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الكشف عن طفيلي االبواغ الخبيئة  Cryptosporidium sppفي حدائق حيوانات
مدينتي الموصل ودھوك
وسن امجد احمد ألعبيدي
فرع األحياء المجھرية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،موصل ،العراق
)األستالم  ٢٣أيار ٢٠٠٦؛ القبول  ٤تشرين األول (٢٠٠٦
الخالصة
تضمنت ھذه الدراسة الكشف ع ن طفيل ي االب واغ الخبيئ ة Cryptosporidium spp
في عين ات الب راز الم أخوذة م ن ع دد م ن الحيوان ات المرب اة ف ي ح دائق الحيوان ات لم دينتي
الموصل ودھوك وكذلك الكشف عن وجود الطفيلي في عينات البراز للعم ال الق ائمين عل ى
رعايتھ ا ف ي الح دائق ذاتھ ا خ الل ع ام  .2002اس تخدمت  4م ن التقني ات المختبري ة ف ي
التشخيص للكشف عن أكياس بيض طفيلي Cryptosporidium sppحيث بلغت ن سبة
الخم ج الكل ي ف ي الق رود ،الغ زالن ،الببغ اء ،الف نجس والثعال ب ),%46.4 , %54.5
 ،(%71.4, %80 ,%41.6على التوالي .في ح ين كان ت ن سبة الخم ج الكل ي ف ي العم ال
 .%60تبين أن أكفاء تقنيات الت شخيص ھ ي تقني ة الت صبيغ بال صبغة ال صامدة للحم ض
المحورة الحارة والتي بلغت  %100في جميع عينات البراز المفحوصة تلتھا تقنية الت صبيغ
باال يودين ,تقنية التطويف بالمحلول السكري المشبع ول م تظھ ر تقني ة الترس يب بالفورم الين
كفاءة جيدة في الكشف ع ن وج ود أكي اس ب يض طفيل ي ف ي عين ات الب راز .ممي زات أكي اس
بيض الطفيلي كانت متباينة حسب التقنية المستخدمة في فحص عينات الب راز,لك ن ل م يظھ ر
وجود فرو قات شكلية في أكياس ب يض الطفيل ي وك ان مع دل أحج ام أكي اس الب يض المقاس ة
ضمن حدود قياس أكياس بيض طفيلي Cryptosporidium spp
DETECTION OF CRYPTOSPORIDIUM SPP IN ZOO OF
MOSUL AND DOHUK CITIES
W. A. Ahmed Al-Obaidi
Department of microbiology, College of Veterinary Medicine,
University of Mosul, Mosul , Iraq
ABSTRACT
This study includes detection of Cryptosporidium spp from fecal samples
taken from different animals in Duhok and mosul Zoo , and parasite from
workers in these Zoo in 2002 .The total infected percentage reach to (54.5 % ,
46.6 % , 41.6 % , 80 % , 71.4, 60 %) in Monkeys, Deer, Parrot, Finch, Fox and
Zoo Workers. Four laboratory method were used for diagnosing parasite oocysts,
The results showed that efficient diagnostic method was modified acid fast stain
method (100%), followed by Iodine staining method and flotation in saturated
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sugar solution method. While, formalin sedimentation method gave low
confidence for diagnosis the oocysts of parasite in fecal samples. Features of
oocysts were varied according to the technique was used for examination of fecal
samples, but there are no morphological differences appeared in oocysts. The
average of oocysts sizes were shown to be within the normal range of oocysts of
Cryptosporidium spp. The average of oocyst sizes was shown to be within the
measure of oocyst of Cryptosporidium spp.

