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كشف أكياس بيض طفيلي الكربتوسبوريديوم في مرارة الضأن المذبوح في الموصل،
العراق
ايمان غانم سليمان ،انتصار توما بطي و أسماء إبراھيم العبادي
فرع األحياء المجھرية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ٩آذار ٢٠١١؛ القبول  ١٩تشرين األول (٢٠١١
الخالصة
أوضحت نتائج الدراسة الحالية تواجد طفيلي االبواغ الخبيئة في سائل ونسيج مرارة الضأن المذبوح في مدينة الموصل وذلك من خالل
استخدام عدة تقنيات تشخيصية مختلفة متمثلة بالفحص المباشر وطريقة التصبيغ بالصبغة الصامدة للحمض المحورة الباردة وعمل عدة
قشطات من الطبقة المخاطية لكيس المرارة إضافة إلى فحص المقاطع النسجية المصبوغة بصبغة الھيماتوكسلين – ايوسين وبنسبة خمج
 .%٢٠لوحظ وجود فرق معنوي في نسبة الخمج بين كل من عينات أكياس المرارة  %٢٠والبراز .%٤١اظھر فحص المقاطع النسجية
تواجد طفيلي الكربتوسبوريديوم ملتصقا على سطح الخاليا الظھارية المبطنة لكيس المرارة كما ان نسبة الخمج بھذا الطفيلي كانت مرتفعة
في إناث الضأن وبلغت  %٣٠مع مالحظة عدم وجود فرق معنوي في نسبة الخمج بين أكياس مرارة كل من اإلناث والذكور.

Detection of oocysts of Cryptosporidium spp in gall bladder of sheep slaughtered in
Mosul, Iraq
E. G. Suleiman, E. T. Butty and A. A. AL-Abadi
Department of Microbiology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul,Iraq
Abstract
The current study revealed the presence of oocysts of Cryptosporidium in the fluid and tissue of gall bladder of sheep
which is slaughtered in Mosul city by using different diagnostic techniques, including direct smear method, staining method by
modified Zeil-Nelseen stain, scraping of mucosal layer of gall bladder and histological examination, the percentage of
infection 20% and there were significant differences in the percentages of infection between gall bladder 20% and fecal
samples 41%. The histological study showed that the oocyst of Cryptosporidium was attached on the surface of the epithelial
cells of gall bladder. The high percentage of infection appeared in ewes was 30% and there was no significant differences in
the infection of gall bladder between rams and ewes.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

المختلفة وحدوث االسھال المائي الغزير ) (٤تختلف دورة حياة
ھذا الطفيلي عن دورة حياة االيميريا بكون مراحل الطفيلي
التطورية تحدث ضمن مايعرف بالفجوة الطفيلية في منطقة
الزغابات المعوية وتتبوغ أكياس بيضة الطفيلي داخل خلية
المضيف وتصبح خمجة عند مرورھا مع البراز في حين أكياس
بيضة االيميريا التتبوغ إال بعد تركھا جسم المضيف ) (١يمتاز
طفيلي االبواغ الخبيئة بفقدانه لصفة التخصص تجاه العائل
وقدرته على خمج انواع مختلفة من األنسجة إذ أشار الباحثون إلى
انه قد تم تشخيص الخمج في مواقع مختلفة من الجسم غير األمعاء
إذ لوحظ أن النوع  C.murisيصيب الغدد المعدية في األبقار

المقدمة
يعد طفيلي االبواغ الخبيئة  Cryptosporidiumاحد الطفيليات
الواسعة االنتشار في مختلف دول العالم كما ويعد من الطفيليات
المشتركة بين اإلنسان والحيوان ويقع ضمن مجموعة االوالي
المعويه التابعة لرتبة الكرويات  .(١) Euococcidiaيسبب ھذا
الطفيلي االسھال في االنسان ومختلف الحيوانات ) (٢وله القدرة
على خمج العديد من المضائف كاألسماك والزواحف والطيور
) (٣تكمن خطورة الطفيلي في تعدد طرق انتقاله من خالل تلوث
الغذاء والماء وقدرته على إحداث الخمج الذاتي في المضائف
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 micrometerفي قياس أبعاد أكياس بيض طفيلي
الكربتوسبوريديوم وأجريت عملية التحليل اإلحصائي للنتائج
باستخدام مربع كاي ).(١٧

