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استخدام تقنية التألق المناعي المباشرة وغير المباشرة في التحري عن الخمج بالديدان
اﻹسطوانية في الضأن في محافظة نينوى
إيناس سعدي حسين و سرى سالم أغوان

 العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية الطب البيطري،فرع اﻷحياء المجهرية
(٢٠١٩  آيار١٠  القبول،٢٠١٩  شباط١٨ )اﻻستﻼم

الخﻼصة
،تضمنت هذه الدراسة إجراء مقارنة بين طريقتين مختلفتين من طرق التشخيص الحديثة وذلك لتشخيص الخمﺞ بالديدان اﻹسطوانية
، فلورسين لصبغ عينات براز الضأن- حيث استخدمت كﻼ من صبغة اﻷكردين البرتقالية المتفلورة وعدة الصبغات المتخصصة اللكتين
 فلورسين المتخصصة اكفأ من صبغة اﻷكردين البرتقالية- وتبين من خﻼل فحص خمسون عينة من براز الضأن إن عدة صبغة اللكتين
 في حين بلغت النسبة المئوية لصبغة اﻷكردين،%٩٦  فلورسين- المتفلورة حيث بلغت نسبة المئوية لعدة الصبغات المتخصصة اللكتين
 فلورسين في تشخيص بيوض الديدان-  ونستنتﺞ من هذه الدراسة اهمية استخدام عدة الكت الجاهزة اللكتين،%٧٤ البرتقالية المتفلورة
اﻹسطوانية ﻻنها تمتاز بدقتها وكفائتها وسرعتها فهي تغني عن تقنية زرع البراز بغية الحصول على اليرقات لﻼعتماد عليها في تشخيص
.نوع الديدان اﻹسطوانية واعتبرت هذه التقنية اﻷولى في القطر
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Abstract
This study was conducted for comparison between two different modern methods for the diagnosis of the nematode
worms' infection in sheep we used acridine orange fluorochrome and specific staining kit in fecal samples. We examined 50
sheep fecal samples; the total infection rate was about 96% when was used lectin - fluorescein kit while the total infection rate
was 74% when we used acridine orange fluorochrome technique. In conclusion of this study indicated that lectin - fluorescein
kit is more effective than acridine orange fluorochrome in the diagnosis of nematode worms' eggs. Also, we conclude from this
study the importance of using fluorescence - lectin kit technique in the diagnosis of nematodes eggs because they are
distinguished by their speed, efficiency and accuracy, as they compare with the fecal culture technique to cultivate the larvae
from eggs in order to diagnosed the type of nematodes eggs, the lectin - fluorescein kit technique is the first in Iraq.
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( استخدمت صبغة اﻷكردين١) الحيوانات في مختلف أنحاء العالم
 ﻷول مرة في عامAcridine Orange Fluorochrome البرتقالية
 في العد الجرثومي حيثHilbrich  وStrugger  من قبل١٩٤٢
DNA ترتبط هذه الصبغة بالحامض النووي المنقوص اﻷوكسجين

