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وبائية داء البويغات الخبيئة  Cryptosporidiosisلدى المراجعين والراقدين
في مستشفى سامراء العام

شهاب احمد الجبوري  ،شهد محمد محمود

قسم علوم الحياة  ،كلية التربية للعلوم الصرفة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الملخص
أجريت الدراسة الحالية في مستشفى العام في سامراء للفترة من شهر تشرين الثاايي  2012ولغاياة شاهر تشارين الثاايي  2013والتاي تهادا الاى تحدياد
يسابة اإلصاابة بطفيلاي ابباوال الئبي اة  Cryptosporidiumلاد اططفااو والبااالغين الماراجعين للمستشافى الايين يعااايون مان اطساهاو الايين تراوحاات
اعمارهم باين  21ياوم و 70ساية و أساتئدمت طري اة التصابيل بالصابغة اللياو يلسان المحاورة  Modified Zeihl Neelsenلفحا
وتم فح

 400عيية وبلغت يسبة ابصابة بالطفيلي  %8.2وقد أظهارت اليتاا

عيياات الغاا ط

أن اصاابة اطياان كايات مرتفعاة بيسابة  %8.6أكثار مان الايكور

التااي بلغاات  %7.8وبفااارق معيااو )* . (P<0.05وأن أعلااى يساابة أصااابة ظهاارت فااي اططفاااو بعماار  <1حياان بلغاات  %12ويلي ا  10-1ساايوات
بيسبة  %8.6وبييت اليتا

أيضاً أن يسبة الئم

أئتلفت حسب فصوو السية كايات أعههاا فاي فصاو الئرياا  %14.2ويليا فصاو الشاتاء %6

وأقلها في فصو الربيع  % 3.8وبفارق معيو )**. (P<0.01

المقدمة

يعد اإلسهاو  Diarrhoeaمان ابماراا الئطيارة واساعة اطيتشاار فاي

وع ااادة التح ااام اللااب ااات وه اايت له ااا تيثيراته ااا البالغ ااة عل ااى فعاليا اة بع ااا

أيحاااء العااالم طساايما فااي البلاادان الياميااة فهااو يتساابب فااي مااوت رب ااع

اإليليمات المرتبطة بالغشاء[. [4

ابطفاااو والرضااع  Infantsبساابب ف اادان كميااة كبي ارة ماان ساوا و الجساام

ي ا ارتبط ها اايا الما اارا بمياعا ااة المضا اايا اي وجا ااد الطفيلا ااي فا ااي اطيسا ااان
مص اااحباً لح اااطت ال ااي

تاايد الااى حاادون الجفاااا  Dehydrationوبالتااالي المااوت .واالبااً مااا

المي اااعي فوج ااد الطفيل ااي ف ااي ابفا اراد يو

ياايد اطسااهاو حلااى حاادون حالااة سااوء التغييااة  Malnutritionطساايما

المياعاة الساوية يساابب التهااب المعاادة واطمعااء الحااد بييمااا فاي اطفاراد

في ابطفاو اليين يعايون من اطصابة المتكررة بالمرا [.]1

يو العا ااول الميا اااعي  immunocompromisedفا ااين الئم ا ا االب ا ااا

وتعا ااد اطصا ااابات الطفيليا ااة اطيتهاليا ااة المعويا ااة ما اان المسا ااببات المهما ااة
لهسا ااهاو الا ااي يعا ااد ما اان المشا اااكو الصا ااحية فا ااي الميط ا ااة اطسا ااتوا ية

مااايكون ملميااا وقااد ياايد الااى الوفاااة [ ]5وأيضااً يصاايب الماارا اطفاراد

اليين يعايون من مرا السكر وادمان الكحوو واليسااء الحواماو [. ]6

وتعتب ا ا اار ايا ا ا اوا طفيل ا ا ااي اطبا ا ا اوال الئبي ا ا ااة  Cryptosporidiumم ا ا اان

ان العاادو بهاايا الماارا قااد تيشااي ماان التعاارا الااى جرعااات واط ااة ماان

المسا ااببات المرضا ااية المشا ااتركة با ااين اإليسا ااان والحي ا اوان  Zoonsesحي

اكيااا

باايا الطفيلااي ت اااوم م اومااة عاليااة

ي ا ا اايجم ع ا ا اان الئما ا ا ا بيح ا ا ااد أيا ا ا اوا ابوال ا ا ااي الطفيلي ا ا ااة التابع ا ا ااة لج ا ا ااي