ويسبب داء االبواغ الخبيئة المنفحي
 (٥) cryptosporidiosisكما تم تشخيص الخمج بالطفيلي في كل
من الكبد والبنكرياس وكيس المرارة والعقد اللمفية المساريقية
والجھاز التنفسي العلوي والسفلي و في الرحم في مختلف أنواع
المضائف كالحمالن والمعز والخنازير والدواجن والفئران )-٦
 (١٢وقد أورد الباحثون بأنه توجد عالقة معنوية بين كل من
الخمج المعوي وخمج القناة الصفراوية والجھاز التنفسي
) (١٣,١١واشار  (١٢) Sunderman et al.ان للصفراء القدرة
على تحفيز عملية نزع كيس البيضة وھذه النسبة قد بلغت في
صفراء المعز  %٦٩,٥و  %٤٥في صفراء الخنازير و %٣٣
في صفراء الدجاج و  %٣٤,٥في صفراء الديك الرومي كما
أشارت بعض الدراسات إلى إن قسم من المضائف المثبطة مناعيا
قد يصل فيھا الخمج الى القناة الصفراوية والجھاز التنفسي مسببا
بذلك تفاعالت التھابية حادة ) (١١,٧ونظرا لقلة الدراسات المحلية
حول خمج الطفيلي لالنسجة خارج االمعاء وبغية الوصول الى
فكرة واضحة حول داء االبواغ الخبيئة الصفراوي Biliary
 cryptosporidiosisتم اجراء ھذه الدراسة لغرض تحديد نسبة
االصابة بھذا الطفيلي في كيس مرارة الضأن باستخدام تقنيات
تشخيصية مختلفة.
Abomasal

النتائج
تبين من خالل فحص ١٠٠عينة من كل من اكياس المرارة
والبراز والمأخوذة من الضأن المذبوح في مناطق مختلفة في
مدينة الموصل وذلك للكشف عن اكياس بيضة طفيلي
الكربتوسبوريديوم باستخدام عدة تقنيات تشخيصية مختلفة وھي
الفحص المباشر وتقنية التصبيغ بالصبغة الصامدة للحمض
المحورة الباردة وعمل عدة قشطات من الطبقة المخاطية لكيس
المرارة وصبغھا بالصبغة الصامدة للحمض المحورة الباردة
إضافة إلى إجراء الفحص النسجي ألكياس المرارة التي أعطت
نتائج موجبة بالتقنيات السابقة.
بلغ عدد اكياس المرارة الخمجة باكياس بيض االبواغ الخبيئة
 ٢٠كيسا أي بنسبة خمج  %٢٠في حين بلغ عدد عينات البراز
الخمجة بأكياس البيض  ٤١عينه أي بنسبة  %٤١وعند تحليل
النتائج احصائيا لوحظ وجود فرق معنوي في نسبة الخمج بين كل
من عينات المرارة والبراز وذلك عند مستوى معنوية P<0.01
جدول ) (١وقد ظھرت أكياس بيض طفيلي الكربتوسبوريديوم
المشخصة في كل من عينات المرارة والبراز على شكل اجسام
كروية وبيضوية الشكل وبمعدل قياس بلغ  ٤,٦٩مايكرون وبمدى
تراوح ما بين  ٢,٥ـ  ٦,٥مايكرون وعند استخدام صبغة
الكاربول ـ فوكسين )الزيل ـ نلسن المحورة الباردة( ظھر الطفيلي
باللون االحمر البراق وكما موضح في الشكل ).(٢,١
اظھر فحص المقاطع النسجية والمصبوغة بصبغة
الھيماتوكسلين -ايوسين تواجد اكياس بيض الكربتوسبوريديوم
ملتصقا على سطح الخاليا الظھارية لكيس المرارة وكما موضح
في الشكل ).(٣
ظھرت نسبة الخمج مرتفعة في اكياس المرارة المأخوذة من
االناث اذ بلغت النسبة  %٣٠في حين بلغت نسبة الخمج في
الذكور  %١٥,٧١مع مالحظة عدم وجود فرق معنوي في نسبة
الخمج بين ذكور واناث الضان وذلك عند مستوى معنوية
 P=0.173وكما موضح في الجدول ).(٢