المقدمة
يعد خمﺞ الضأن بالديدان اﻹسطوانية من اﻷمراض المهمة
والشائعة لما تسببه من خسائر اقتصادية بليغة وخطيرة لمربي تلك
١٧
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للجراثيم الحية والميتة ) (٢وتمتاز هذه الصبغة بالدقة والسرعة
والكفاءة واﻵنية وقلة التكلفة ) ،(٤،٣استخدمت هذه الصبغة أيضا ً
في تشخيص بعض أنواع الديدان اﻹسطوانية nematoda
واليرقات الخيطية الدقيقة  microfilariaو  Toxoplasma gondiiو
 Trypansoma spp.و  (١٠-٥) Babesia spp.وباﻹﺿافة الى
تشخيص  ،(١٢،١١) Plasmodium spp.كذلك استخدمت
 (١٣) Suleimanو  (١٤) Suleiman and Altaeeهذه الصبغة
لتشخيص طفيلي  Babesia spp.وذكرت الباحثة فائدة هذه الصبغة
في الدراسات الوبائية والمسحية .طورت تقنية جديدة لتشخيص
بيوض الديدان اﻹسطوانية اعتمدت هذه الطريقة على ارتباط
الحامض النووي الرايبوزي المنقوص اﻷوكسجين الموجود في
غشاء البيضة مع مادة اللكتين ويكشف عنها باستخدام صبغة
الفلورسين ) (١٥وتعرف مادة اللكتين بانها معقد بروتين سكري
) ،(١٦حيث يتكون عند تفاعل البيوض معقدا يكشف عنه
باستخدام صبغة الفلورسين ويكون كل نوع من بيوض الطفيليات
نوعا ً خاصا ً من مادة اللكتين معين الذي يرتبط به لذلك تعتبر هذه
الطريقة من الطرق الخاصة للكشف عن البيوض وتعطي هذه
الطريقة نتائﺞ عالية الدقة وعادة تعتمد شدة اﻻصطباغ بالفلورسين
على كمية اللكتين المتفلورة وعلى مدة التحضين ) ،(١٧يعد خمﺞ
الضأن بالديدان اﻹسطوانية من اﻷمراض المهمة لما تسببه من
خسائر اقتصادية بليغة وخطيرة لمربي تلك الحيوانات في مختلف
أنحاء العالم ،منها نقص أوزان الحيوانات الخمجة وارتفاع كلف
رعايتها وعﻼجها فضﻼ عن نفوق أعداد من تلك النعاج والحمﻼن
والمواليد الحديثة كذلك من التأثيرات السلبية للديدان اﻹسطوانية
على المضيف حدوث اﻹسهال واﻹنكاز وفقر الدم الشديد ) .(١لذا
هدفت الدراسة الحالية الى تشخيص الخمﺞ بالديدان اﻹسطوانية
في الضأن وذلك بإجراء مقارنة بين طريقتين من طرق التشخيص
الحديثة وهما صبغة اﻷكردين البرتقالية المتفلورة وعدة الصبغات
الخاصة لصبغة اللكتين  -فلورسين حيث استخدمت عدة الكت
الجاهزة لتصبيغ بيوض الديدان اﻻسطوانية ﻷول مرة في القطر.

صبغة اﻷكردين البرتقالية
حضرت صبغة اﻷكردين البرتقالية وذلك بإذابة  ٢٠ملغم من
مسحوق اﻷكردين البرتقالية مع  ١٩٠مل من محلول دارئ
الصوديوم اسيتيت ذو الدالة الحامضية  ٤ - ٣٫٥والذي يتكون هذ
المحلول من  ١٠٠مل من  Sodium Acetate Trihydrateمع ٩٠
مل من حامض الهيدروكلوريك .وﺿعت مسحات البراز المثبتة
على الشرائح الزجاجية في محلول صبغة اﻷكردين البرتقالية لمدة
دقيتان دقيقة ثم غسلت الشرائح الزجاجية باستخدام ماء الحنفية
وتركت لتجف بالهواء وفحصت عن طريق تسليط اﻷشعة فوق
البنفسجية عليها المنبعثة من المجهر المتألق وتراوح الطول
الموجي ﻻنبعاث اﻹشعاع  ٦٥٠ - ٤٦٠نانوميتر ).(٢٠
عدة صبغة اللكتين  -فلورسين المتخصصة
سحق  ٥٠غم من البراز في  ١٠٠مل من محلول الملحي
المشبع وصفي المزيﺞ باستخدام المصفاة ﻹزالة الشوائب وترك
المحلول لمدة  ٣٠دقيقة ثم رسب المحلول باستخدام جهاز الطرد
المركزي بسرعة  ٣٥٠دورة /دقيقة لمدة خمس دقائق ،سكب
الراشح وجمع الراسب وأﺿيف اليه الماء المقطر بنسبة ١:١
وغسل الراسب ثﻼث مرات بالماء المقطر للتخلص من الشوائب
وحفظت العينات بالثﻼجة بدرجة º ٤م لمدة  ٧٢ - ٢٤ساعة الى
حين استخدامها ،حيث قسمت العينة الواحدة الى ست مجاميع وكل
مجموعة نضيف اليها قطرة من الصبغة ال ُمعلمة )المحلول
المتخصص اللكتين -فلورسين PNA, CON A, DBA, RCA,
 (SBA, UEAوتركت تلك اﻷنابيب لتحضن في غرفة معتمة
طول الليل ثم أخذ قطرة منها ووﺿعت على شريحة زجاجية
وفرشت وتركت لتجف لمدة  ٥ -٣دقائق و فحصت تحت المجهر
المتألق وتراوح الطول الموجي ﻻنبعاث اﻹشعاع ٦٥٠ - ٤٦٠
نانومتر ).(٢١
النتائج
تبين من خﻼل فحص الشرائح الزجاجية لمسحات البراز
المصبوغة بصبغة اﻷكردين البرتقالية تشخيص أنواع مختلفة من
بيوض الديدان اﻹسطوانية فقد بلغت النسبة الكلية للخمﺞ بهذه
الديدان  %٧٥وشخصت بهذه الطريقة أجناس متعددة من الديدان
اﻹسطوانية منها ) Bunostomum spp.الشكل  ،(١والنوع
) Trichuris ovisالشكل  ،(٢وجنس ) Ostertagia spp.الشكل
 ،(٣والجنس .Trichostrongylus spp