المقدمة
يعد داء األبواغ الخبيئ ة  Cryptosporidiosisم ن األم راض الطفيلي ة الم شتركة
والواسعة االنتشار في مختل ف أنح اء الع الم .ي سببه طفيل ي م ن ج نسCryptosporidium
الذي ينتمي إلى مجموعة األوالي االكرية ) (Coccidiaويعتبر ھذا الطفيل ي م سببا لإلس ھال
في اإلنسان ومختلف الحيوانات ) (1سجل الخمج بھ ذا الطفيل ي ف ي  7رت ب م ن اللب ائن و 4
رتب من الطيور ورتبتين من األسماك وفي رتبة واحدة من الزواحف ,لذا فقد ظھرت أھمية
األن واع المختلف ة م ن اللب ائن كم دى واس ع م ن الم ضائف لطفيل ي االب واغ الخبيئ ة ).(3 ,2
تكمن خطورة االبواغ الخبيئة في اإلنسان والحيوان على ح د س واء ف ي تع دد طرائ ق انتقال ه
م ن خ الل تل وث الغ ذاء والم اء ف ضال ع ن ك ون أكي اس ب يض الطفيل ي مقاوم ة لكثي ر م ن
المعقمات والمطھ رات ومع امالت المي اه ) .(5 ,4كم ا أن ھن اك العدي د م ن المح اوالت الت ي
أجري ت ح ول اس تعمال أكث ر م ن  60ن وع م ن األدوي ة كمحاول ة لمعالج ة الم صابين بھ ذا
الطفيلي والذين يشكون من العوز المناعي المكتسب ) (AIDSلكنھا لم تعط ي نت ائج ايجابي ة
في العالج وال تزال البحوث جارية إليجاد العالج المؤثر ضد ھذا الطفيلي ).(6
إن ما كان يعتقد في السابق من أن األنواع المختلفة م ن الطفيل ي يخم ج ك ل منھ ا ن وع
واحد من المضائف دون غيره قد تم دح ضه م ن خ الل الدراس ات الحديث ة والمتعاقب ة والت ي
أثبتت أن الطفيلي المعزول من احد المضائف الثديية يمكن ه أن يخم ج أن واع أخ رى م ن ھ ذه
المضائف ).(7
وب سبب االنت شار الع المي الواس ع لطفيل ي االب واغ الخبيئ ة ولخط ورة ھ ذا ال داء عل ى
صحة اإلنسان والحيوان ونظ را لن درة الدراس ات والمعلوم ات المت وفرة ع ن وج ود الطفيل ي
في الحيوانات والعمال القائمين على رعايتھا ف ي ح دائق حيوان ات م دينتي الموص ل ودھ وك
وضعت ھذه الدراسة.
المواد وطرائق العمل
أوال :جمع العينات:
تم جمع )(65عينة براز بصورة عشوائية من عدد من الحيوانات المرباة في حدائق
حيوانات مدينتي الموصل ودھوك خالل عام  2002فقد أخذت العينات كاألتي:
) (11عينة براز من القرود  Monkeysمن نوعي
Erythrocebus patas
patas monkeys
Saimiri sciureu
squirvel monkeys
Tragulus napu
و) (15عينة براز من الغزالن ) (Deerمن نوع
و) (12عينة براز من طيور الببغاء ) (Parrotمن نوع Psiltacula krameri
Chloebia gouldia
و) (20عينة براز من طيور الفنجس ) (Finchنوع
Urocyon cinereoargenteus
و) (7عينة براز من الثعالب ) (Foxesمن نوع
وتم كذلك اخذ ) (10عينات براز من العمال المشتغلين والمالمسين لھذه الحيوانات
في حدائق الحيوانات نفسھا ،وضعت ھذه العينات في عبوات بالستيكية نظيفة حاوية على
٢٠٤

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٠العدد (٢١٢-٢٠٣) ٢٠٠٦ ،٢
محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم بتركيز  % 2.5كمادة حافظة ونقلت العينات إلى مختبر
الطفيليات في كلية الطب البيطري –جامعة الموصل ووضعت في الثالجة ) (4 oCلحين
فحصھا وذلك للكشف عن وجود أكياس بيض طفيلي االبواغ الخبيئة Cryptosporidium
.spp
ثانيا :الفحوصات المجھرية لعينات البراز:
تم الفحص المختبري لعينات البراز باستخدام أربع تقنيات مختبرية وكاألتي:
 -1تقنية التصبيغ بالصبغة الصامدة للحمض المحورة الحارة )(8
Modified Acid Fast Stain –Kinyoun Hot Stain
 -2تقنية التصبيغ بااليودين )Lugol's Iodine (9
 -3تقنية التطويف بالمحلول السكري المشبع )Sheathers Sugar Flotation (10
 -4تقنية الترسيب بالفورمالين )Formaline Sedimentation (11
ثالثا :تقدير اإلصابة بطفيلي  Cryptosporidiumفي عينات البراز المفحوصة :تم اعتبار
الحاالت المفحوصة موجبة عند إعطاءھا نتيجة ايجابية ألحدى التقنيات المذكورة سابقا أو
أكثر المستخدمة في تشخيص الطفيلي.
رابعا :تقييم كفاءة تقنيات التشخيص المختبرية المستخدمة:
Evaluation of Diagnostic Techniques
تم تقييم كفاءة ھذه التقنيات حسب األعداد والنسب المئوية الموجبة للخمج
بالطفيلي لكل تقنية مستخدمة في التشخيص وباستخدام المعادلة التالية:
كفاءة تقنية التشخيص = األعداد الموجبة لكل تقنية100 X
األعداد الموجبة الكلية
 -5التصوير والقياس:
بع د أج راء الفحوص ات المختبري ة الم ستخدمة ف ي الدراس ة ت م اختي ار ال شرائح
الزجاجي ة وت م ت صويرھا باس تخدام المجھ ر الم زود بال ة ت صوير  ,وت م قي اس حج م أكي اس
ب يض الطفيل ي والم ذكورة الحق ا باس تعمال المقي اس ال دقيق للعدس ة العيني ة Ocular
 .micrometerوأجري ت معايرت ه  Calibrationبالمقي اس ال دقيق للم سرح Stage
 micrometerوعلى قوتي تكبير  X 1000و.X 400
 -6التحليل اإلحصائي:
تم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام اختبار (12) Fisher Exact Test , X
2

