المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٨العدد (٢٤-١٩) ٢٠١٤ ،١

دراسة تشخيصية لطفيلي كربتوسبوريديم وجيارديا في الكالب والقطط السائبة في مدينة
الموصل ،العراق
ايمان دحام ھادي ،١ايمان غانم سليمان ،٢قيس طالب العبيدي ١و سامح ھدايت ارسالن

١

 ١فرع الطب الباطني والوقائي ٢ ،فرع االحياء المجھرية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ٢٢أيلول ٢٠١٣؛ القبول  ١٠تشرين االول (٢٠١٣
الخالصة
أوضحت نتائج الدراسة الحالية تشخيص اإلصابة بكل من طفيلي  Cryptosporidium spp.و  Giardia spp.في عينات البراز المأخوذة
من كل من الكالب والقطط ،إذ بلغت نسبة اإلصابة الكلية بكل من أكياس بيض طفيلي  Cryptosporidium spp.وأكياس  Giardia spp.في
الكالب  %٤٢و  %٢٦في حين بلغت النسب في القطط  %٥٢و  %١٦على التوالي ولقد شكل نمط اإلصابة المفردة بطفيلي
 Cryptosporidium spp.في كل من القطط والكالب أعلى نسبة بلغت  %٧٥و  %٥٠على التوالي .إن نسبة اإلصابة بطفيلي
 Cryptosporidium spp.و Giardia spp.ظھرت مرتفعة في الفئة العمرية االقل من سنة في كل من الكالب والقطط .ظھرت نسب اإلصابة
بطفيلي  Giardia spp.مرتفعة في إناث الكالب والقطط وبلغت  %٢٨,١٢و  %١٧,٥على التوالي أما نسبة الخمج بطفيلي
 Cryptosporidium spp.فقد ظھرت مرتفعة في ذكور الكالب والقطط وبلغت  %٥٠و  %٦٠على التوالي.
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Abstract
The current study revealed the diagnosis of Cryptosporidium spp. and Giardia spp. in fecal samples which collected from
stray dogs and cats in Mosul city. The total percentage of infection with oocysts of Cryptosporidium spp. and cysts of Giardia
spp. in dogs were 42%, 26%, while the percentages in cats were 52%, 16% respectively and the single infection with oocysts
of Cryptosporidium spp. in cats and dogs formed highest rate was 75%, 50% respectively. The infection rate with
Cryptosporidium spp. and Giardia spp. appeared higher in animals aged less than one year. High percentage of infection with
Giardia spp. appeared in the females of cats and dogs were 28.12%, 17.5%, while the high infection rate with oocysts of
Cryptosporidium spp. appeared in males of dogs and cats were 50%, 60% respectively.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

وخاصة في منطقة اللفائفي ) (٦،٥وتؤدي حاالت االصابة الشديدة
الى حدوث تحطم في خاليا الطبقة الطالئية وقصر في الزغابات
المعوية وقلة االمتصاص في الجھاز الھضمي مع قلة إفراز
الحامض المعدي ونقص في فيتامين  (٨،٧) B12وان أھم
العالمات السريرية المصاحبة لإلصابة بھذه المجموعة من
االوالي المعوية ھي الھزال وفقدان الشھية وفقر الدم وحدوث
االسھال الذي يكون مائيا ً وغزيراً في حالة االصابة بطفيلي

