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 في  في ذرق الدجاج المنزلي كربتوسبوريديوم بيلي طفيلي عن اكياس بيضلكشفا
  محافظة نينوى

  
  ھيثم صديق البكري

  
  العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية الطب البيطري، فرع االحياء المجھرية

  
  

  الخالصة
  

 تحديد نسبة االصابة في الدجاج المنزلي ومن فضال عن Cryptosporidium تشخيص طفيلي االبواغ الخبيئةصممت الدراسة الحالية ل
عينة بشكل عشوائي من براز الدجاج المطروح حديثا ومن كال جنسين الدجاج المنزلي ) ١٤٠ (جمعت.  محافظة نينوىمناطق متنوعة في

لغاية االول من تشرين ) ٢٠١٠ (وباعمار ما بين ستة شھور الى سنة ومن عشرة مناطق من المحافظة وللفترة من االول من تشرين االول
استخدمت تقنية الصبغة الصامدة للحامض المحورة بينما ، باستخدام طريقة صبغة اليود لتحديد نسبة االصابة بالطفيلي) ٢٠١١ (االول

رة اشارت نتائج فحص عينات البراز لتشخيص وتحديد الطفيلي باستخدام تقنية الصبغة الصامدة للحامض المحو. الحارة لتشخيص الطفيلي
 Ocularس البيض باستخدام المقياس العينيبناءا على قياس ابعاد اكياCryptosporidium baileyi  الحارة على ان نوع الطفيلي ھو

Micrometer عينة ) ٥٩ (وقد اظھرت النتائج ان.  احتواء الكيس على اربع بويغاتمايكرون مع) ٤,٦ × ٦,٢ (كانت تتراوح ما بين حيث
% ٣٣,٢ و للدجاج بعمر اكثر من ستة اشھر الى سنة% ٤٤,٥طفيلي وبنسبة  المنزلي المفحوص وكانت مصابة بالبراز اخذت من الدجاج

 في الذكور وتوزعت %١٧,٩ مقابل %٤٥كانت االعلى في االناث وبنسبة  منھا وان نسبة االصابة للدجاج بعمر اقل من ستة اشھر
لنسب االصابة بين المناطق  ٠,٠٥ وجود فروق معنوية احصائيا بمستوىت  لوحظ.%٥٥,٦و % ٢٥االصابة في مختلف المناطق مابين 

   .الجغرافية المدروسة للمحافظة
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Abstract 

 
The study was designed to identify Cryptosporidium oocyst with the determination of infection rate in the faeces of local 

backyard chicken in Ninevah governorate. One hundred and forty freshly voided fecal samples were randomly collected from 
both sex of local hens aging between 6-12 months old. These samples were taken from ten various regions of the governorate 
from the 1st Oct. 2010 till 1st Oct. 2011. Two techniques were applied in this study, hot modified acid – fast stain was used to 
define the parasite species, while iodine stain was followed for determination the infective rates. Using hot modified acid – fast 
stain, C. baileyi was diagnosed and identified based on the measurements and diameters of the oocyst using ocular micrometer. 
Such dimensions were (4.6 × 6.2) micron containing four sporozoites. Out of 140 fecal samples, only 59 samples harbored the 
oocyst parasite in a percentage of 44.5% hens more than 6 month-one year ages and 33.2% for less than 6 months. However, 
higher infection rates were noticed in the females which were 45% versus 17.9% in the males. The infection rate was variant 
among different places which ranged between 25% and 55.6 %. There were significant statistical differences (P<0.05) in the 
infection rates of the geographical regions of the governorate. 
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  المقدمة
  

 من االمراض الطفيلية cryptosporidiosisداء االبواغ الخبيئة 
المسببة اللتھاب االمعاء الحاد في االنسان وانواع كثيرة من 

 الول مرة من Cryptosporidium وقد وصف الـ ،)١ (الحيوانات
 النوع الذي يصيبو من فأر المختبر ١٩٠٧ سنة Tyzzerقبل 

  مصيبا كل من االمعاءCryptosporidium baileyiالدجاج ھو 
متوطنا ) ٢( والجھاز التنفسي) المذرق وجراب فابريشيا(

 .)٣ ( للظھارة المبطنة للجھازينMicrovilliالزغابات الدقيقة 
تكمن خطورة المرض في كثرة طرائق انتقاله من خالل تلوث 

 من خالل Oocystsاو استنشاق اكياس البيض ) ٤ (المياه والغذاء
كما ان الطفيلي له القدرة على احداث الخمج ) ٥ (لتنفسيالجھاز ا
ويعد داء االبواغ ) ٦ ( في مضائف متعددةauto-infectionالذاتي 