المواد وطرق العمل
تحضير الشرائح الزجاجية
جمعت  ٥٠عينة براز من الضأن من مناطق مختلفة من
محافظة نينوى منها )كوكجلي ،الرحمانية ،تلكيف ،الحمدانية،
باب شمس ،حاوي الكنيسة ،ربيعة ،تلعفر( ،حيث جمعت العينات
مباشرة من مستقيم الحيوانات باستخدام كفوف طبية ثم وﺿع
البراز في قناني بﻼستيكية معقمة ،نقلت العينات الى المختبر وتم
عمل مسحات من عينات من البراز على الشرائح الزجاجية
وتركت الشرائح لتجف بشكل تام ،ثبتت الشرائح باستخدام كحول
المثيل المطلق لمدة دقيقتان وحفظت لصبغها ﻻحقا ).(١٩،١٨
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يرتبط بدوره بأنواع متخصصة من بيوض الديدان اﻹسطوانية
وتضمنت هذه الﻼكتينات )- SBA-RCA -PNA -DBA-CONA
 ،(WGA -UEAIوتبين من الجدول  ١اﻻرتباط القوي لبيوض
 (+++) Trichostrongylus spp.مع نوع الﻼكتين  Con Aفي
حين كان ارتباطه اقل شدة ) (++مع اللكتين من نوع  RCAولم
ترتبط بيوض الطفيلي مع اﻷنواع اﻷخرى من اللكتين )الشكلين ٥
و  ،(٦وكان ارتباط بيوض طفيلي  Nematodirus spp.قويا ً
) (+++مع اللكتين نوع  DBAوكذلك اللكتين نوع  UEAIوكان
ارتباطها ﺿعيف ) (+مع اللكتين ) SBAاﻷشكال  ،(٩-٧في حين
ارتبطت بيوض  Haemonchus contotusبقوة مع اللكتين PNA
)الشكل  ،(١٠وأخيرا ارتبطت بيوض  Chabertia ovinaبشدة
عالية ) (+++مع اللكتين ) WGAالشكل  .(١١وأجريت المقارنة
اﻹحصائية بين طريقة التصبيغ باﻷكردين البرتقالية وطريقة
التصبيغ بعدة اللكتين  -فلورسين ولوحظ وجود فروقات معنوية
بينها وكانت أفضل الطرق هي تقنية التصبيغ بطريقة التصبيغ
بعدة اللكتين  -فلورسين )الجدول .(٢

الشكل  :١يوﺿح بيضة  Bunostomum spp.باستخدام صبغة
اﻷكردين البرتقالية المتفلورة.×٤٠ ،

