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  دراسة عن إصابة العجول باالوالي المعوية في محافظة نينوى
  

  أحالم فتحي الطائي و انتصار توما بطي، منال حمادي حسن
 

  ، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل، العراقحياء المجهريةفرع األ
  

  ) ٢٠١٠ كانون الثاني ١٧ ؛ القبول٢٠٠٩ نيسان ٨ االستالم(
  
  

  الخالصة
  

عجول تعاني من  ) عينة٧٥( عينة براز، منها ١٦٥لدراسة الكشف عن االوالي المعوية في العجول من خالل فحص تم في هذه ا
وتراوحت اعمارها من شهر إلى أكثر من سنة، جمعت من مناطق مختلفة من  .عجول ال تعاني من اإلسهال)  عينة٩٠( اإلسهال

لمختبرية وهي المسحة المباشرة وطريقة الصبغ بااليودين وطريقة التطويف تم استخدام أربعة أنواع من الفحوصات ا. محافظة نينوى
حيث كانت نسبة % ٥٤,٥سجلت الدراسة نسبة إصابة كلية باالوالي المعوية . بالمحلول السكري وطريقة صبغة زيل نلسن المحورة

اإلصابات نسبة وبلغت .  التواليعلى% ١٩,٦و % ٢٨,٣و % ٥٢,٢ هي Giardia وEimeria وCryptosopoidiumاإلصابة بطفيلي 
ظهرت الطفيليات في فئتي الدراسة في الحالة السريرية وتحت السريرية حيث . على التوالي% ٤٨,٩و% ٥١,١ والمختلطةالفردية 

وكانت معظم . في العجول التي ال تعاني من اإلسهال% ٣٨,٩في العجول التي تعاني من اإلسهال و% ٧٣,٣سجلت نسبة إصابة 
 شهر ٢-١في األعمار % ٨٩,٧ العمرية معرضة لإلصابة وبنسب مختلفة، فقد سجلت اعلى نسبة إصابة باالوالي المعوية الفئات

  . في األعمار األكثر من سنة% ١٥,٦وبدأت النسبة تنخفض مع تقدم عمر الحيوان حيث بلغت 
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Abstract 
 

One hundred and sixty five fecal samples, collected from calves (1-12 months), with (75) and without (90) diarrhea, were 
examined for intestinal protozoal infection, using four diagnostic methods, direct smear, iodine staining, flotation method and 
modified Zeil Nelson stain. Results showed that the total rate of method intestinal protozoal infection was 54.5%. Three 
protozoal genera were identified. Their percentages were as follows: Cryptosopoidium 52.2%, Eimeria 28.3%, Giardia 19.6% 
respectively. Singular and mixed protozoal infection were 51.1% and 48.9% respectively. While those showing sign of 
diarrhea and subclinical cases, the infection rate were 73.3% and 38.9% respectively. According to age, the rate of infection 
with intestinal protozoa was 89.7% in calves 1-2 months of age, the trend of infection was progressively decreased with 
increasing age to one year or more as it reached 15.6%.  
 
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 

 
   المقدمة

  
تعد االوالي المعوية من مسببات األمراض المعروف 

، حيث ت والمسجلة في جميع أنحاء العالمحدوثها في الحيوانا
ات الحقلية بمختلف أنواعها وبجميع الفئات تصيب الحيوان

وتكمن أهمية اإلصابة بهذه الطفيليات في ). ٢ ،١(العمرية 

الحيوانات الحقلية لما تسببه من خسائر اقتصادية ناتجة عن 
اعتالل في صحة الحيوانات خصوصا الحديثة الوالدة 
والمفطومة حديثا، فضال عن انخفاض مستوى اإلنتاج 

اإلصابة باالوالي المعوية عن طريق تلوث شر وتنت .للحيوانات
الماء واألعالف ببراز الحيوانات الحاوية على الطور المتكيس 

سجلت إصابة العجول باالوالي المعوية ). ٣،٤(لهذه الطفيليات 
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Cryptosopoidium و Eimeria و Giardia في كثير من بقاع 
رى، فقد ، اال ان نسب انتشارها تختلف من منطقة إلى أخالعالم

 يحدث في Eimeriaأشارت الدراسات إلى ان انتشار طفيلي 
). ٥( شهر وتستمر إلى عمر سنة ٢-١العجول التي اعمارها 

 مشكلة كبيرة في الحيوانات Eimeriaوتعد اإلصابة بطفيلي 
 أسابيع حيث يستمر طرح أكياس البيض لغاية ٤- ٣بأعمار 
 و Giardiaأما كل من طفيلي  ).٦( أسابيع ٨- ٧عمر 