المقدمة
يعد كل من طفيلي  Cryptosporidium spp.و Giardia spp.
من الطفيليات الواسعة االنتشار في مختلف دول العالم والتي
تصيب عدداً كبيراً من المضائف المختلفة من ضمنھا الكالب
والقطط ) (٢،١وھما الطفيليات المشتركة بين اإلنسان والحيوان
) (٤،٣تتطور ھذه المجموعة من الطفيليات في األمعاء الدقيقة
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 .(٩) Cryptosporidium spp.يمتاز االسھال في حالة اإلصابة بـ
 Giardia spp.بكونه دھنيا ً وشاحبا ً وذو رائحة كريھة يصاحبه
طرح مادة مخاطية او دم او قيح والتي تظھر بين الحين واآلخر
).(١٠
تكمن خطورة ھذه المجموعة من الطفيليات في تعدد طرق
انتقالھا وذلك من خالل تلوث الغذاء والماء وان اإلصابة تكون
مباشرة وذلك عن طريق تناول اكياس بيض طفيلي
 Cryptosporidium spp.واكياس بيض طفيلي Giardia spp.
).(١١
يمتاز طفيلي  Cryptosporidium spp.بقدرته على احداث
الخمج الذاتي في المضائف المختلفة وتبوغ أكياس البيض داخل
خلية المضيف وإنھا تصبح معدية عند مرورھا مع البراز وتكون
مقاومة للظروف الخارجية ).(١٣،١٢
تطرح أكياس طفيلي  Giardia spp.بشكل شائع في براز
الكالب والقطط وان ھذه الحيوانات تعمل كمضائف خازنة
لإلصابة لالنسان وتمتاز أكياس بيض  Giardia spp.بتعدد االنوية
وتطرح في البراز على شكل أكياس غير ناضجة وقد تطرح
أيضا الناشطات  Trophozoitesوالتي تمتاز بوضوح االسواط فيھا
التي يبلغ عددھا أربعة أزواج من االسواط مع نواتين )(١٥،١٤
ونظرا لقلة الدراسات المحلية التي أجريت على كل من طفيلي
 Cryptosporidium spp.و Giardia spp.في الكالب والقطط
السائبة في العراق ولما لھذه الحيوانات من دور مھم في نقل
اإلصابة الى اإلنسان وخاصة األطفال أجريت ھذه الدراسة.

النتائج
تمثلت العالمات السريرية المالحظة على عدد من الكالب
والقطط السائبة بوجود إسھال معتدل الى شديد وفي حاالت اخرى
لوحظ إسھال ذو لون اصفر مع مخاط مع مالحظة الھزال ومن
خالل الفحص المختبري لعينات البراز وقشطات األمعاء للكالب
والقطط السائبة المفحوصة بلغ عدد الكالب المصابة بأكياس بيض
طفيلي  (٢١) Cryptosporidium spp.كلبا ً وبنسبة بلغت )(%٤٢
في حين بلغ عدد الكالب المصابة بالطور الكيسي والناشط لطفيلي
 (١٣) Giardia spp.وبنسبة ) .(%٢٦بلغ عدد القطط المصابة
باكياس بيض طفيلي  (٢٦) Cryptosporidium spp.قطة وبنسبة
) (%٥٢وعدد القطط بطفيلي  (٨) Giardia spp.قطة وبنسبة
) %١٦جدول .(١
أما فيما يخص تحديد أنماط اإلصابة بأكياس بيض طفيلي
 Cryptosporidium spp.وأكياس  Giardia spp.المشخصة في ھذه
الدراسة فقد شكل نمط اإلصابة المفردة بطفيلي Cryptosporidium
 spp.في كل من الكالب والقطط أعلى نسبة بلغت  %٧٥و %٥٠
على التوالي في حين شكل نمط اإلصابة المفردة بطفيلي Giardia
 spp.اقل نسبة في كل من الكالب والقطط وبلغت  %١٩,٢٣و
 %٦,٢٥على التوالي في حين بلغت نسبة اإلصابة المزدوجة
بكال الجنسين في الكالب والقطط %٣٠,٧٦ ،و  %١٨,٧٥على
التوالي جدول ).(٢
ومن خالل دراسة عالقة نسبة اإلصابة بعمر الحيوانات
المفحوصة أشارت النتائج ان نسبة اإلصابة ظھرت مرتفعة عند
الفئة العمرية االقل من سنة اذ بلغت نسبة إصابة الكالب بكل من
طفيلي  Cryptosporidium spp.و  %٦١,١١ Giardia spp.و
 %٢٧,٧٧على التوالي وكذلك ظھرت أيضا النسبة مرتفعة في
القطط التي تراوحت أعمارھا اقل من سنة اذ بلغت نسبة اإلصابة
بكل من طفيلي  Cryptosporidium spp.و Giardia spp.
 %٧٣,٣٣و  %٣٣,٣٣على التوالي جدول ).(٣
ولوحظ في الجدول ) (٤إن نسبة اإلصابة كانت مختلفة بين
ذكور وإناث القطط والكالب المصابة إذ بلغت أعلى نسبة
لإلصابة بأكياس طفيلي  Cryptosporidium spp.في ذكور الكالب
والقطط  %٥٠و  %٦٠على التوالي في حين ظھرت أعلى نسبة
إصابة بطفيلي  Giardia spp.في إناث الكالب والقطط وبلغت
 %٢٨,١٢و  %١٧,٥على التوالي.
ظھرت اكياس بيض طفيلي  Cryptosporidium spp.بيضوية
الى دائرية الشكل ذات لون احمر براق وباحجام مختلفة وذلك
باستخدام الصبغة الصامدة للحمض المحورة الباردة اذ بلغ معدل
القياسات  ٥,٢٩وبمدى تراوح مابين  ٦-٤,٥مايكرون في كل من
الكالب والقطط المفحوصة )شكل  (١وتم في ھذه الدراسة
تشخيص كل من الطور الناشط والكيسي لطفيلي  Giardia spp.اذ
ظھر الطور الناشط لطفيلي  Giardia spp.على شكل كمثري
الشكل مسطح ظھريا ً وبطنيا ً مع وضوح االسواط التي يبلغ عددھا
اربعة ازواج مع نواتين تبدو وكانھا زوج من العيون السوداء