الشكل  :٢يوﺿح بيضة  Trichuris ovisباستخدام صبغة اﻷكردين
البرتقالية المتفلورة.×٤٠ ،
الشكل  :٤يوﺿح بيضة  Trichostrongylus spp.باستخدام صبغة
اﻷكردين البرتقالية المتفلورة.×٤٠ ،

الشكل  :٣يوﺿح بيضة  Ostertagia spp.باستخدام صبغة
اﻷكردين البرتقالية المتفلورة.×٤٠ ،

الشكل  :٥بيضة ).Trichostrongylus spp. (PNA

شخصت بيوض الديدان اﻹسطوانية عند استخدام عدة صبغة
اللكتين فلورسين المتخصصة تشخيص ببيوض الديدان
اﻹسطوانية بهذه التقنية فقد بلغت النسبة الكلية للخمﺞ بهذه الديدان
 %٩٧وقد احتوت هذه العدة على سبع أنواع من اللكتين الذي
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الشكل  :٧بيضة ).Nematodirus spp. (DBA

الشكل  :٦بيضة ).Trichostrongylus spp. (RCA

الجدول  :١يبين أنواع اللكتين وشدة ارتباطه مع أنواع بيوض الديدان اﻹسطوانية
اللكتين ) (Lectin
(Concavaline A) CON A
(Dolichous Biflorus A.) DBA
(Peanut A.) PNA
(Ricinus Comminus A.) RCA
(Soya Bean A.) SBA
(Ulex Europaeuslec A.) UEA I
(Wheat Germ A.) WGA

Trichostrongylus spp.

+++
++
-

Nematodirus spp.

+++
+
+++
-

contotus Haemonchus

+++
-

Chabertia ovina

الجدول  :٢يبين الفرق بين نسبة الخمﺞ بين طريقة التصبيغ بعدة
اللكتين  -فلورسين وطريقة التصبيغ بصبغة اﻷكردين البرتقالية
عدد العينات
الكلية
٥٠

نسبة الخمﺞ بعدة
اللكتين  -فلورسين
a %٦٤

نسبة الخمﺞ بصبغة
اﻷكردين البرتقالية
b %٨٣

الشكل  :٩بيضة ).Nematodirus spp. (SBA

الشكل  :٨بيضة ).Nematodirus spp. (UEA I

الشكل  :١٠بيضة .(PNA) Haemonchus contotus
٢٠

+++
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الشكل

الطفيلي ﺿعيف مع كﻼ من  RCAو SBAوقد تعزى اﻷسباب
التي أدت الى اختﻼف أنواع الﻼكتينات المرتبطة بالبيوض الى
عدم وجود نفس هذه السكريات على سطح البيوض أو يؤدي
فقدان الفلورسين الى تثبيط اختراق الﻼكتين لجدار البيضة
وبالتالي ﻻ يحصل ارتباط بالﻼكتين ) (٢٨وقد سجل الباحث
 (٢١) Umaireارتباط نوع  PTL IIمع بيوض طفيلي
 .Nematodirus spp.كما تبين من خﻼل هذه الدراسة ارتباط
الﻼكتين  WGAبقوة مع بيوض طفيلي (+++) Chabertia ovina
وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره  (٢١) Umaireونظرا للنتائﺞ التي
توصلنا اليها نشير الى أهمية استخدام عدة القياس الجاهزة في
تشخيص بيوض الديدان اﻹسطوانية لما تمتاز بهذه الطريقة من
الدقة العالية في التشخيص فهي تغني عن تقنية زرع البراز بغية
الحصول على اليرقات لﻼعتماد عليها في تشخيص نوع الديدان
اﻹسطوانية.

