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 صةالخال

 

غير المباشر  باإلنزيمباستخدام اختبار الممتز المناعي المرتبط  االليشمانيالنوعية لطفيلي  األضدادتم خالل هذه الدراسة التقصي عن 

في  ،Leishmania donovani complex (L. infatum, L. chagasi)ي لمعقد طفيل والمتخصصةالنوعية  األضدادوالمتخصص للكشف عن 

 ايارولكال الجنسين في محافظة نينوى للفترة الزمنية من  األعمارسائبة وبمختلف المنزلية و التربية ذات الكالب بنوعيها من ال 80 أمصال

 إسهال مع حصول  واألطرافكان بعض الحيوانات يعاني من ظهور تقرحات جلدية في منطقة الوجه  ،2018 األولولغاية تشرين  2018

 اإلصابةنسبة  أنبينت النتائج  رض سريري.ا ع أيفيما لم تعاني بقية الحيوانات من  ،ضعف عام ، القدمتشققات مع تثخن لوح  ،تقيؤ ،مدمم

وبفروق معنوية احصائيا عن باقي   % 80,9سجلت اعلى نسبة اصابة في الكالب التي كانت تعاني من اصابات جلدية  إذ ،%55الكلية بلغت 

على التوالي   %38,4 و 62,96 ب السائبة مقارنة بالكالب التي يتم تربيتها في المنازلالمجاميع في حين سجلت اعلى نسبة اصابة في الكال

 وبفروق معنوية واضحة.
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Abstract 

  

This study was to investigate the specific antibodies of Leishmania using Enzyme-Linked Immunosorbent Assay to detect 

the specific antibodies of the Leishmania donovani complex (L.infatum, L.chagasi, L. donovani) in 80 dogs of both types 

(domestic and stray dogs) of different ages and both sexes in the Nineveh Province for the period from May 2018 to October 

2018. Some animals suffered from the appearance of skin ulcers in the face and quarters and diarrhea, vomiting, Paw pad 

fissures, the other animals did not show any clinical finding. The results showed that the total infection rate was 55%, the 

highest percentage of dogs with skin lesions 80.9% with significant differences with other groups, the stray dog's groups 

recorded high infective rate when compared with domestic dog group 62.96 and 38.4% respectively with significant 

differences. 
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 المقدمة 

 

والحيوان  اإلنسانالمشتركة بين  األمراضمن  االليشمانيداء 

الطفيلية المجبرة  األواليالذي يعد من  االليشمانييسببه طفيلي 

  Kinetoplastidiaالعيش داخل الخاليا ينتمي الطفيلي الى صنف 

ينتقل Leishmania (1 .)س جن ، Trypanasomatidaeعائلة 

 ذباب الرمل  أنثىاالنتقال بواسطة  أهمهاق من الطفيلي بعدة طرائ

Sand fly من جنس Phlebotomous ذباب  أنثىتعتبر لسعة  إذ
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 اإلصابة تنتقل  أن كذلك يمكن  ،الرمل من اهم طرق االنتقال

عملية نقل الدم من الحيوان  ،ألجنتها األمخلقيا من  ،جنسيا

من خالل  اإلصابةتنتقل  أنويمكن  ،(2المصاب الى السليم منها )

تعتبر ، (3من مرة ) ألكثراستخدام المحاقن الطبية المستخدمة 

 . (4الكالب والقوارض من اهم المضائف الخازنة للطفيلي )

يطلق عليه   األول: الشكل أشكاليظهر المرض بثالث 

 ، L.majorاألنواع الجلدية حيث يسبب هذا الشكل  االليشماني

L.tropica، L.aethiopica ، L.chagasi ، L.mexicana ، 

L.braziliensis L.infantun ، L. amazonensis ، L. panamesis ، L. 

peruviana ، and L guayanens  الشكل الثاني يطلق عليه الجلدي

 األنواعحيث يسبب هذا الشكل  mucocutaneousالمخاطي 

L.brazilensis ، L. panamensis ، L. infantum and L. donovani . 

 .Lمى الشكل الحشوي وتسببه االنواع اما الشكل الثالث فيس

infantum ، L.chagasi ، and L. donovani (6،5 .) 