المواد وطرائق العمل
أجريت ھذه الدارسة على  ٥٠كلبا ً و  ٥٠قطة سائبة ومن كال
الجنسين ومن مختلف األعمار تم تأمينھا في مناطق مختلفة في
مدينة الموصل  /العراق .تم تسجيل العالمات السريرية المالحظة
وھي قلة الشھية والھزال على الكالب والقطط السائبة مع اخذ
نماذج من البراز مباشرة ،بعدھا خدرت ھذه الحيوانات واجريت
عليھا الصفة التشريحية وفتحت األعضاء والتي شملت األمعاء
الغليظة بواسطة المقص تم اخذ قشطات من األمعاء الدقيقة وعمل
منھا مسحات ) (١٧،١٦تم استخدام كل من الطريقة المباشرة
 Direct methodوطريقة التركيز )طريقة الطفو( Concentration
 flotation methodوذلك باستخدام محلول السكر المشبع )-١٨
 (٢٠كما تم تصبيغ كل من عينات البراز والمسحات المأخوذة من
قشطات األمعاء بكل من صبغة الزيل – نلسن المحورة )الصبغة
الصامدة للحمض( للكشف عن اكياس بيض Cryptosporidium
 spp.وكذلك صبغة كيمزا للكشف عن طفيلي -١٨) Giardia spp.
 (٢٠وتم استخدام المقياس العيني  ocular micrometerفي قياس
أبعاد كل من أكياس بيض طفيلي  Cryptosporidium spp.وأكياس
وناشطات  Giardia spp.وتم تشخيص االصابات الطفيلية وذلك
باالعتماد على ).(٢١
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وذلك باستخدام كل من طريقة كل من طريقة التطويف والتصبيغ
بصبغة كميزا وبمعدل قياس بلغ  ٨×١٢,١٦و ٩,١٦ × ١٢
جدول ) (٥في كل من الكالب والقطط على التوالي شكل ) (٢في
حين امتازت اكياس  Giardia spp.المشخصة في ھذه الدراسة

بكونھا بيضوية الشكل تحتوي مابين  ٤-٢انوية حسب درجة
النضج وبلغ معدل قياسات االكياس  ٨,٥ ×٩,٧و ٨,٥ ×١٠,٤
مايكرون في كل من الكالب والقطط على التوالي شكل )(٣
وجدول ).(٥

جدول ) (١عدد ونسبة الحيوانات المصابة بكل من طفيلي  Cryptosporidium spp.و Giardia spp.
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طفيلي  Cryptosporidium spp.او االختالط بين الحيوانات
المصابة وغير مصابة باإلضافة الى توفر الظروف البيئية
المالئمة مثل الحرارة والرطوبة إلبقاء أكياس بيض الطفيلي حية
خارج المضيف ) .(٢٣وشخصت أكياس بيض طفيلي
 Cryptosporidium spp.في براز القطط وبنسبة إصابة )(%٥٢
وشخص ايضا الطور الناشط وأكياس بيض طفيلي Giardia spp.
في الكالب والقطط وبنسبة إصابة كلية بلغت ) (%٢٦و )(%١٦
على التوالي ،اذ سجل ) (٢٤،٧نسبة اصابة مقاربة باكياس بيض
طفيلي  Giardia spp.في الكالب والقطط وصلت )(%٢٦,٦
و) (%٢٠,٥على التوالي.

شكل رقم ) (٢توضح الطور الناشط لطفيلي Giardia spp.
المشخص في براز الكالب .قوة التكبير  X ١٠٠باستخدام
الكاميرا الرقمية.

