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انتشار طفيلي الجيارديا في البط والوز في محافظة نينوى
نادية حامد محمد
فرع األحياء المجھرية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ١٢أيار ٢٠١٠؛ القبول  ٢حزيران (٢٠١١
الخالصة
شملت الدراسة فحص  ٢٣٥عينة براز تضمنت  ١٢٥عينة مأخوذة من البط االليف و  ١١٠عينة من اإلوز االليف .وتم جمع العينات
من مناطق مختلفة من محافظة نينوى وللفترة من أيلول  ٢٠٠٩ولغاية آذار  .٢٠١٠كشفت نتائج الدراسة عن إصابة البط واإلوز بطفيلي
الجيارديا وبنسبة  %٣٤,٤و  %٣٦,٤على التوالي ،باستخدام تقنية التصبيغ بااليودين وصبغة كيمزا والتطويف بالمحلول السكري .حيث
بلغت نسبة الخمج في البط والوز التي كان برازھا طبيعيا ً  %٢٨,١و  %٣١,٤على التوالي ،في حين ارتفعت لتصل إلى  %٣٩,٧و %٤٥
في البط والوز التي كان برازھا في حالة إسھال .كما أظھرت أعلى نسبة خمج في الفئة العمرية  ٥أشھر فما دون وبلغت  %٤١,٨و
 %٤٤,٤في كل من البط والوز في حين انخفضت نسبة الخمج بتقدم العمر .كما سجلت نسبة الخمج  %٣٨,٥و  %٤٠,٧بطفيلي الجيارديا
في المناطق الريفية في كل من البط والوز مقارنة بالمناطق الحضرية التي سجلت نسبة خمج  %٣٠و  %٣١,٤ولوحظ في البط أن أعلى
نسبة خمج كانت في شھر كانون األول وسجلت  ،%٥٣,٥أما في الوز فكانت أعلى نسبة خمج في شھر آذار وبلغت  %٤٤,٤في حين
انخفضت في شھر أيلول لتصل إلى  %١٠و  %١٨,٢لكل من البط والوز على التوالي ،وتعد دراسة طفيلي الجيارديا في البط والوز
االولى في محافظة نينوى.

Prevalence of Giardia spp. in ducks and geese in Nenevah governorate
N. H. Mohammad
Department of Microbiology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
This study include the examination of 235 fecal samples 125 from domesticated ducks and 110 from domesticated geese
from different localities in Nenevah governorate through the period from September 2009 to March, 2010 the Samples were
stained by iodine stain and Giemsa stain and flotation method. The total percent of infection with Giardia cyst was 34.4%,
36.4% in duck and geese respectively. The study revealed presence of Giardia in diarrhetic and non diarrhetic fecal sample of
ducks and geese. Higher rate was in diarrhetic ducks and geese of age less than 5 months 41.8%, 44.4% and this rate decreased
with aging. The results showed the higher infection rate in rural area which was 38.5% in duck and 40.7% in geese compared
to urban area 30%, 31.4% in ducks and geese respectively. Higher rate was recorded in December in ducks were 53.5% while
the higher infection in March in geese were 44.4% and lowest rate of infection in September for both ducks and geese, this is
the first study of Giardia spp, in ducks and geese in Nineveh governorate.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

كمضيف خازن وناقل ميكانيكي مھم للعديد من األمراض
الجرثومية والفطرية والطفيلية التي تصيب اإلنسان ) .(٢كما يعد
براز الطيور مصدراً مھما لتلوث التربة والحشائش والمراعي
ومياه الشرب ) (٣ينتمي طفيلي الجيارديا إلى شعبة
 Retortamonadaويتميز جنس الجيارديا عن بقية األجناس التابعة

المقدمة
يعد البط والوز مصدراً أساسيا ً من مصادر البروتين الحيواني
وقد انتشرت تربيته بصورة واسعة في العراق وبقية أنحاء العالم
وتتعرض الطيور للخمج بالعديد من األمراض ) (١إذ تعد الطيور