Cryptosopoidium فان نسب انتشارهما تكون عالية في العجول 
  ). ٧(الرضيعة وبعض األعمار الصغيرة 

 و Cryptosopoidiumتأتي أهمية اإلصابة بكال الطفيليين 
Giardia من كون األمراض المتسببة عنها أمراضا مشتركة 

وقد سجلت بعض الحاالت التي ينتقل فيها كال من ). ٣(
Giardia و Cryptosopoidium من حيوانات المزرعة إلى 
وقد تحدث اغلب االندالعات المرضية لهذين ) ٨،٩(اإلنسان 

وتم تسجيل اإلصابة ). ٤(الطفيليين من جراء تلوث مياه الشرب 
العراق عام /  في األبقار في بغدادGiardia lambliaبطفيلي 
 في ،)١٠% (١٤,٦ وكانت نسبة اإلصابة بهذا الطفيلي ٢٠٠٦

 نسبة إصابة بهذا الطفيلي في العجول في مدينة تحين سجل
 نسبة إصابة العجول بطفيلي وبلغت). ١١% (٢١,٨الموصل 

Cryptosopoidium وقد ذكرت ). ١٢% (٤٠ في محافظة نينوى
في العجول التي  ان نسبة اإلصابة باالوالي المعوية) ١٣(كوان 

  %. ٣٧,٦ كانت تعاني من اإلسهال في منطقة بغداد
ان الهدف من هذه الدراسة هو التحري عن االوالي المعوية 

 التي تعاني من اإلسهال  في مدينة الموصلالتي تصيب العجول
تثبيت والتي يكون برازها طبيعيا وبمختلف الفئات العمرية مع 

  .لطفيلياتلاإلصابات الفردية والمختلطة نسب 
  

  المواد وطرائق العمل 
  

تعاني من اإلسهال نت كا عينة من عجول ١٦٥تم جمع 
وباعمار اقل من ) ٩٠(وعجول كان فيها البراز طبيعيا ) ٧٥(

 سنوات ومن كال الجنسين من بعض ٣شهر ولغاية عمر 
الحمدانية وبعشيقة والرشيدية ومركز المدينة (االقضية والنواحي 

 ٢٠٠٦في محافظة نينوى للفترة من شهر ايلول ) وتلكيف
، لغرض التحري عن ٢٠٠٧ولغاية شهر تشرين الثاني 

 جمعت عينات .اإلصابات الفردية والمختلطة لالوالي المعوية
البراز بصورة عشوائية ومباشرة من مستقيم الحيوانات ونقلت 
العينات في عبوات بالستيكية إلى المختبر الجراء الفحوصات 
المختبرية الالزمة لها وسجل تاريخ الحصول على العينة وعمر 

 السريرية وحالة اإلسهال الظاهرة على الحيوان والعالمات
  . الحيوانات

تم اجراء أربعة فحوصات مختبرية لكل عينة براز لغرض 
مسحات مباشرة من :  عن االوالي المعوية والتي شملتالتحري
، )١٤(رة مع اضافة صبغة االيودين مسحات مباش، )١(البراز 

مسحات خفيفة من ، )١(يقة التطويف بالمحلول السكري طر
 ).١٥(غة الصامدة للحامض المحورة لبراز وصبغت بالصبا

تم تشخيص أكياس بيض االوالي الطفيلية من جنسي 
Eimeria و Cryptosopoidium واكياس طفيلي Giardia 

كما ، )١٦ و١ (Deloulو Urquhartباالعتماد على ما ذكره 
اجريت عملية التحليل االحصائي للنتائج باستخدام اختبار مربع 

 P<0.05 وP<0.001 وعند مستوى معنوية Chi squareكاي 
)١٧ .(  
  

  النتائج
  

اظهرت نتائج الدراسة ان النسبة الكلية الصابة العجول 
وكانت % ٥٤,٥باالوالي المعوية في المناطق المدروسة كانت 

االت اعلى من الح% ٧٣,٣نسبة اإلصابة في حاالت اإلسهال 
 ا حيوان٩٠ك ، حيث كان هنا%٣٨,٩التي كانت بدون اسهال 

وبلغ عدد الحيوانات . ا مفحوصا حيوان١٦٥ من مجموع امصاب
 ا حيوان٩٠ من مجموع ا حيوان٤٦الكلية المصابة إصابة فردية 