المواد وطرائق العمل
تم جمع  ١٠٠كيس مرارة من الضان المذبوح في مجزرة
الموصل ومن محالت مختلفة لبيع اللحوم )القصابين( للكشف عن
أكياس بيض الكربتوسبوريديوم في سائل ونسيج المرارة إضافة
الى جمع  ١٠٠عينة براز من نفس الحيوانات المذبوحة وفحصت
باستخدام طريقة التطويف بالمحلول السكري ).(١٤
تم غسل أكياس المرارة بماء الحنفية أوال ثم بالماء المقطر
وفتحت وجمع منھا السائل المراري وحفظ بـ % ٢,٥من ثنائي
كرومات البوتاسيوم في عبوات بالستيكية نظيفة وتم إجراء كل
من التقنيات التشخيصية المتمثلة بالطريقة المباشرة ) (١٤و
طريقة التصبيغ بالصبغة الصامدة للحمض المحورة الباردة وذلك
بعد نشر سائل المرارة وتثبيته بعد جفافه بشكل تام على شرائح
زجاجية نظيفة باستخدام الكحول ألمثيلي المطلق ،كما تم عمل عدة
قشطات من الطبقة المخاطية ألكياس المرارة باستخدام مشرط
حاد وثبتت ھذه القشطات على شرائح زجاجية نظيفة باستخدام
الكحول ألمثيلي المطلق وصبغت أيضا باستخدام الصبغة الصامدة
للحمض المحورة الباردة ).(١٥
أكياس المرارة التي أعطت نتائج موجبة غمرت بمحلول
الفورمالين تركيز %١٠وبعد  ٤٨ساعة تم تمرير العينات بتراكيز
مختلفة من الكحول االثيلي ابتداءا بتركيز  %٧٠و%٩٠
و %١٠٠ثم وضعت العينات في محلول الزايلين وطمرت بشمع
البارافين وتم تحضير شرائح نسجية بسمك  ٦-٤مايكرون
لصبغھا بصبغة الھيماتوكسلين ـ ايوسين لمالحظة أكياس البيض
في نسيج المرارة ) .(١٦تم استخدام المقياس العيني ocular

الجدول  :١اعداد كل من اكياس المرارة وعينات البراز
المفحوصة ونسبة الخمج بأكياس بيض طفيلي .Cryptosporidium
العينات
المفحوصة
١٠٠
أكياس المرارة
١٠٠
عينات البراز
*فرق معنوي .P<0.01
العدد
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عدد العينات
الخمجة
٢٠
٤١

نسبة الخمج
%
*٢٠
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الجدول  :٢عالقة نسبة الخمج بطفيلي  Cryptosporidiumفي
أكياس المرارة بجنس الحيوان.
عدد العينات عدد العينات
الجنس
الخمجة
المفحوصة
١١
٧٠
الذكور
٩
٣٠
اإلناث
٢٠
١٠٠
المجموع
* غير معنوي .P= 0.173