النتائج
م ن الج دول رق م ) (1تب ين ان ه م ن خ الل الفح ص ألمختب ري ل ) (75عين ة ب راز
مأخوذة من أنواع مختلفة من الحيوانات )قرود ،غزالن ،ببغ اء ،ف نجس ،ثعال ب( وك ذلك م ن
الع املين ف ي ح دائق الحيوان ات أن ن سبة ألخم ج الكل ي لك ل ن وع منھ ا ك األتي), %54.5
 (%71.4 , %80 , %41.6 , %46.6ونسبةالخمج ف ي الع املين كان ت  .% 60خ ضعت
جميع العينات ألربعة طرائق مختبرية للتح ري ع ن وج ود اكي اس ب يض الطفيل ي فيھ ا وم ن
خ الل تحلي ل النت ائج إح صائيا ل وحظ ع دم وج ود ف رق معن وي ف ي ن سب الخم ج ب الطفيلي
والمشخص وف ق ھ ذه الطرائ ق األربع ة باس تثناء طريق ة الترس يب بالفورم الين الت ي أعط ت
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نت ائج أوط أ م ن نت ائج طريق ة ال صبغة ال صامدة للحم ض الح ارة المح ورة وبف رق معن وي
باستخدام اختبار ) (Fisher Exact Test X2عند مستوى معنوية p<0.05 , P<0.01
.
جدول  :1نتائج فحص عينات البراز المأخوذة من الحيوانات والعاملين على رعايتھا ونسب
وجود أكياس بيض الطفيلي بالتقنيات األربعة.
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ال يوجد فرق معنوي بين نسب الخمج عند مستوى معنوية  p<0.01عدا * الترسيب
بالفورمالين و** التصبيغ بالصبغة الصامدة للحمض الحارة المحورة عند مستوى معنوية
P<0.05
أظھرت تقنية التصبيغ بالصبغة ال صامدة للحم ض المح ورة كف اءة تشخي صية %100
ف ي الك شف ع ن جمي ع الح االت الموجب ة وس جلت ف رو ق ات معنوي ة ب ين كف اءة الطرائ ق
المستخدمة في التشخيص ,وكما ھو موضح في الجدول رقم ).(2
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جدول ) :(2النسب المئوية لكفاءة كل تقنية من التقنيات المختبرية األربعة المستخدمة في
تشخيص طفيلي.Cryptosporidium spp
ت

التقنية

.١

التطويف بالمحلول
السكري المشبع

األعداد الموجبة
األعداد
لكل تقنية
الموجبة الكلية

التصبيغ بالصبغة الصامدة
 .٢للحمض الحارة المحورة
.٣
.٤

التصبيغ بااليودين
الترسيب بالفورمالين

25

45

النسبة المئوية
لكفاءة كل تقنية
* % 55.5
x

45

45

%100

45

31

* %68.8

45

12

*%26.6

ox

* oxفرق معنوي عن طريقة التطويف بالمحلول السكري المشبع.
* فرق معنوي عن طريقة الصبغة الصامدة للحمض الحارة المحورة P<0.001
 *xفرق معنوي عن طريقة التصبيغ بااليودين P<0.001
ومن الجدول رقم ) (3لوحظ تباين في مميزات أكياس بيض الطفيلي التي ظھرت في
كل تقنية.
جدول  :3مميزات أكياس بيض طفيليCryptosporidium spp
األربعة.
ت
.1
.2