يمتاز الشكل الجلدي للمرض بانه االكثر انتشارا ويظهر بشكل 

 Pawتشققات مع تثخن لوح القدم    ،افات جلدية تتمثل بالتهاب الجلد

pad fissures،  في حين  الوجه،بثور وتقرحات جلدية في منطقة

الشكل الحشوي بحصول اسهال مدمم مع تقيؤ فضال عن  يمتاز

الجلدية لذا فمن الصعب التفريق بين الشكلين  اآلفاتظهور 

 أو الشكل الجلدي المخاطي فيمتاز بحصول بتر كلي  أما السابقين

 .(7) وللحنجرة األنف  ،للفم المخاطية لألغشيةجزئي 

المشاكل يعتبر من احد  االليشمانيالتشخيص الدقيق لطفيلي  إن

المرضية التي   األعراضالتي تواجه الباحثين وذلك بسبب كثرة 

باالختبارات  لذلك فمن الضروري القيام ، تالحظ على الحيوان

 بأعراضه التشخيصية المالئمة والمبكرة عند حصول المرض 

يستخدم في   ،المرضية الظاهرة وغير الظاهرة على الحيوان

تعتبر  ،(8لمباشرة )التشخيص االختبارات المباشرة وغير ا

والكشف  األنسجةالطفيلي في  amastigoteاختبارات الكشف عن 

ويمكن  ،عن دنا الطفيلي من احد الطرق الفاعلة في التشخيص

باستخدام اختبارات الكشف عن  اإلصابةالكشف السريع عن 

اختبار  ،المتخصصة للطفيلي ومن هذه االختبارات األضداد

لق المناعي غير المباشر واختبار التأ ،التالزن غير المباشر

  .(9) غير المباشر - باإلنزيمالممتز المناعي المرتبط 

توجد دراسات عديدة للكشف عن الطفيلي واضداده النوعية  

باستخدام االختبارات السريعة في الكالب اال ان هذه الدراسات 

( ومع بدء 10تفتقر الى اختبارات اكثر خصوصية وحساسية )

سكرية لتحرير مدينة الموصل وهجرة االالف من  العمليات الع

المواطنين نحو المخيمات وتحت وطئه ظروف معيشية قاسية مع 

الخصبة  تردي االوضاع الصحية والخدمية فيها مما هيأ البيئة

حيث سجلت حاالت  ،االليشمانيومنها مرض  األمراضالنتشار 

بنسب و عديدة بهذا الطفيلي في المستشفيات الميدانية إصابات

( 11) 2017مرتفعة وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 

ولكون الكالب تلعب دورا اساسيا وخازنا للطفيلي توجب اجراء 

هذا البحث للوقوف على نسب انتشار الطفيلي في الكالب 

 .غير المباشر باإلنزيموباستخدام اختبار الممتز المناعي المرتبط 

 المواد وطرائق العمل

 

 الدراسةحيوانات 

حيوانا من الكالب بانواعها )تربية  80تضمنت الدراسة 

كان يعاني  ،ولكال الجنسين األعمارمنزلية وسائبة( وبمختلف 

 واألطراف البعض منها ظهور تقرحات جلدية في منطقة الوجه 

تشققات مع  ،تضخم العقد اللمفية ،تقيؤ ،مدمم إسهالمع حصول 

  أي عاني بقية الحيوانات من فيما لم ت ،تثخن لوح القدم ضعف عام

 . عرض سريري

 

 جمع العينات

 Cephalic veinتم جمع الدم من الحيوانات من الوريد الراسي 

وضع الدم بعدها في انابيب معقمة ترك الدم لحين   ،مل 3بواقع 

 1500ومن ثم نقلت االنابيب الى جهاز الطرد المركزي  ،تخثره

 أنابيبل ووضع في دقائق ومن ثم فصل المص  10دورة / دقيقة 

  االختبارات المصلية  إجراءلحين  ºم30-ابندروف وحفظ في 

(12). 

 

 غير المباشر باإلنزيماختبار الممتز المناعي المرتبط 

استخدمت عدة هذا االختبار والمصنع من قبل شركة 

Euroimmun وذلك للكشف  %99وخصوصية  %97 ذو حساسية

وباستخدام مانيا ي الليشالمتخصصة لمعقد طفيل األضدادعن 

الكالب  أمصالفي  Recombinant Antigenالمستضد المتأشب 

االختبار حسب تعليمات الشركة  إجراءحيث تم  1:101بتخفيف 

 المصنعة للعدة التشخيصية. 