نسبة الخمج
%
*١٥,٧١
٣٠
٢٠

الشكل  :٣كيس البيضة لطفيلي االبواغ الخبيئة على سطح الخاليا
الظھارية لنسيج مرارة الضان وذلك باستخدام الكاميرا الرقمية
بقوة تكبير .X١٠٠
المناقشة
ان طفيلي الكربتوسبوريديوم له القدرة على خمج القناة
المعوية لالنسان ومختلف انواع الحيوانات ويعد واحدا من
الطفيليات المشتركة ما بين اإلنسان والحيوان مسببا حدوث
االسھال ) .(١٨لقد اجريت دراسات عديدة في العراق حول
حدوثية الخمج بھذا الطفيلي في األمعاء وتم تسجيل نسب خمج
مختلفة في مختلف أنواع المضائف ) (٢١-١٩ولكن الدراسات
حول خمج الطفيلي لألنسجة األخرى غير األمعاء تبدو قليلة.
أما في ھذه الدراسة تم تشخيص الخمج بطفيلي
 Cryptosopridiumفي كل من سائل ونسيج اكياس المرارة
المأخوذة من الضان المذبوح في مدينة الموصل و بنسبة خمج
 %٢٠ان ھذه النتيجة تتفق مع ما ذكره العديد من الباحثين حول
إمكانية ھذا الطفيلي خمج أعضاء أخرى غير االمعاء كالكبد
المرارة
وكيس
الصفراوية
واالقنية
والبنكرياس
) (١٨،١٢،٩،٧،٦كما ان نسبة الخمج المسجلة في ھذه الدراسة
مقاربة لما سجله  (٢٢) Abbassaاذ اشار الى ان نسبة الخمج بھذا
الطفيلي في اكياس مرارة المعز المذبوح في مجزرة الموصل ھي
 % ٢٣,٦كما سجل  (٩) Kaup et al.نسبة خمج بلغت  %٣٦في
كل من الكبد واالقنية الصفراوية والبنكرياس مع مالحظة
تفاعالت التھابية تحت الحادة ومزمنة .لوحظ في ھذه الدراسة
وجود فرق معنوي في نسبة الخمج بين كل من عينات أكياس
المرارة والبراز وھذا يتفق مع العديد من الدراسات بان طفيلي
الكربتوسبوريديوم يصيب بالدرجة الرئيسية القناة المعوية ويسبب
االسھال لمدى واسع من المضائف ).(١
وقد ذكر  (٢٣) Verdon et al.ان خمج الطفيلي للقناة
الصفراوية وكيس المرارة يعد واحدا من مضاعفات داء االبواغ
الخبيئه المعوي خاصة عند االشخاص المثبطين مناعيا .ان طفيلي

الشكل  :١كيس البيضة لطفيلي االبواغ الخبيئة في السائل
المراري وباستخدام صبغة الزيل-نلسن المحورة الباردة باستخدام
الكاميرا الرقمية بقوة تكبير .X١٤٠٠

الشكل  :٢كيس البيضة لطفيلي االبواغ الخبيئة في القشطة
المأخوذة من الطبقة المخاطية لكيس المرارة والمصبوغة بصبغة
الزيل-نلسن المحورة الباردة باستخدام الكاميرا الرقمية بقوة تكبير
.X١٠٠٠
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الكربتوسبوريديوم أثناء دورة حياته وعند تناول اكياس البيض
وبعد تعرض ھذه األكياس إلى تأثير حموضة المعدة وأمالح
الصفراء واإلنزيمات الھاضمة سوف تحفز عملية نزع الكيس
وتتحرر البويغيات وتنتقل الى الخاليا الظھارية لألمعاء محدثة
اإلسھال كما ان البويغيات لھا القدرة على االنتقال الى تفرعات
الصفراء واصابة الخاليا الظھارية المبطنة للقنوات الصفراوية
وكيس المرارة محدثه تفاعالت التھابيه شديدة ومزمنة وان ھذا
النوع من التأثير يزداد حدوثه عند األشخاص المصابين بمرض
 اظھرت.(٢٤،٧) %٦٥ االيدز اذ تصل النسبه الى اكثر من
المقاطع النسجية المفحوصة تواجد طفيلي الكربتوسبوريديوم
ملتصقا بسطح الخاليا الظھارية المبطنة لكيس المرارة وھذا يتفق
 تم في ھذه الدراسة تسجيل نسبة.(١١) Yanai et al.مع ماذكره
 مع مالحظة عدم%٣٠ خمج مرتفعة في اناث االغنام وبلغت
وجود فرق معنوي في نسبة الخمج بين الذكور واإلناث وھذا يتفق
( في اناث المعز اذ بلغت نسبة٢٢) Abbassa مع ما سجله
 ان اختالف نسبة الخمج بين ذكور واناث.%٣٣,٦ االصابة
الضان قد يرجع الى عوامل عديده منھا ما يتعلق بعدد العينات
المفحوصة اوال ومنھا ما يتعلق بالحيوان وبالظروف المحيطة به
واالدراة واإلجھاد الذي يتعرض له الحيوان إضافة إلى اإلصابة
باإلمراض األخرى كما أشارت بعض الدراسات التي اجريت
على مختلف انواع الحيوانات وفي ما يخص الخمج بھذا الطفيلي
انه قد ال يوجد فرق معنوي في نسبة الخمج بين ذكور وإناث
الحيوانات وان كل من اإلناث والذكور تتأثر بشكل متساوي
بالعوامل الممھدة لإلصابة وان جنس الحيوان قد ال يلعب دورا
.(٢٢،٢٠) مھما في حدوث الخمج
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