التقنية
التطويف بالمحلول السكري
المشبع
التصبيغ بالصبغة الصامدة
للحمض الحارة المحورة

باستخدام التقنيات

مميزات أكياس بيض الطفيلي
ظھرت بشكل أجسام مضيئة شفافة ذات
وسط براق
ظھرت األكياس بلون احمر غامق

.3
ظھرت بلون بني فاتح وتكون محاطة بھالة
التصبيغ بااليودين
مضيئة
.4
ظھرت بلون رمادي فاتح محاط بغالف
الترسيب بالفورمالين
رمادي داكن
تبين من خالل ھذه الدراسة عن د اس تخدام أربع ة تقني ات ف ي الك شف ع ن الطفيل ي ف ي
العينات عدم وجود ف رو ق ات ش كلية ألكي اس ب يض الطفيل ي الم أخوذة ف ي نم اذج الب راز
للحيوانات والعاملين المالم سين لھ ا وظھ رت األكي اس ب شكل ك روي إل ى بي ضوي ص غير
إل ى كبي ر الحج م لجمي ع الم ضائف المفحوص ة ,كم ا أن قي اس أبع اد أكي اس ب يض الطفيل ي
المشخصة في العينات المفحوصة كانت كما في الجدول رقم ) ،(4شكل ) ،(1شكل ).(2
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جدول  :4قياسات أحجام أكياس بيض الطفيلي المشخصة في براز الحيوانات المفحوصة
والعاملين عليھا.
ت

المضيف

.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

القرود
الغزالن
الببغاء
الفنجس
الثعالب
العمال

المعدل )(µm
الطول  xالعرض
4.5×5.5
4.5×5.5
4.7×5.7
4.6×6.2
4.7×5
5.6×6.4

المدى)(µm
الطول  xالعرض
)(3-5.3×3.8-6
)(4.2-5.7×5.3-5.7
)( 4.2-5.3 ×4.5 - 6
)(4.5-4.8×5.6-6.3
)(3.7-5.9 × 3.7-5.9
)(5-6.5 ×6.6 - 8.1