١٧
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طول الناشطة  ١٢وبمدى ) (١٥-١٠مايكرونا في حين معدل
العرض بلغ  ٧,٣مايكرون وبمدى ) (١١-٥مايكرونا جدول ).(١
وظھرت أكياس الطفيلي بأشكال بيضوية وذات جدار سميك مع
وجود التراكيب المميزة ألكياس الجيارديا وھي نواتين أو أربع
انويه مع وجود اإلبرة المحورية كما في الشكل ) ١و  .(٢في حين
ظھرت الناشطات  Trophozoitesبشكلھا المميز الذي يشبه
مضرب التنس بدون ھراوة تحتوي على نواتين عند الطرف
العريض مع وجود الجسم الوسطي الذي يشبه شكل الضمة كما
في الشكل ) ٢و  .(٣أظھرت نتائج الدراسة الحالية أن النسبة
الكلية للخمج بداء الجيارديا في البط بلغت  %٣٤,٤جدول )،(٢
إذ شكلت نسبة الخمج  %٢٨,١في البط الطبيعي سريريا ً التي لم
يظھر عليھا أعراض مرضية في حين ارتفعت لتصل إلى
 %٣٩,٧في البط المصاب باإلسھال جدول ).(٣

لعائلة  Hexamitidaeبوجود قرص االلتصاق على السطح البطني
للناشطة .ويشكل الخمج بأنواع جنس الجيارديا أھمية كبيرة إذ
ذكر ) (٤أن داء الجيارديا من األمراض الطفيلية المشتركة
والشديدة العدوى في اإلنسان وحيوانات المزرعة والطيور والتي
تؤثر سلبا ً على الناحية االقتصادية .ويحدث الخمج عن طريق
تناول الغذاء والماء الملوثة بأكياس الطفيلي ) .(٥تظھر الطيور
المصابة بطفيلي الجيارديا عالمات سريرية كغيرھا من الحيوانات
وھي اإلسھال المائي الذي يتميز برائحته الكريھة ولونه الشاحب
واحتواءه على قطع من الغذاء غير المھضوم ) .(٦الناتجة عن ما
يسببه الطفيلي في المضيف من ارتشاح الخاليا االلتھابية وضمور
واختزال الزغابات ويؤدي ذلك إلى قلة امتصاص المواد الغذائية
) (٧إضافة إلى تقشر الجلد وجفافه وحدوث الحكة نتيجة السموم
التي يفرزھا الطفيلي وقد يحدث الموت في الحاالت الشديدة
وخاصة في صغار الطيور المصابة حيث يظھر عليه الضعف
والخمول ) .(٨ونظراً لعدم وجود دراسات كافية عن داء
الجيارديا في محافظة نينوى استھدف البحث معرفة انتشار
الطفيلي في البط والوز كونھا تعيش بالقرب من أماكن سكن
اإلنسان.

جدول  :١قياسات ابعاد اكياس طفيلي الجيارديا والناشطة في براز
البط والوز.
معدل طول
معدل العرض
واالنحراف
واالنحراف
طفيلي الجيارديا
المعياري
المعياري
)مايكرون(
)مايكرون(
١,٠١٥ ± ٧,٤
١,٤٢٣ ± ٩,٩٤
كيس الجيارديا
١,٨٧٨ ± ٧,٣
١,٧٦٨ ± ١٢
ناشطة الجيارديا
تمثل ھذه القياسات معدل واالنحراف المعياري لـ  ٢٥كيس
جيارديا و  ١٥ناشطة.

المواد وطرائق العمل
استخدمت في ھذه الدراسة  ٢٣٥عينة براز ١٢٥ ،منھا للبط
و  ١١٠للوز .تم جمع البراز المطروح حديثا ً بواسطة أكياس
نايلون نظيفة من مناطق مختلفة من محافظة نينوى وللفترة من
شھر أيلول  ٢٠٠٩حتى نھاية شھر آذار  ٢٠١٠واعتبرت العينات
المأخوذة من القرى كمناطق ريفية والمأخوذة من المناطق السكنية
كمناطق حضرية تم تقسيم البط والوز إلى فئتين عمريتين الفئة
األولى بعمر  ٥أشھر فما دون والفئة العمرية الثانية بعمر اكبر
من  ٥أشھر كما قسم البط والوز الخاضع للدراسة إلى مجموعتين
األولى البط والوز التي برازھا في حالة إسھال مائي ،أما
المجموعة الثانية فتمثلت بالبط والوز التي برازھا طبيعيا ً.
استخدمت تقنية التصبيغ بااليودين وطريقة التطويف بالمحلول
السكري ) (٩وكذلك صبغة كيمزا ) .(١٠للتحري عن الطور
المتكيس والناشطة لطفيلي الجيارديا في البراز مجھريا ً وقيست
اقطارھا باستخدام المقياس العيني  .Occular Micrometerتم
تحليل النتائج إحصائيا ً باستخدام مربع كاي ).(١١