شرب مياه  كة المھنية نتيجة لمس اوالخبيئة من االمراض المشتر
الطفيلي شائع الوجود . مصابة بالطفيلياللحيوانات ا  ببرازملوثة

على  (مستأنسة المرباة في القاعاتفي ثالثين نوعا من الطيور ال
اضافة الى الطيور ) االقفاص (او في نظام البطاريات) الفرشة
 بنسب Cryptosporidiumتمتاز االصابة الحقلية بالـ . البرية

امراضية وھالك عاليتين مع انخفاض الزيادات الوزنية للجسم 
وتشير الدراسات ) ٧ ( للطائروارتفاع معامل التحويل الغذائي

 بشكليه المعوي - لتجريبية وتلك المتعلقة باستحداث المرضا
 في افراخ فروج اللحم التاثير السلبي والكامن للمرض –والتنفسي 

) ١٠-٨ (الذي قد ينعكس بشدة على المعايير االنتاجية واالدائية
فابريشيا فقدان لون الجلد كما يتسبب الطفيلي عند اصابته لجراب 

 اھمية االبواغ الخبيئةصابة بداء  حظيت اال.)١٢،١١( هوشحوب
ائف كثيرة ناقصة المناعة بيرة في السنوات االخيرة لوجود مضك

Immune-compromised hosts) ومنھا االشخاص المصابين ) ١٣
 تھديدا Cryptosporidium يشكل طفيلي .)١٤ (بالعوز المناعي

خطيرا لصحة االنسان والحيوانات االخرى وذلك لصعوبة 
ى الطفيلي المتمثلة بصغر حجمه ونفاذه من السيطرة عل

المرشحات التقليدية ولمقاومته للكثير من المعقمات الشائعة على 
 محليا، لم ينل طفيلي الـ .)١٦،١٥( نطاق واسع

Cryptosporidium baileyi حظا وافرا من الدراسة والبحث 
واالستقصاء في الدواجن سوى نزرا يسيرا اقتصرت التحري عن 

ت الدراسة الحالية موقد صم) ١٧ (فيلي في ذرق البطوجود الط
لتشخيص الطفيلي وتحديد نسبة انتشاره في ذرق الدواجن في 

  .محافظة نينوى لعدم وجود دراسات تتناول ھذا الموضوع
  

  المواد وطرائق العمل
  

 عينة عشوائية من براز الدجاج المنزلي ومن ١٤٠جمعت 
 ٦عمار تراوحت مابين وبأ)  إناث١٢٢ ذكور، ٢٨ (كال الجنسين

 من  عشوائيا عشرة مناطق مختلفةتم اختيار، أشھر إلى سنة
قره قوش، برطلة، الموفقية،  (وھذه المناطق ھي ، نينوىةمحافظ

 الرشيدية ،كوكجلي، حمام العليل، بادوش شيخ امير، منارة،

أكياس نظيفة من  استخدمت. لجلب عينات البراز) وقزفخرة
ًلبراز المطروحة حديثا من الدجاج النايلون لجمع عينات ا

وتم فحص ھذه العينات في مختبر الطفيليات التابع لكلية  المنزلي،
استخدمت الصبغة الصامدة  صل، جامعة المو–الطب البيطري 

 للحامض المحورة الحارة لتشخيص نوع الطفيلي وحسب ما ذكره
 د نسب االصابة واستخدمت تقنية التصبيغ بااليودين لتحدي،)١٨(

 تم قياس أقطار أكياس بيض الطفيلي .)١٩( بالطفيلي وطبقا ل
 حسب طريقة ،Ocular Micrometer باستخدام المقياس العيني

 Cryptosporidium وتم تحديد وتشخيص نوع الطفيلي .)٢٠(
baileyi باالعتماد على خصوصيته للمضيف Host-Specificity. 

فات وقياسات وكذلك على مواص) ٢،٢١ (وكما ذكرھا الباحثين
بمعدل وكانت  Oocyst identification key كيس البيضة

 أجرى التحليل اإلحصائي) ٢٢،٢١ (مايكرون ٦,٢×٤,٦
 وباختبار One Way ANOVA  باستخدامSPSSباستخدام برنامج 

Duncan's test وعند مستوى احتمالية P<0.05) ٢٣(.  
  