 

 اإلحصائيالتحليل 

ضمن  إحصائيا باستخدام اختبار مربع كايتم تحليل النتائج 

  ((Spss program.V. 19 الحاسوبي برنامج

 

 النتائج

 

بينت نتائج الفحص السريري للحيوانات المستخدمة قيد 

الممتز المناعي  وباستخدام اختبار %55كلية  إصابةالدراسة نسبة 

في  اإلصابةتفاوتت نسبة  ،غير المباشر باإلنزيمالمرتبط 

الحيوانات حسب العرض السريري الظاهر على الحيوانات حيث 

حات جلدية في منطقة الوجه رقسجلت الحيوانات لتي تعاني من ت

فيما سجلت الحيوانات التي   %80,9إصابة اعلى نسبة  واألطراف

 % 33.4إصابة تعاني من تشققات مع تثخن لوح القدم اقل نسبة 

وعند  ،لبقية الحيوانات بين هاتين النسبتين اإلصابةتفاوتت نسب 

معالجة النسب المئوية كل اصابة احصائيا تبين عدم وجود فروق 

ائية بينها فيما عدا الحيوانات التي عانت من تقرحات جلدية صحا

 .(3-1 )األشكال (1 )الجدول واألطراففي منطقة الوجه 
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يبين عالقة نسبة االصابة باالعراض السريرية : 1 ولجدال

الظاهرة على الحيوانات والسليمة منها ظاهريا وباستخدام اختبار 

 المباشر غير باإلنزيمالممتز المناعي المرتبط 

 

 نوع العرض السريري
عدد  

 الحيوانات

عدد الحيوانات 

 )%( اإليجابية

 a( 80,9) 17 21 واألطرافتقرحات جلدية في الوجه 

 b (45,4) 5 11 مدمم مع تقيؤ إسهال

 b (70,0) 7 10 تضخم العقد اللمفية 

 b (33,4) 3 9 تشققات مع تثخن لوح القدم

 b (45,4) 5 11 ضعف عام 

 b (38,9) 7 18 ايرسليمة ظه

 ( 55,0) 44 80 العدد الكلي 

القيم تختلف معنويا تحت مستوى  أنيعني  باألحرفالختالف ا

 . P<0.05 احتمال

 

اظهرت نتائج الدراسة ان اعلى نسبة اصابة كانت في الكالب 

في حين بلغت  %62,96فيها  اإلصابةالسائبة حيث بلغت نسبة 

 % 38,4يتها في المنازل برنسبة االصابة في الكالب التي يتم ت

 (. 2 )الجدول وبوجود فروقا معنوية بين المجموعتين

 

 في الكالب حسب نظم تربيتها اإلصابةيبين نسبة : 2 جدولال

 

 نظام تربية الكالب
عدد  

 الحيوانات

 عدد الحيوانات االيجابية

 )النسبة المئوية(

   a (38,40) 10 26 منزلية

 b (62,96) 34 54 سائبة

 ( 55,00) 44 80 لي كلالعدد ا

القيم تختلف معنويا تحت مستوى  أنيعني  باألحرفالختالف ا

 . P<0.05 احتمال

 

 المناقشة

 

على   واإلنسانخطرا على صحة الحيوان  االليشمانييشكل داء 

وخلوية،  خلطيهبه باستجابة مناعية  اإلصابةحد سواء وتسبب 

 نوعية  أضدادتتمثل االستجابة المناعية الخلطية بتكوين 

لذا استخدم هذا النوع من االستجابة المناعية ، متخصصة

لتشخيص االصابة بهذا المرض للكشف عن الكلوبيولينات 

المناعية المتخصصة باستخدام االختبارات المصلية بانواعها 

النوعية  لألضدادالعديدة والمتباينة بحساسيتها وخصوصيتها 

 (.13للطفيلي )

النوعية لمعقد   األضدادعن  تمت في هذه الدراسة التقصي 

 (Leishmania L. infatum ،L.chagasi and L.donovaniي طفيل

donovani complex  وباستخدام المستضد المتأشب لثمانين حيوانا

بمختلف االعمار واالجناس ونظم التربية فضال عن تاثر البعض 

منها باعراض سريرية تشير الى اصابتها بالطفيلي مقارنة 

 نها ظاهريا.بالسليمة م

 

 
 

المدمم الحد جراء كلب الراعي الماني  اإلسهاليمثل : 1 شكلال

باستخدام تقنية الممتز المناعي  االليشمانيوالموجب الضداد داء 

 باإلنزيم.المرتبط 

 