جدول  :٢يبين عدد الحاالت الموجبة ونسبة الخمج لطفيلي
الجيارديا في عينات براز البط والوز المفحوصة.
النسبة
عدد العينات عدد العينات
الحيوانات
المئوية %
الموجبة
المفحوصة
المفحوصة
% ٣٤,٤
٤٣
١٢٥
البط
% ٣٦,٤
٤٠
١١٠
الوز
* ال يوجد فرق معنوي عند مستوى احتمالية  P<0.05في نسبة
الخمج بين البط والوز.
جدول  :٣نسبة الخمج بداء الجيارديا في البط والوز وحسب
العالمات المرضية.

النتائج
من خالل الفحص المجھري وباستعمال ثالث من التقنيات
التشخيصية والتي شملت تقنية التصبيغ بااليودين وطريقة
التطويف بالمحلول السكري وصبغة كيمزا تم قياس ابعاد اكياس
طفيلي الجيارديا في  ٢٥كيس و  ١٥ناشطة وبلغ معدل طول
الكيس  ٩,٩مايكرونا وبمدى ) (١٢,٥-٨مايكرونا ومعدل عرض
الكيس  ٧,٤مايكرونا وبمدى ) (١١-٥مايكرونا في حين بلغ معدل

العالمات
المرضية
إسھال
طبيعي
١٨

عدد
العينات
المفحوصة
بط وز
٤٠ ٦٨
٧٠ ٥٧

عدد
العينات
الموجبة
بط وز
١٨ ٢٧
٢٢ ١٦

النسبة المئوية %
بط
% ٣٩,٧
% ٢٨,١

وز
%٤٥
%٣١,٤
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شكل  :٣ناشطة لطفيلي الجيارديا في براز الوز مصبوغة بصبغة
االيودين.× ٤٠٠ .

شكل  :١كيس لطفيلي الجيارديا في براز البط والمصبوغ بصبغة
االيودين.× ٤٠٠ .

أما الوز فكانت النسبة الكلية للخمج  %٣٦,٤جدول )،(٢
حيث وصلت في الوز الطبيعي التي لم يظھر عليھا أعراض
مرضية )اإلسھال( إلى  %٣١,٤في حين ارتفعت لتصل إلى
 %٤٥جدول ) .(٣كذلك لم يسجل فرق معنوي في نسبة الخمج
الكلية بين البط والوز عند مستوى  P<0.05جدول ) .(٢كما بينت
الدراسة أن للعمر تاثيراً معنويا ً على شدة الخمج حيث لوحظ
ارتفاع في نسبة الخمج في البط والوز ذات الفئة العمرية  ٥أشھر
فما دون ،إذ سجلت نسبة خمج بلغت  %٥٠و  %٦٣,٦على
التوالي .والتي ظھرت عليھا عالمات االسھال بينما سجلت في
الحيوانات الطبيعية )بدون اسھال( وبنفس الفئة العمرية نسبة
بلغت  %٣٢و  %٣٦في البط والوز في حين انخفضت بزيادة
العمر اذ سجلت  %٣١,٦و  %٣٩,٣في البط والوز في الفئة
العمرية اكبر من خمسة اشھر والتي ظھرت عليھا عالمات
االسھال .بينما سجلت في البط والوز الطبيعي )بدون اسھال(
وبنفس الفئة العمرية نسبة خمج  %٢٥في البط و  %٢٨,٣في
الوز وبتحليل النتائج احصائيا ً ظھر وجود فرق مھم احصائيا ً بين
المجموعتين العمريتين لكل من البط والوز عند مستوى P<0.05
جدول رقم ).(٤

شكل  :٢كيس وناشطة طفيلي الجيارديا في براز الوز باستخدام
تقنية التطويف بالمحلول السكري.× ٤٠٠ .

