحات
الم أخوذة م ن ح االت إص ابات الع ين )ج دول رق م  (٣ويمك ن تف سير ذل ك بوج ود م سببات
أخرى عدا الفطريات والتي قد تشمل الجراثيم  ،الفايروسات والكالميديا وقد أشار ) (١٨إلى
إمكاني ة ت داخل المايكوبالزم ا م ن ن وع ) (Mycoplasma conjunctivaeم ع أن واع
جرثومية مثل المكورات العنقودية الذھبية وااليشيريكيا القولوني ة ف ي إح داث التھ اب القرني ة
والملتحمة المعدي في األغنام  .تبين من دراسة الك شف ع ن وج ود الفطري ات المرض ية ف ي
إص ابات الع ين ف ي المجت رات أن الفط ر  Aspergills nigerاكث ر الفطري ات المعزول ة
تكرارا حيث عزل بنسبة  %٦٢.٥يليه في ذلك الفطريات Aspergillus fumigatus, A.
 sp and Alternaria spحيث عزلت بنسب متساوية لكل منھا وھي ) %١٢.٥ج دول (٤
٢١٤
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وھ ذه النت ائج تتف ق م ع م ا وج ده ) (١٩م ن أن الفطري ات Aspergillus fumigatus,
 Aspergillus nigerمن أھم الفطريات الم سببة اللتھ اب قرني ة الع ين الفط ري وك ذلك م ع
) (١٠من أن أنواع الفطر  Aspergillusمسؤولة عن العديد من إصابات الفطرية السطحية
ومنھا إصابة قرنية العين الفطري.
جدول رقم  :١يبين إصابات العين أحادية وثنائية الجانب مع نسبھا المئوية لألغنام واألبقار.
النسبة المئوية
عدد اإلصابات
إصابة العين
%٧٦
٣٨
اصابة احادية الجانب
%٢٤
١٢
إصابة ثنائية الجانب
جدول رقم  :٢يبين عدد النماذج الموجبة والنسب المئوية الشھرية.
عدد النماذج الموجبة
الشھر
٢
تشرين األول
٤
تشرين الثاني
١٠
كانون األول
١٦
المجموع

النسبة المئوية
١٢.٥
٢٥
٦٢.٥
١٠٠

جدول رقم  :٣يبين العدد الكلي للعينات الموجبة والسالبة من المجموع الكلي للعينات.
العينات السالبة
العينات الموجبة
عدد العينات
مصدر العينة
١٥
١١٢.٥٠
٢٥
أبقار
١٩
٦
٢٥
أغنام
٣٤
١٦
٥٠
المجموع
جدول رقم  :٤النسب المئوية للفطريات المعزولة والم صاحبة الص ابة قرني ة الع ين الفط ري
في المجترات.
نوع الحيوان
النسب
التكرار
الفطريات المعزولة
أغنام
أبقار
المئوية%
٦٢.٥
٣
٧
١٠
Aspergillus niger
١٢.٥
١
١
٢
Aspergillus fumigatus
١٢.٥
١
١
٢
Aspergillus . sp
١٢.٥
١
١
٢
Alternaria . sp
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صورة  :١الفطر Aspergillus fumigatus

صورة  :٢الفطر Aspergillus niger
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Alternaria sp  الفطر:٣ صورة رقم
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