 :١١بيضة ).Chabertia ovina (WGA

المناقشة
استخدمت تقنية التصبيغ بصبغة اﻷكردين البرتقالية حيث
بلغت نسبة الخمﺞ الكلية بها  %٧٥وشخصت بهذه الطريقة
بيوض أجناس متعددة منها Trichostrongylus spp.و Ostertagia
 spp.و  Trichuris spp.و  Bunostomum spp.و امتازت هذه
الصبغة بسهولتها وسرعتها فﻼ يتجاوز وقت التصبيغ بها خمس
دقائق ) ،(٢٣،٢٢،١٠،٢كذلك اتفقت نتائجنا مع ما ذكرته كﻼ من
 (١٤) Suleiman and Altaeeحيث استخدمت هذه الصبغة لتمييز
النوع  B. bovisالصغيرة الحجم و  B. bigeminaالكبيرة الحجم مع
دراسة مواصفاتها الشكلية وهذا ما يتفق مع ما ذكره Tarimo
) (٢٤كذلك استخدمت صبغة اﻷكردين البرتقالية المتفلورة في
تشخيص طفيلي  Plasmodium spp.المسبب للمﻼريا في اﻷنسان
) ،(٢٥،٦،٤وقد أشارت العديد من الدراسات الى كفاءة صبغة
اﻷكردين البرتقالية في تشخيص الطفيليات الدموية مثل
 Trypansoma spp.و  Microfilariaو  Babesia spp.في كل من
اﻷنسان والحيوان ) .(٢٣،٢٢تبين عند استخدام عدة الجاهزة
اللكتين  -فلورسين وجود بيوض الديدان اﻹسطوانية حيث تم
تشخيص أربعة أنواع من بيوض الديدان اﻹسطوانية المرتبطة
بالﻼكتين وتضمنت هذه البيوض اﻷنواع Trichostrongylus spp.
و  Haemonchus contotusو  Nematodirus spp.و Chabertia
 ovinaوشخصت هذه اﻷنواع بارتباطها بالﻼكتينات -CON A
 WGA - UEA I - SBA-RCA -PNA -DBAوعادة يرتبط
الﻼكتين  CON Aبقوة ) (+++مع بيوض Trichostrongylus
 spp.ويكون ارتباط الﻼكتين  RCAبدرجة اقل ) (++مع بيوض
 Trichostrongylus spp.ويرتبط الﻼكتين  PNAبقوة مع بيوض
 Haemonchus contotusواتفقت هذه النتائﺞ مع نتائﺞ ) (٢٦في
حين يرتبط الﻼكتين  AALمع بيوض Trichostrongylus spp.
) ،(٢١وكانت هذه البيوض تجمع أنيا وتحضن مع الﻼكتين لمدة
 ١٢الى  ٢٤ساعة بدرجة حرارة الغرفة وعادة يقل اﻻرتباط
بالﻼكتين اذا كانت العينات قديمة أو زادت مدة التخزين عن أربعة
وعشرون ساعة وهذا يتفق مع ما ذكره  ،(٢١) Umaireومع ما
ذكره  .(٢٧) Nordbringويرتبط الﻼكتين  DBAو  UEA Iبقوة
) (+++مع بيوض  ،Nematodirus spp.في حين يكون ارتباط

اﻻستنتاج
تمتاز عدة الجاهزة اللكتين  -فلورسين بدقتها وكفائتها
وسرعتها في تشخيص بيوض الديدان اﻹسطوانية فهي تغني عن
تقنية زرع البراز بغية الحصول على اليرقات لﻼعتماد عليها في
تشخيص نوع الديدان اﻹسطوانية
الشكر والتقدير
يتقدم الباحثان بالشكر الجزيل لعمادة كلية الطب
البيطري/جامعة الموصل/العراق على دعمها المتواصل للباحثين
من خﻼل توفير المختبرات العلمية  ،فضﻼ عن دور المستشفى
التعليمي التابع للكلية من حيث توفير العينات المستخدمة في
البحث كما نتقدم بالشكر الجزيل لجميع زمﻼئنا من اﻷطباء
البيطريين ﻹمدادهم لنا يد العون من خﻼل توفير العينات قيد
الدراسة  ،كذلك نتقدم بالشكر واﻻمتنان لعمادة كلية الطب /جامعة
نينوى/العراق لتسهيل مهمتنا في البحث من خﻼل استخدام مجهر
التألق المناعي التابع لكليتهم .
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