جدول  :٤نسبة الخمج بداء الجيارديا في البط والوز وحسب الفئة العمرية.
العمر

نوع الحالة

العدد

وز
بط
١١
٣٠
إسھال
 ٥أشھر فما دون
٢٥
٢٥
طبيعي
٣٦
٥٥
المجموع
٢٨
٣٨
إسھال
اكبر من  ٥أشھر
٤٦
٣٢
طبيعي
٧٤
٧٠
المجموع
* وجود فرق معنوي بين الفئتين العمريتين عند مستوى احتمالية .P<0.05
١٩

العينات المفحوصة
العينات الموجبة
وز
بط
٧
١٥
٩
٨
١٦
٢٣
١١
١٢
١٣
٨
٢٤
٢٠

النسبة المئوية%
وز
بط
%٦٣,٦
% ٥٠
%٣٦
% ٣٢
%٤٤,٤
% ٤١,٨
%٣٩,٣
% ٣١,٦
%٢٨,٣
% ٢٥
%٣٢,٤
% ٢٨,٦

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٦العدد (٢١-١٧) ٢٠١٢ ،١

إال أنھا اقل عن ما وجده ) (١٤إذ أشار أن نسبة الخمج في المالك
الحزين  %٥٥وفي ببغاء استراليا بلغت  %٤٦وأعلى مما وجده
) (١٥في الوز إذ وجد نسبة خمج  .%١٦,٧ولوحظ عدم وجود
فرق معنوي في نسبة الخمج بين البط والوز عند مستوى P<0.05
وقد يرجع ذلك إلى تعرض البط والوز إلى نفس الظروف البيئية
المحيطة ونوع التغذية وطريقة التربية .وكشفت الدراسة وجود
طفيلي الجيارديا في براز الحيوانات المفحوصة سواء كان برازھا
طبيعيا ً أو في حالة إسھال حيث أمكن عزل طفيلي الجيارديا من
البط والوز التي كان برازھا في حالة إسھال وبنسبة  %٣٩,٧و
 %٤٥وھذا يتفق مع نتائج ) (١٦الذي سجل نسبة خمج بلغت
 %٥٢,٧في الطيور التي كانت تعاني من اإلسھال أما الحيوانات
التي كان برازھا طبيعيا ً لم يالحظ عليھا عالمات مرضية
)اإلسھال( وجد الطفيلي بنسبة  %٢٨,١و  %٣١,٤وھنا تكمن
خطورة المرض وأھميته من الناحية الوبائية حيث أن الحيوانات
التي تكون حاملة للطفيلي والتي لم تظھر عليھا العالمات
المرضية يمكن أن تطرح أعداد من البيوض في أماكن تجمعھا
والتي تشكل مصدراً خطيراً لتلوث البيئة لكونه يعد من األمراض
المعدية والمشتركة التي تنتقل إلى الحيوانات واإلنسان ).(١٧
ومن مالحظة نتائج الدراسة تبين ارتفاع معدل الخمج في البط
والوز ذات الفئة العمرية  ٥أشھر فما دون وبلغت  %٤١,٨و
 %٤٤,٤في البط والوز بينما تدنت نسبة الخمج في البط والوز
ذات الفئة العمرية اكبر من  ٥أشھر  %٢٨,٦و  %٣٢,٤بط وز
وھذا يوافق ما وجده ) (٥في منطقة نيوجرسي حيث كانت نسبة
الخمج بطفيلي الجيارديا في صغار اإلوز  .%٦٩بينما كانت في
اإلوز البالغ  %٢٣ويشير ) (٨إلى أن نسبة الخمج في األعمار
الصغيرة تعادل ضعف نسبة الخمج في األعمار الكبيرة وأوعز
إلى أن األعمار الكبيرة تكتسب مناعة نتيجة للخمج ألكثر من مرة
والتي تلعب دور في تقليل نسبة الخمج كلما تقدم الحيوان بالعمر.
كما أظھرت الدراسة تباينا ً في نسبة الخمج بين المناطق
الريفية والحضرية حيث شكلت نسبة الخمج في المناطق الريفية
 %٣٨,٥و  %٤٠,٧بط وز بينما تدنت نسبة الخمج في المناطق
الحضرية حيث شكلت  %٣٠و  %٣١,٤بط وز على التوالي.
وقد يعود ذلك إلى االختالف في نوع التربية والتي تلعب دوراً
كبيراً في إحداث اإلصابة وذلك الن البط والوز التي تربى في
المناطق الريفية غالبا ً ما تربى على الرعي )تربية مفتوحة( حيث
يتغذى في السواقي التي يجري فيھا الماء والفضالت واألوساخ
) (١٨أما المناطق الحضرية غالبا ً يربى البط والوز في أقفاص
كبيرة )تربية شبه مغلقة( وھذه النتيجة تؤكد الدور المھم الذي
تلعبه الطيور في نقل الخمج إلى اإلنسان خصوصا ً عندما تكون
تربية الحيوانات بالقرب من سكن اإلنسان والتي تكثر في المناطق
الريفية وھذا يؤكد ما وجده ) (١٩من ارتفاع نسبة الخمج في
المناطق الريفية عنھا في المدينة .أوجدت الدراسة أن أعلى نسبة
خمج في البط سجلت في شھر كانون األول بلغت  %٥٣,٣في
حين سجلت أوطأ نسبة في شھر أيلول وبلغت  %١٠أما في الوز
فسجلت أعلى نسبة خمج بلغت  %٤٤,٤في شھر آذار بينما تدنت