وتعاايل لفتارات طويلااة فااي محيطهااا و لهاايا الساابب جاااء تفشااي الماارا

 Cryptosporidiumويص اايب معظ اام الحيواي ااات ابليف ااة والحيواي ااات

فاي كااو ايحااء العااالم بااين  .]7[%32 – 0.3ولتفشااي هايا الماارا فااي
المجتمااع وئطورت ا ي علي ا ي عموم ااً وعلااى ابطفاااو ئصوص ااً وايت ال ا ي بااين

البري ااة بم ااا فيه ااا الث ااديات والطي ااور وابس ااماز واللواح ااا فض ااه ع اان
اطيس ااان[ .]2ييت ااو الم اارا ال ااى اطيس ااان م ااع الم اااء والطع ااام المل ااوثين
بيكيا ااا

البا اايا وما اان أيسا ااان الا ااى أئا اار [ ]3وتحتا ااو أكيا ااا

اطيسااان والحياوان ارتيييااا ال يااام بهاايت الد ارسااة فااي مدييااة سااامراء متااوئين
تح يااق مااد ايتشااار داء البويغااات الئبي ااة وارتباط ا بااالعمر والجااي

البا اايا

الئمجة  infective oocystsأربع بويغياات  sporozoitesتطار ماع
البرال لتيشر الئم  .تب ى أكيا

والتغيرات الميائية .

المواد وطرائق العمل

البايا حياة لمادة اشاهر ماالم تتعارا

حلى درجات ح اررة متطرفة (تحت  0Cأو أعلى مان  )65°Cأو محالياو

اشااتملت الد ارسااة علااى جمااع  400عييااة اااا ط ميااي شااهر

التطهي ا ا اار يات التراكيا ا ا ال اي ا ا اار الت ليدي ا ا ااة مث ا ا ااو  %5امويي ا ا ااا او %10
فورمااالين[ .]4وعيااد تياولهااا ماان قبااو مضاايا مياسااب فاإن كااي

البيضااة

يع ااايون م اان اطس ااهاو والته اااب المع اادة واطمع اااء ال اايين يت اارددون عل ااى
مستشفى سامراء العام والراقدين فيها وتتراو اعمارهم من اططفاو بعمار

للمعاادة وابمعاااء الدقي ااة وال ولااون وتالي اللاابااات الدقي ااة وتحاايط يفسااها
والمش اايجات

/11 /20

 2012لغاياة شاهر  2013 / 11 / 30مان اططفااو والباالغين الايين

يحاارر  4ماان البويغيااات التااي تتماسااز مااع الئهيااا الظهاريااة السااطحية
باباشا ا ااية الئلويا ا ااة السا ا ااطحية .ولكا ا ااون المفلوقا ا ااات

باايا الطفيلااي وان اكيااا

 21يااوم الااى البااالغين بعماار  70سااية حياان تاام حعطاااء المرضااى قيااايي
بهستيكية يظيفة ومرقمة لجمع العييات.

schizonts

 gamontsتتط ااور ف ااي الفجا اوات الطفيلي ااة المش اات ة م اان

فحص عينات الغائط

اللااب ااات الدقي ااة للمع ااى .وم ااع يل ااز فا اإن تغيا ارات مرض ااية تح اادن ف ااي

فحصا اات عييا ااات الغا ااا ط للكشا ااا عا اان وجا ااود أكيا ااا

مئاطيااة المعااى طساايما فااي اللفااا في  ileumحياان يهحااظ قصاار وتااورم

با اايا الطفيلا ااي

 C.parvumباسا ااتعماو طري ا ااة المسا ااحات المصا اابواة بصا اابغة الليا ااو
يلساان المحااورة  Modified Zeihl Neelsenاو مااا يساامى بالصاابغة
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الصااامدة للحاااما  Acid fast stainوطري ااة التطويااا بااالمحلوو

-

السكر المشبع وكما ييتي:

وضع اطاء الشريحة وفحصت تحت قوة  x40ومن ثم . x100

النتائج والمناقشة :

 -Aالمساحات الدا مااة المصابواة بصاابغة اللياو يلساان المحاورة بالطري ااة
الباردة
Modified Zeihl – Neelsen staining teehnique
بإتبا طري ة[ ]8مع التغير في وقت الصبغة من يصاا سااعة الاى 20