  النتائج

  
  تشخيص الطفيلي

لصبغة الصامدة للحامض المحورة باستخدام تقنية التصبيغ با
الحارة، لوحظ الطفيلي وتم التعرف عليه بناءا على قياس ابعاد 

 مايكرون) ٤,٦ × ٦,٢ (اكياس البيض حيث كانت تتراوح مابين
وظھر ان كيس البيض يحوي على اربعة بويغات ) ١شكل رقم (

Sporozoites وبناءا على ما تم ايجاده مع مقارنته بالمواصفات 
 اعتبر ھذا االوالي Standard identification keysسية القيا

C.baileyi وكذلك تم التاكيد والتثبيت منه اعتمادا على ميزة ان 
 High host-specificityللطفيلي خصوصية عالية للمضيف 

  .)٢ و١شكل رقم  (C.baileyiفالطفيلي المتواجد في الدجاج ھو 
  

   تقدير نسبة االصابة
ناطق التي جمعت منھا العينات وعددھا الم) ١ (جدول يوضح

 عينة ٥٩ عينة ١٤٠ من مجموع .عمر وجنس الدجاج والكلي
وكانت نسبة االصابة % ٤٢,١٤كانت مصابة بالطفيلي وبنسبة 

اما الدجاج % ٤٤,٥سنة -في الدجاج بعمر اكثر من ستة اشھر
  .)٢جدول  (%٣٣,٣االقل من ستة اشھر فكانت نسبة االصابة 

الى اكثر من ستة اشھر الدجاج بعمر  بانسةواظھرت الدرا
 اما في االناث، %٢١,٤٢ بلغتسنة نسبة االصابة في الذكور 

 فروقات معنوية في نسب ت وجد.)٣جدول  (%٤٧,٣٢فكانت 
لمفحوصة حيث سجلت اعلى نسبة  باختالف المناطق ااالصابة
 في% ٢٥ واقل نسبة كانت الرشيديةفي منطقة % ٥٥,٦ لالصابة
  .)٤جدول  (ه قوشقر منطقة
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 في Cryptosporidium baileyiأكياس بيض طفيلي : ١شكل رقم 
لصبغة الصامدة للحامض المحورة اعينة براز أفرخ الدجاج، 

  .1000X قوة التكبير ،الحارة
  

 يبين المجموع الكلي، العمر والجنس للدجاج ):١ (جدول
  .فة من محافظة نينوىالمفحوص في مناطق مختل

  

  الجنس  العمر

العينات   المنطقة
 المفحوصة

اقل 
من 
ستة 
  اشھر

اكثر 
من 
ستة 
اشھر 

   سنة-

  أنثى  ذكر

  ٦  ٢  ٥  ٣  ٨  قره قوش
  ٢  ٥  ٥  ٢  ٧  برطلة
  ١٠  ١  ٨  ٣  ١١  الموفقية
  ٨  ١  ٧  ٢  ٩  شيخ أمير

  ١٣  ٤  ١٤  ٣  ١٧  منارة
  ٢٢  ٥  ٢١  ٦  ٢٧  كوكجلي

  ٩  ٣  ١٠  ٢  ١٢ حمام العليل
  ١٠  ٢  ١١  ١  ١٢  دوشبا
  ١٣  ٥  ١٥  ٣  ١٨  رشيديةال

  ١٦  ٣  ١٤  ٥  ١٩  قزفخرة
  ١١٢  ٢٨  ١١٠  ٣٠  ١٤٠  المجموع

  
 Cryptosporidium بطفيلي اإلصابة يبين نسبة ):٢ (جدول

baileyiبالنسبة لعمر الدجاج .  
  

  الدجاج المصاب  الدجاج المفحوص
  %  العدد  العدد  العمر

  ٤٤,٥  ٤٩  ١١٠  سنة- اكثر من ستة اشھر
  ٣٣,٣٣  ١٠  ٣٠  اقل من ستة اشھر

  ٤٢,١٤  ٥٩  ١٤٠  المجموع

  
  

 في Cryptosporidium baileyiأكياس بيض طفيلي : ٢شكل رقم 
طفيلي .  أ.400Xقوة تكبير تحت عينة براز الدجاج، 

Cryptosporidium الصبغة الصامدة للحامض المحورة  مصبوغ
  .بصبغة اليود مصبوغ Cryptosporidium طفيلي .ب، الحارة

  
 Cryptosporidiumبطفيلي  اإلصابة يبين نسبة ):٣ (جدول

baileyiجنس الدجاج بالنسبة ل.  
  