% ٤٨,٩ حيوان مصاب وبنسبة ٩٠ حيوان من مجموع ٤٤
  .)١جدول (

واوضحت نتائج دراسة اإلصابات الفردية ان نسبة اإلصابة 
ونسبة اإلصابة % ٥٢,٢ كانت Cryptosopoidiumبطفيلي 
في حين كانت نسبة اإلصابة بطفيلي % ٢٨,٣ Eimeriaبطفيلي 
Giardia وكانت نسبة اإلصابة باالوالي المعوية في % ١٩,٦

حاالت اإلسهال اعلى من الحاالت التي بدون اسهال باستثناء 
  ).٢جدول  (Cryptosopoidiumاإلصابة بطفيلي 

المختلطة لالوالي كما اشارت الدراسة الى ان اإلصابات 
المعوية في العجول التي تعاني من اإلسهال والتي بدون اسهال 

 مع طفيلي Giardiaحيث كانت النسبة المئوية لإلصابة بطفيلي 
Eimeria في حين كانت نسبة اإلصابة بـ % ٢٥Giardia مع 
في % ١٨,٢وكانت النسبة % ٤٥,٥ Cryptosopoidiumطفيلي 

 بينما Giardia مع طفيلي Eimeriaالعجول المصابة بطفيلي 
جدول (العجول المصابة بالطفيليات الثالثة % ١١,٤بلغت نسبة 

٣.(  
وجود عالقة بين نسبة اإلصابة باالوالي ) ٤جدول (يبين 

المعوية وعمر الحيوان حيث اخذت النسبة باالنخفاض مع تقدم 
العمر بالنسبة لإلصابة باالوالي المعوية بشكل عام وكذلك 

 و Giardiaلالصابات المختلطة للطفيليات الثالثة بالنسبة 
Eimeria و Cryptosopoidium وسجل فرق معنوي في نسب 

. P<0.001اإلصابات بين الفئات العمرية عند مستوى معنوية 
 ،%٧١,٤في العجول المصابة فردية االصابة النسبة كانت بينما 

نسبة في الحيوانات التي اعمارها أكثر من سنة بينما كانت ال
في الحيوانات بعمر اقل من شهرين وكان هناك فرق % ٣٨,٥

معنوي في نسبة اإلصابة بين الفئات العمرية عند مستوى 
  .P<0.05معنوية 
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  .اعداد العجول المصابة باالوالي المعوية إصابات فردية ومختلطة ونسبها المئوية وحسب العالمات السريرية: ١جدول 
  

العالمات   اإلصابات المختلطة  اإلصابات الفردية  العجول المصابة
  السريرية

ول عدد العج
  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  المفحوصة

  %٦٧,٣  ٣٧  %٣٢,٧  ١٨  %٧٣,٣  ٥٥  ٧٥  اسهال
  %٢٠  ٧  %٨٠  ٢٨  %٣٨,٩  ٣٥  ٩٠  بدون اسهال
  %٤٨,٩  ٤٤  %٥١,٧  ٤٦  %٥٤,٥  ٩٠  ١٦٥  المجموع

  
  .ع اإلصابات باالوالي المعوية الفردية في العجول ونسبها المئوية وحسب العالمات السريريةأنوا: ٢جدول 

  
Cryptosopoidium  Eimeria  Giardia   العالمات

  السريرية
اعداد العجول 

  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  المصابة
  %٢٢,٢  ٤  %٣٣,٣  ٦  %٤٤,٤  ٨  ١٨  اسهال

  %١٧,٩  ٥  %٢,٥١  ٧  %٥٧,١  ١٦  ٢٨  بدون اسهال
  %١٩,٦  ٩  %٢٨,٣  ١٣  %٥٢,٢  ٢٤  ٤٦  المجموع

  
  .أنواع اإلصابات باالوالي المعوية المختلطة في العجول ونسبها المئوية وحسب العالمات السريرية: ٣جدول 

  
Cryptosopoidium و 

Eimeria  
Cryptosopoidium و 

Giardia  
Eimeria و Giardia  

Cryptosopoidium و 
Giardia و Eimeria   العالمات

  السريرية

اعداد 
اإلصابات 
  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  المختلطة

  %١٣,٥  ٥  %١٦,٢  ٦  %٤٥,٩  ١٧  %٢٤,٣  ٩  ٣٧  اسهال
  %٠  ٠  %٢٨,٦  ٢  %٤٢,٩  ٣  %٢٨,٦  ٢  ٧  بدون اسهال
  %١١,٤  ٥  %١٨,٢  ٨  %٤٥,٥  ٢٠  %٢٥  ١١  ٤٤  المجموع