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن منطقة الجمع لھا تأثير على
شدة الخمج حيث لوحظ ارتفاع نسبة الخمج بطفيلي الجيارديا في
البط والوز في المناطق الريفية وبلغت  %٣٨,٥و  %٤٠,٧في
حين تدنت نسبة الخمج بطفيلي الجيارديا في كل من البط والوز
في المناطق الحضرية  %٣٠و  %٣١,٤جدول ) .(٥تبين من
خالل نتائج الدراسة وجود تباين بنسبة الخمج خالل أشھر السنة
حيث سجلت أعلى نسبة خمج في البط في شھر كانون األول
وبلغت  .%٥٣,٥أما الوز فسجل شھر آذار أعلى نسبة خمج
 %٤٤,٤واقل نسبة خمج في البط والوز بلغت  %١٠و %١٨,٢
في شھر أيلول جدول ).(٦
جدول ) :(٥نسبة الخمج بطفيلي الجيارديا في البط والوز
وعالقتھا بمنطقة الجمع.
منطقة
الجمع
حضرية
ريفية

عدد
العينات
المفحوصة
بط وز
٥١ ٦٠
٥٩ ٦٥

عدد
العينات
الموجبة
بط وز
١٦ ١٨
٢٤ ٢٥

النسبة المئوية %
بط
% ٣٠
% ٣٨,٥

وز
%٣١,٤
%٤٠,٧

جدول ) :(٦نسبة الخمج بطفيلي الجيارديا في البط والوز خالل
أشھر الدراسة.
عدد
العينات
الشھر
المفحوصة
بط وز
١١ ١٠
أيلول
تشرين األول ٢٠ ٢٥
تشرين الثاني ١٢ ٢٥
كانون األول ١٤ ١٥
كانون الثاني ١٦ ١٧
١٩ ١٩
شباط
١٨ ١٤
آذار

عدد
العينات
الموجبة
وز
بط
بط وز
%١٨,٢ % ١٠
٢ ١
%٢٥
% ٢٠
٥ ٥
%٤١,٨ % ٣٢
٥ ٨
%٤٢,٨ % ٥٣,٣ ٦ ٨
%٣٧,٥ % ٢٩,٤ ٦ ٥
%٤٢,١ % ٤٧,٤ ٨ ٩
%٤٤,٤ % ٥٠
٨ ٧
النسبة المئوية %

المناقشة
أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود طفيلي الجيارديا في
عينات براز البط والوز المفحوصة .حيث سجلت الدراسة نسبة
خمج متقاربة بلغت  %٣٤,٤و  %٣٦,٤في البط والوز على
التوالي .وكانت ھذه النتائج مقاربة لما سجله ) (١٢إذ سجل نسبة
خمج بلغت  %٢٩,٤في الوز كما سجل ) (١٣نسبة خمج %٢٨
في البط في منطقة نيومكسيكو.
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