شكل رقم ) (١توضح اكياس بيض طفيلي Cryptosporidium
 spp.والمصبوغة بصبغة الزيل – نلسن .قوة التكبير X ١٠٠

باستخدام الكاميرا الرقمية.
المناقشة
أظھرت الكالب والقطط السائبة عددا من العالمات السريرية
منھا ،فقدان الشھية ،الھزال ،واھم العالمات المالحظة ھي
اإلسھال المتكرر عدة مرات يوميا ً وحاالت أخرى أظھرت اسھال
مائي اصفر مائل لالخضرار وذو رائحة كريھة بسبب الغازات
مع مخاط .قد تعزى ھذه العالمات الى االصابة باالوالي الطفيلية
منھا اكياس بيض طفيلي  Cryptosporidium spp.وطفيلي
 .(٦) Giardia spp.وذكر ان االصابة باكياس بيض طفيلي
 Cryptosporidium spp.وطفيلي  Giardia spp.يؤدي الى حدوث
اسھال والذي يسبب تحطم الخاليا الطالئية وقصر في الزغابات
الدقيقة لألمعاء الدقيقة مما يتسبب في نقص فيتامين B12
والكلوبيولينات المناعية وقلة في افراز الحامض المعدي والذي
تؤدي الى قلة االمتصاص في الجھاز الھضمي ) .(٢٢شخص في
ھذه الدراسة اكياس بيض طفيلي  Cryptosporidium spp.في
براز الكالب وبنسبة اصابة ) (%٤٢وھي نسبة عالية قد يعزى
االرتفاع في نسبة االصابة الى تلوث الماء والغذاء باكياس بيض

شكل رقم ) (٣توضح الطور الكيسي لطفيلي Giardia spp.
والمصبوغ بصبغة الكيمزا  .قوة التكبير  X ١٠٠باستخدام

الكاميرا الرقمية.
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إن األعمار الصغيرة من الكالب والقطط أكثر عرضة
Giardia  وCryptosporidium spp. لإلصابة بأكياس بيض طفيلي
 اذ وصلت نسبة.( خاصة عند الفئة العمرية )اقل من سنةspp.

اإلصابة في الكالب والقطط بكل من طفيلي بيض
( و%٦١,١١) Giardia spp. وCryptosporidium spp.
( على التوالي في حين%٣٣,٣٣) ( و%٧٣,٣٣) ( و%٢٧,٧٧)
( الى وجود تباين في نسب االصابة بين الفئات٢٦،٢٥،٧) اشار
 قد يعزى السبب الى ان األعمار ان الصغيرة منھا تمتلك.العمرية
جھازاً مناعيا ً غير مكتمل فضال عن سوء التغذية بعد الفطام من
 ومن خالل.األمھات مما يجعلھا اكثر عرضة لإلصابة من الكبار
النتائج لوحظ ان نمط اإلصابة المفرد في القطط والكالب المصابة
 شكل أعلى نسبةCryptosporidium spp. بأكياس بيض طفيلي
( الى٢٧،٢٦) ( في حين اشار%٥٠  و%٧٥) إصابة بلغت
سيادة نمط االصابة المزدوج باكياس بيض طفيلي
 قد يعزى ھذا التباين الى،Giardia spp. وCryptosporidium spp.
عوامل عديدة منھا ان ھذا الطفيلي له القدرة على طرح اعداد
كبيرة من اكياس البيض اضافة الى تبوغ ھذه االكياس داخل جسم
المضيف وان ھذا الطفيلي له القدرة على اصابة العديد من
.(٢٨) المضائف اضافة الى فقدانه لميزة التخصص
لوحظ في ھذه الدراسة تسجيل نسبة اصابة عالية باكياس
( في ذكور%٦٠)  وصلتCryptosporidium spp.بيض طفيلي
Giardia spp. القطط ونسبة اصابة عالية باكياس بيض طفيلي
( في اناث الكالب واشارت بعض الدراسات الى%٢٨,١٣) بلغت
ان كل من الذكور واالناث قد تتاثر بشكل متساوي بالعوامل
.(٣٠،٢٩،٢٦) الممھدة لالصابة في كال الحالتين
( ان اكياس بيض٣١،٢٦،٦) واشارت الدراسات التي قام بھا
 اليمكن تمييزھا بايولوجيا عنCryptosporidium spp. طفيلي
النوع الذي يصيب اللبائن بل لوحظ ان نفس الطفيلي له القابلية
( الى تشابه في٥) على اصابة االنسان والحيوان ويشير الجدول
Cryptosporidium spp. قياس مدى ومعدل اكياس بيض طفيلي
وايضا تقاربت نسب قياس مدى ومعدل الطور الناشط واكياس
.(٣٣،٣٢)  في الكالب والقططGiardia spp. بيض طفيلي
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