  
  .عالقة العمر بإصابات االوالي المعوية الفردية والمختلطة في العجول: ٤جدول 

  
العالمات   اإلصابات المختلطة  اإلصابات الفردية  العجول المصابة

  السريرية
اعداد العجول 

  المئويةالنسبة   العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  المصابة
  ٦١,٥  ١٦  ٣٨,٥  ١٠  ٨٩,٧  ٢٦  ٢٩   شهر٢-١
  ٤٨,٦  ١٧  ٥١,٤  ١٨  ٨١,٥  ٣٥  ٤٣   شهر٦-٢
  ٤٠,١  ٩  ٥٩,١  ١٣  ٤٥,٦  ٢٢  ٤٨   سنة–شهر ٦

  ٢٨,٦  ٢  ٧١,٤  ٥  ١٥,٦  ٧  ٤٥  أكثر من سنة
    ٤٤    ٤٦    ٩٠  ١٦٥  المجموع

  
  المناقشة

  
أوضحت نتائج هذه الدراسة وجود أكياس بيض للطفيلي 

Eimeria و Cryptosopoidium والطور المتكيس لطفيلي 
Giardia التي كانت تعاني من ( في براز العجول المفحوصة

، فقد كانت نسبة )اإلسهال وحيوانات كان برازها طبيعيا
اإلصابة عالية في العجول التي كانت تعاني من اإلسهال وبلغت 

نسبة إصابة العجول باالوالي ) ١٣(بينما سجلت كوان % ٧٣,٣

، وربما يعود هذا التباين إلى %٣٧,٦ مدينة بغداد المعوية في
اختالف اعداد واعمار العجول المفحوصة فضال عن اختالف 

وقد . الظروف المناخية واالدارة الحقلية من منطقة إلى أخرى
إلى تواجد أكياس االوالي المعوية في  الحالية أشارت الدراسة

العجول التي كان برازها طبيعيا وفي جميع األعمار حيث 
 تكون  وبهذا   أكياس االوالي مع البراز بصورة متقطعة تطرح

مسؤولة عن تلوث البيئة واحداث اإلسهال في الحيوانات الحقلية 
  كل مصدر خطر النتشارـوخصوصا الحديثة الوالدة، ولهذا تش
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 .Cryptosopoidium spطفيلي الـل ةبيضالكيس : ١صورة 
قوة . مصبوغة بصبغة زيل نلسن المحورة) مسحة من البراز(

  .100Xالتكبير 
  

       
  

 بطريقة التطويف .Eimeria sp كيس البيضة لجنس :٢صورة 
  .100Xالتكبير قوة . بالمحلول السكري

 

       
  

الطريقة .  مسحة من البراز.Giardia sp كيس :٣صورة 
  .100Xقوة التكبير ) صبغة االيودين(المباشرة الرطبة 

 اإلصابة بين الحيوانات الحقلية وجاء هذا متفقا مع ما ذكره
Fayer et alو Skerrett) بصحة ان األبقار التي تبدو ). ١٨ ،٧

جيدة سريريا يمكن ان تطرح أكياس الطفيليات مع البراز مما 
  . يؤدي إلى تلوث الحقل

 Cryptosopoidiumوقد بلغت نسبة اإلصابة الكلية بطفيلي 
 وكانت هذه النسبة% ٥٢,٢في العجول في مدينة الموصل 

فقد سجلت نسبة عالية مقارنة بالعديد من الدراسات التي سبقتها 
% ٣٠  ليبيا–ل الحديثة الوالدة في مدينة سبها اصابة في العجو

في العجول التي بعمر % ٤٠سجلت نسبة وفي الموصل ) ١٩(
نسبة   بينما سجلت في محافظة التأميم،)١١(اقل من سنة 

يرجع السبب في قد ، و)٢٠% (١٩,٢اإلصابة في العجول 
 تفاوت نسب انتشار الطفيلي في العديد من الدراسات إلى

 جمع العينات وكفاءة التقنيات المختبرية اختالف مواسم
  . المستعملة في التشخيص

نسبة خمج كلية بطفيلي الحالية كما سجلت نتائج الدراسة 
Eimeria وهذه النسبة اقل مما سجله بعض % ٢٨,٣ في العجول

الباحثين الذين اشاروا إلى انتشار األنواع المختلفة من الكرويات 
ة الموصل حيث بلغت نسبة  في عجول مدينEimeriaمن جنس 
وفي عجول مدينة بغداد سجلوا نسبة ). ٢١% (٥٦,٢اإلصابة 
نسبة إصابة ) ٢٣(وقد سجل الباحثون ). ٢٢% (٨,٨إصابة 