  الدجاج المصاب  الدجاج المفحوص
  %  العدد  العدد  الجنس
  ٢١,٤٢  ٦  ٢٨  ذكور
  ٤٧,٣٢  ٥٣  ١١٢  إناث

  ٤٢,١٤  ٥٩  ١٤٠  المجموع
  

 Cryptosporidium baileyi يبين نسبة الخمج بطفيلي ):٤ (جدول
  .بالنسبة للموقع الجغرافي

  
عدد العينات   المنطقة

  المفحوصة
عدد العينات 
  الموجبة

نسبة الخمج 
%  

 a ٢٥  ٢  ٨  قره قوش
 a ٢٨,٦  ٢  ٧  برطلة
  c ٤٥,٤  ٥  ١١  الموفقية
 b ٣٣,٣  ٣  ٩  شيخ أمير

  c ٤٧,١  ٨  ١٧  منارة
  c ٤٤,٤  ١٢  ٢٧  كوكجلي

 bc ٤١,٧  ٥  ١٢  العليلحمام 
  b ٣٣,٣  ٤  ١٢  بادوش
 d ٥٥,٦  ١٠  ١٨  رشيدية
  bc ٤٢,١  ٨  ١٩  قزفخرة
ً المختلفة عموديا تشير الى وجود فرق معنوي عند  األحرف

  .P<0.05مستوى احتمالية 
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  المناقشة
  

 في Cryptosporidiumجد طرائق عديدة لتشخيص انواع الـ تو
حورة الدواجن ومنھا تقنية التصبيغ بالصبغة الصامدة للحامض الم

اضافة الى تشخيص ) ٢٤ (وتقنية التصبيغ بااليودين) ١٨ (الحارة
الطفيلي في المسحات والشرائح الماخوذة والمصبوغة للزغابات 

 للغشاء المخاطي Scraping او قشطات Microvilliالدقيقة 
تعد الطريقة  .)٢٥ (الظھاري المبطن االمعاء او القصبة الھوائية

كثرھا اھمية لكونھا تحدد ديناميكية المعتمدة على فحص البراز ا
االصابة اما فحص االعضاء للتشخيص فله اھميته في وصف 

  .)٢٦ (درجة او مستوى االصابة
في التسعينات من القرن الماضي نال ھذا الطفيلي اھمية كبيرة 
بعد النجاح في عزله الول مرة من انسان مصاب بمرض العوز 

  .)١٤ (HIVالمناعي 
الصبغة م تشخيص الطفيلي باستخدام تقنية في ھذه الدراسة ت

الصامدة للحامض المحورة الحارة اعتمادا على القياسات لكيس 
مايكرون اضافة الى احتواءه على اربع ) ٤,٦ × ٦,٢ (البيض

طفيلي وشكله وحجمه وابعاده لل) ٢٧( بويغات وھو مشابه لوصف
الصبغة الصامدة للحامض المحورة الحارة  اختيرت .ولونه
خيص الطفيلي كونھا ادق طريقة وافضل تقنية تمييز لتش

سجل ) ٢٩( واشار اليه) ٢٨( وتشخيص الطفيلي وحسب ما ذكره
ولكن لم تتم ) ١٧ (الطفيلي في براز البط في محافظة نينوى

دراسته في الدواجن لھذا اجري ھذا البحث لمعرفة تواجده ونسب 
  .انتشاره في محافظة نينوى

تتباين نسبة االصابة وانتشار وحدوثية المرض بنسب كبيرة 
شخصت في مقاطع  ١٠٠٠من % ٦,٨ بنسبة C.baileyiفقد سجل 

اخذت من حقول مختلفة في مقاطعة جورجيا نسجية متقاطعة 
 اما في كشف الطفيلي عن طريق فحص الذرق ،)٣٠ (االمريكية

 ة وبنسب عينة٣٣ من broiler حاالت لفروج اللحم ٩ فان
لالمھات ) %١٠ (عينة وبنسبة ٣٠ حاالت من ٣و ) %٢٧,٣(

broiler breeders دجاج بياض ة عين١٧ وحالة واحدة من layers 
 اما في رومانيا فان ،)٢٢ (للطفيليكانت موجبة % ٥,٩بنسبة 

- صفر (نسبة االصابة بالداء في افراخ فروج اللحم كانت ما بين
) ٢٨- ٢٢ (ر االعماوان اعلى حدوثية للمرض كان في) %٢٥,٢

. ن المحورة للكشف عن الطفيلي نيلس-يوما باستخدام صبغة زيل
ان االختالف في نتائج الدراسة الحالية عن نتائج الدراسات اعاله 
حالة معقولة ومقبولة ومتوقعة وقد تعكس تداخالت عدة عوامل 

والموقع  منھا جنس ونوع الحيوان والعمر والحالة الصحية
الخاصة بكل منطقة اضافة الى المناخية ف الجغرافي والظرو

 وسنين الدراسة Strainاالختالفات المحتملة لعترة الطفيلي ذاته 
والتباين في درجة دقة التقنيات المستخدمة وخطوات سير 
االختبار واسلوب عمل الباحث وطريقة اخذه للعينات واختياره 

ابتة طرز عملية وتقنية معينة خاصة به حيث ان ھذه الحقائق ث
 .وموثقة وممكنة الحدوث في الدراسات المسحية والوبائية

استخدمت طريقة الصبغ بااليودين لتحديد نسب االصابة في 

 البراز لمواقع الدراسة والتي اتبعت في الكثير من الدراسات
)٣١،١٧(.  