المعزولة من العينات
الشكل  :1أكياس بيض الطفيليCryptosporidium spp
المفحوصة والمصبوغة بالصبغة الصامدة للحمض المحورة الحارة )قوة
التكبير.(X400, X1000
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المعزولة من العينات
الشكل  :2أكياس بيض الطفيليCryptosporidium spp
)قوة التكبير
المفحوصة والمصبوغة بتقنية التصبيغ باأليودين
.(X400,X1000
المناقشة
إن أھمي ة الك شف ع ن طفيل ي االب واغ الخبيئ ة  Cryptosporidium sppف ي ب راز
الحيوان ات المرب اة ف ي ح دائق الحيوان ات تكم ن ف ي إمكاني ة نق ل أكي اس ب يض الطفيل ي إل ى
الع املين والم شتغلين وال زوار المالم سين لھ ذه الحيوان ات ف ي ھ ذه الح دائق وذل ك لك ون
الطفيلي فاقد الخصوصية للمضيف ) .(13 ,7
إن إالص ابة ف ي اإلن سان خاص ة األطف ال بطفيل ي Cryptosporidium parvum
تكون ناجمة
عن تالمسھم مع حيوانات الزينة )الكالب والقطط( والتي كانت م صابة ب الطفيلي نف سه
) (14ف ي ح ين س جل الباح ث ) (15حال ة إص ابة واح دة ب  Cryptosporidium baileyiف ي
ش خص مث بط المناع ة ) (ImmunoComporised personنتيج ة لتالم سه م ع طي ور كان ت
مصابة بالطفيلي.
وقد أجريت دراس ة مماثل ة لھ ذه الدراس ة الحالي ة ف ي حديق ة الحي وان م ن قب ل ) (16لمعرف ة
م دى إص ابة حيوان ات ذوات ال دم الب ارد والعم ال المخ الطين لھ م بطفيل ي االب واغ الخبيئ ة حي ث
س جلت ن سبة خم ج  % 20ف ي التم ساح و %11ف ي أولئ ك العم ال .وق د أوج دت نف س الدراس ة
إمكانية أجراء العدوى الصناعية لفئران سوي سرية بي ضاء الل ون ب الطور المع دي للطفيل ي )أكي اس
البيض المتبوغة ( والمعزولة من اإلنسان والتمساح ألنيلي من خالل إمكاني ة انتق ال الطفيل ي ب ين
اإلن سان وھ ذه الحيوان ات .وھن اك دراس ة أخ رى ق ام بھ ا) (17ع ن م دى إص ابة أك الت اللح وم
األسيرة بحديقة حيوان في محافظة الجيزة بمصر بالطفيليات المعوية ومنھا طفيلي االب واغ الخبيئ ة
حيث كانت نسبة خمج ھذه الحيوانات .%17
ونسبة خمج العمال الق ائمين عل ى رعايتھ ا كان ت  .%24.7وم ن ھن ا تتجل ى أھمي ة التع رف
على وجود أكياس ب يض الطفيل ي ض من الم ديات الواس عة م ن الم ضائف وم ن خ الل إج راء
ھ ذه الدراس ة تب ين أن ن سبة الخم ج الكلي ة ب الطفيلي ف ي ب راز الق رود كان ت  .%54.5وعن د
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مقارنة ھذه النتيجة مع ما قد تم تسجيله في كينيا من قبل )(18في الق رود حي ث كان ت ن سبة الخم ج
 .%81.7إن ھ ذا االخ تالف يع زى إل ى أن الق رود ف ي ھ ذه الدراس ة الحالي ة مرب اة ف ي أقف اص
خاصة معدة لھذا الغرض وبمع زل ع ن بقي ة حيوان ات الحديق ة األخ رى  ,والت ي تلع ب دور مھ م
في نقل الطفيلي من خالل تلوث مياه الشرب والطعام ببراز ھذه الحيوانات لو أنھا تعيش مع ا كم ا
في الدراسة السابقة.
تبين من خالل نتائج ھذه الدراسة وجود اختالف في كفاءة تقنيات التشخيص المجھري ة
المستعملة وعدت الحالة كحالة إصابة عن د إعطاءھ ا نتيج ة موجب ة ألح دى او أكث ر م ن التقني ات
المستخدمة  ,ولغرض مقارنة كفاءة ھذه التقنيات وجد أن أكث ر التقني ات الت ي أعط ت نت ائج موجب ة
ھ ي تقني ة ال صبغة ال صامدة للحم ض المح ورة حي ث بلغ ت  %100وع دت معي ارا للمقارن ة ببقي ة
التقني ات األخ رى ,وباس تعمال ھ ذه ال صبغة ل وحظ ان ه م ن ال سھل تميي ز الطفيل ي ع ن الخم ائر
والجراثيم التي تاخذ
ل ون ال صبغة المغ ايرة وبھ ذا ي وفر وق ت عن د الفح ص ويمك ن االحتف اظ بالم سحة
المصبوغة الموجبة لفترة أطول على الرغم من أنھا تحتاج إلى وقت أط ول عن د تح ضير الم سحة
وھ ذا يتف ق لم ا أش ار إلي ه ك ال م ن ) ،(21, 20, 19أم ا ) (22فق د ذك ر إن تقني ة الت صبيغ
بااليودين ھي أكفا من تقنية التصبيغ بالصبغة الصامدة للحمض المحورة الحارة.
يكمن ضعف كفاءة الترسيب بالفورمالين في الكشف عن وجود أكياس ب يض طفيل ي االب واغ
الخبيئة الموض ح ف ي ھ ذه الدراس ة يك ون ناتج ا ع ن ع دم وض وح وتميي ز ش كل الطفيل ي م ن
ناحية اللون فضال ع ن إن ھ ذه التقني ة ال يمكنھ ا الك شف ع ن اإلع داد القليل ة ألكي اس ب يض
الطفيلي ).(23
أما بالنسبة الشكال أكياس بيض الطفيلي فقد ظھرت بأشكال دائرية او بيضوية مع عدم
وجود فروقات شكلية ألكياس بيض الطفيلي المأخوذة من نماذج البراز للحيوانات والعمال
المالمسين لھا والمصابين بھذا الطفيلي حيث كانت قياساتھا ما بين ) (6-4µmوھذا يقع ضمن
الحدود الطبيعية لقياسات أكياس بيض الطفيلي) .(24وھذا يؤكد وجود عالقة بين اإلصابة في
الحيوانات المفحوصة في ھذه الدراسة والعمال المالمسين لھا.
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