 
 

الراعي الحد كالب  يمثل تشققات مع تثخن لوح القدم: 2 شكلال

تقنية الممتز  باستخدام االليشمانيداء  ألضدادالماني والموجب 

 باإلنزيم.المناعي المرتبط 

 

 
 

يمثل التقرحات الجلدية في منطقة الوجه الحد الكالب : 3 شكلال

باستخدام تقنية الممتز  االليشمانيالسائبة والموجبة الضداد داء 

 باإلنزيم.المناعي المرتبط 
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وعند   ،%55الكلية كانت  اإلصابةنسبة  أنبينت نتائج الدراسة 

( 10) ئج دراستنا مع دراسات سابقة في محافظة نينوىمقارنة نتا

كانت مرتفعة مقارنة مع الباحث انف  اإلصابةنسبة  أنفيتبين 

سبب هذا التباين يعود  إن ،%14 اإلصابةبلغت نسبة  إذ الذكر 

عديدة منها االختالف في نوع االختبارات المصلية  ألسباب

ار السريع باستخدام استخدم في دراسته تقنية االختب إذ  ،المستخدمة

التحليل المناعي المعتمد على الغشاء النوعـي والمتخصص فقط 

بينما يعتبر اختبار الممتز المناعي  ،الحشوية حصرا الليشماني

غير المباشر اكثر خصوصية وحساسية فضال  باإلنزيمالمرتبط 

 Sergio et  حيث ذكر  ،المستضد المعقد للطفيلي  ألضدادعن كشفها  

al (14 )غير المباشر  باإلنزيماختبار الممتز المناعي المرتبط  أن

ذات حساسية وخصوصية عالية مقارنة باالختبارات المصلية 

بينما بينت دراسة اخرى تمت فيها مقارنة دقة وحساسية  .األخرى

نوعين من الممتز المناعي المرتبط باالنزيم غير المباشر واختبار 

االختبار السريع باستخدام  التالق المناعي غير المباشر و تقنية

اكثر  أنحيث تبين  ،التحليل المناعي المعتمد على الغشاء النوعـي

اختبارين ذو دقة عالية هما الممتز المناعي المرتبط باالنزيم غير 

المباشر وكذلك بين الباحث انف الذكر ان المستضد النوعي 

كلما المستخدم في التقنية كلما كانت بروتيناته معقدة ومتعددة 

يعزى ارتفاع  أن ( ويمكن 15،7زادت دقة وخصوصية االختبار )

نسبة االصابة ايضا الى اختيار الكالب المصابة في دراستنا اذ 

تعتبر دراسة مستهدفة للكشف عن اضداد الطفيلي فضال عن  

االختالف في زمن وظروف جمع العينات نتيجة للظروف التي 

جماعية وانشاء مخيمات حدثت في محافظة نينوى نتيجة الهجرة ال

وحسب ما تم ورد ذكره من قبل تقرير  2017االيواء اثناء احداث 

 . (11) 2017منظمة الصحة العالمية لعام 

وعند مقارنة نسبة االصابة باالعراض السريرية الظاهرة  

على الحيوانات بينت النتائج ان نسبة االصابة في الحيوانات لتي 

ة الوجه واالطراف اعلى نسبة تعاني من تقرحات جلدية في منطق

سبب  إن ،األخرىوتباينت النسب في المجاميع  %80,9 إصابة

هذا التباين في نسب االصابة يعود السباب عديدة منها: مرحلة 

عمر   ،االستجابة المناعية الفردية لكل حيوان ،بالطفيلي اإلصابة

 (. 17،16) نوع الطفيلي ،شكل المرض ،الحيوان

بنظم التربية تبين ان اعلى نسبة  إلصابةاوعند مقارنة نسبة 

وقد  ،اصابة كانت في الكالب السائبة مقارنة بالكالب المنزلية

يعود سبب هذا التباين الى االهتمام الصحي بالكالب المنزلية من 

 ، حيث متابعتها بيطريا ومعالجتها الدورية بالمضادات الطفيلية

م المتزايد بالنظافة  فضال عن االهتما ومكافحة الطفيليات الخارجية

العامة لها نظرا لتعامل المربي المباشر معها مما يقلل فرصة 

 .(18)بالطفيلي  إصابتها
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