وقد يعزى . في المانياعجول الفي % ١٠بهذا الطفيلي بلغت 
سبب هذا التفاوت إلى اختالف في طرائق التشخيص المستخدمة 

باالضافة إلى اختالف في الموقع واعداد النماذج المفحوصة 
  . الجغرافي وظروف التربية الحقلية للحيوانات

 Giardiaواشارت الدراسة إلى النسبة الكلية لإلصابة بطفيلي 
 رحيمة  مع ما ذكرهوهذه النتيجة مقاربة% ١٩,٦ العجول في

 في العجول Giardiaنسبة اإلصابة في طفيلي ب) ١٢ (واخرون
ان نسبة ) ١٣ (ت كوان بينما ذكر%٢١,٨في مدينة الموصل 

  . محافظة بغداد في العجول في% ٢٦,٤اإلصابة بلغت 
 ان )٣ (Radostits et al  مطابقة لما اشار اليهوكانت نتائجنا

-٢٠تراوح بين  في العجول تGiardiaنسبة اإلصابة بطفيلي 
حيث يمكن ان تنتقل اإلصابة مباشرة عن طريق لحس % ٨٠

  . سيما في منطقة المخرجالحيوانات لبعضها وال
االوالي المعوية بوبينت هذه الدراسة ان اإلصابات المختلطة 

 نفي العجول بلغت أعلى نسبة كإصابة مزدوجة لكال الطفيليي
Cryptosopoidium و Giardia وهذه % ٤٥,٥ حيث بلغت

في مدينة بغداد حيث كانت ) ١٣ ( كوانالنسبة مقاربة لما سجلته
ود سبب ارتفاع نسبة اإلصابة لكال وقد يع% ٤٦,٣النسبة 

الطفيليين مقارنة بنسب اإلصابات المختلطة األخرى إلى ان 
 قد  مماضعف مناعة الحيوان عند اإلصابة بأحد هذين الطفيليين

 بينما كانت نسبة ،)٢٤(يؤدي إلى اإلصابة بالطفيلي اآلخر 
وكانت هذه % ١١,٤ثة اإلصابة المختلطة لالوالي المعوية الثال

  . في عجول مدينة بغداد) ١٣( كوانه تة لما سجلنسبة مقاربال



  )١٦٧-١٦٣ (٢٠١٠، ٢، العدد ٢٤المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 

١٦٧ 
 

اما فيما يتعلق بعامل العمر في حاالت اإلصابة باالوالي 
المعوية فقد بينت دراستنا الحالية ان معظم الفئات العمرية 

لإلصابة دون استثناء وبنسب مختلفة مع وجود فرق  معرضة
مختلفة للحيوانات رية المعنوي في نسب اإلصابة بين الفئات العم

 فقد سجلت أعلى نسبة إصابة باالوالي المعوية المفحوصة،
في األعمار األقل من شهرين وأخذت النسب % ٨٩,٧

باالنخفاض وبلغت نسبة اإلصابة في األعمار األكثر من سنة 
الذي ) ٧ (Fayer et al وهذه النتيجة مطابقة لما ذكره% ١٥,٦

 المعوية تكون منخفضة في أشار إلى ان نسبة اإلصابة باالوالي
األعمار الكبيرة ولكنها تكون مصدر خطر للحيوانات الصغيرة 

% ٣٨,٥وأوضحت الدراسة ان نسب اإلصابات الفردية . العمر
% ٧١,٤في العجول التي اعمارها اقل من شهرين بينما بلغت 

في العجول األكثر من سنة وقد يعود السبب إلى ان معظم 
إلصابات الفردية كانت حاالت بدون الحاالت المفحوصة في ا

إسهال مقارنة بالحاالت المفحوصة والتي سجلت فيها إصابات 
مختلطة باالوالي المعوية ولهذا ظهر اختالف في نسب اإلصابة 

  . الفردية مع الفئات العمرية مقارنة في نسب اإلصابة المختلطة
ونستنتج من الدراسة الحالية ان معظم الفئات العمرية 

لالصابة باالوالي المعوية  ل تكون معرضةللعجو
)Cryptosopoidium و Giardiaو Eimeria (ء بنسبة مختلفة سوا

  . او بدونها)االسهال(كانت بظهور العالمات السريرية 
  

  شكر وتقدير 
  

نتوجه بجزيل الشكر والتقدير الى عمادة كلية الطب 
  .البيطري في جامعة الموصل لدعمها في انجاز هذه الدراسة
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