  ان نسبة االصابة للدجاج الذي بعمر اكثر من ستة اشھرظحلو
  الذي بعمر اقل من ستة اشھراكثر منھا من الدجاج) %٤٤,٥(
وقد يعود السبب الى طول فترة التعرض حيث ان ) %٣٣,٢(

 الصغيرة بالعمراالعمار كبيرة تتعرض للطفيلي اكثر من تلك 
 كما تبين ايضا ان االناث ،الكتساب الخمجوبالتالي اكثر احتمالية 

وقد يكون ذلك الى ) %١٧,٩ (اكثر اصابة من الذكور) %٤٥,٥(
ع نسب الخمج في االناث راجع الى الطريقة والغرض ان ارتفا

من التربية فالمعروف ان االناث تستبقى في الحقل لفترة طويلة 
لحين النضج ووضع البيض واالستفادة منھا الحقا لتكوين افراد 
جديدة بحضن البيض ولتفقيس االفراخ مما يتطلب ابقائھا لفترة 

اما الذكور فانھا  ، تعرضھا للخمج فرصطويلة ينتج عنھا زيادة
تباع او تذبح لالستفادة من لحمھا في اعمار مبكرة عن االناث لذا 
 فالفرصة المھيئة لھا لكسب االصاية قليلة ونادرة وينعكس ذلك
بانخفاض نسب اصابتھا كما لوحظت في نتائج ھذه الدراسة والتي 

والبط ) ٣١ (اشارت اليھا الكثير من الدراسات كما في الحمالن
وقد ذكرت دراسات اخرى ان االصابة قد تحدث ) ١٧( فااللي

بنسب متساوية في كال الجنسين وعلى حد سواء وبدون اختالف 
  .)٣٢ (كما في الدراسة التي اجريت على المعز المحلي

وجدت فروقات معنوية في نسب االصابة للمواقع الجغرافية 
في قره ) %٢٥( المختلفة المدروسة للمنطقة وتفاوتت ما بين

 ولوحظت نسب اصابة متقاربة في الرشيدية) %٥٥,٦( قوش الى
في كل من مناطق الموفقية ومنارة وكوكجلي ) %٤٥( من

 ان معدل نسبة .)%٤٢,١٤( ة وبمعدل نسبة اصابة كليةوقزفخر
االصابة في ھذه الدراسة اقل من تلك المسجلة في مناطق عديدة 

المصاب  االليفلبط ى والتي اجريت على امن محافظة نينو
وحسب نوع الصبغة % ٧٧-٥٦ حيث كانت بين بالطفيل

قد يعود الى االختالف في نوع  المستخدمة وان سبب االختالف
الطيور المدروسة وطرق ادارتھا ورعايتھا واعمارھا ودرجة 
تعرضھا الكياس البيض وتباين المواقع الجغرافية وعناصر 

 تغذية الطيور المناخ والتربة اضافة الى الطريقة المستخدمة في
 وخاصة لكل منطقة واتباع طرق التربية المتنوعة كالمفتوحة

) المحجوزة داخل الغرف الطينية (او المغلقة) السائبة في الحقول(
 مع العامل الطفيلي والتي ينتج عنھا عدم احتكاك واتصال الطيور

   .المسبب للمرض
ھذه الدراسة وبالرغم من عدم تناول التاثير السلبي من 

طفيلي على االنتاج اال انه يمكن االستنتاج ان للـ لل
Cryptosporidium تاثير معين على الدجاج وربما نسبة حدوثيته 

ؤشراتھا العالية المستحصلة من ھذه الدراسة لھا مدلوالتھا وم
  .الكبيرة

  
  شكر وتقدير

يتقدم الباحث بجزيل الشكر والتقدير الى عمادة كلية الطب 
  .تسھيل انجاز ھذا البحثلحياء المجھرية والى فرع االالبيطري 



  )١٦٣-١٥٩ (٢٠١٢، ٢، عدد إضافي ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 مؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل الوقائع

 

١٦٣ 
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