توصلت الدراسة الحالية بعد فح

-

 parvumوبيسا اابة %8.2وجا اااءت يتا ااا

دقاا ق

بلغت  %4.6وكيلز اعلى مما سجلت في مادن ائار فاي العاراق حيان
كاي اات  %4.6ف ااي مديي ااة بغ ااداد [ ]13و %6.6ف ااي مديي ااة الحل ااة []14

صابغة الشاريحة بصابغة كااربوو فوكساين  Carbol focseinلمادة

و %2.6في ديالى [.]15

 20دقي ة وتم تحضير الصبغة كما ييتي :
-

 – Aايي ااب  15اا ارام م اان الص اابغة ك اااربوو فوكس ااين

بييماا كايات اليسابة الم ويااة للئما باالطفيلي لااد ابطفااو الايين يعااايون

Carbol

من سوء التغيية في مديية البصرة  .]16[%14.89أما عربياا ف اد ساجو

 focseinال اعدية في  100مو من الكحوو المثيلي

[ ]17يسبة الئم بالطفيلي  %13.5عيد تهميي المدرساة اطبتدا ياة فاي

 – Bاييااب  5ا ارمااات ماان الفييااوو فااي  100مااو ماان الماااء الم طاار
Distill water
 – Cأئي  10مو من محلوو  Aوملج مع  90مو من محلوو B
-

اسلت الشريحة بماء الحيفية.

-

أضاايا حليهااا ح اااما الكبريتيااز  H2SO4بتركياال  %2لم اادة 20

اإلسكيدرية في مصر .كايلز در [ ]18الئما بطفيلاي ابباوال الئبي اة
كيحااد مسااببات اإلسااهاو لااد ابطفاااو فااي مدييااة جاادة -السااعودية وقااد
وجد أن يسبة الئم  %32عيد ابطفاو الي تتراو أعمارهم باين 12-
 5أشااهر .أمااا عالميااا ف ااد سااجو [ ]19يساابة ئم ا  %25بطفيلااي C.
 parvumعيا ااد ابطفا اااو الا اايين يعا ااايون ما اان اإلسا ااهاو الم ا اراجعين

ثايية.

لمستشاافى موطجااو فااي اواياادا فااي حااين وجااد [ ]20أن اليساابة الم ويااة

-

أليو الحاما بماء الحيفية.

-

صا اابغة الش ا اريحة بصا اابغة المهكيا اات الئض ا اراء

)

 Greenبتركيا اال  %5لما اادة  5دقا ااا ق وحضا اارت الصا اابغة(بإيابة 5

لئم ا ابطفاااو فااي مدييااة اصاافهان-اي اران بلغاات ( )%4.6بييمااا بلغاات

(Malachite

يس اابة الئما ا ل ااد ابطف اااو ف ااي أثيوبي ااا ( ]21[ )%8.1وف ااي ييجيري ااا
[ ]22حي بلغت يسبة الئم . %12.5

ارامات من مسحوق الصبغة في  100مو من الماء الم طر).
-

اسلت الصبغة بماء الحيفية وتركت لتجا بدرجة ح اررة المئتبر .

-

ثم فحصت الشريحة تحت المجهر ب وة  x40ومن ثم . x100

حن اطئااتها فااي يساابة الئم ا
الد ارس ا ااة وط ا اارق تش ا اائي

ماالج  5-1ماان الغ ااا ط مااع  15-10م ااو ماان الم اااء الم طاار ورشا ا

البل ااد .والحال ااة الغيا يا ااة ل طف اااو وائ ااتها ابعما ااار المعيي ااة بالد ارسا ااة
[ ]24,23ومم ااا قا ااد يكا اار سا اااب ا حن اليس اابة الم ويا ااة للئم ا ا اعلا ااى مما ااا

وضع الراش فاي جهاال الطارد المركال  1000دورة  /دقي اة لمادة

سجلت [ ]12فاي ساامراء وقاد يعال هايا التبااين ماع ماا يكار مان أساباب

 10دقااا ق  .س ااحب الج االء الطااافي وأض اايا ال ااى ال ارسااب  10م ااو م اان

تباااين اليساابة هااو عاادم امكاييااة تحلي او وتشاائي

المحلااوو الس ااكر وم االج مااع ال ارس ااب جي اادا وحضاار ك اااطتي ( 500ا اام

هاايا الماارا ماان قبااو

المئتب ارات اطهليااة والحكوميااة المتااوفرة فااي المدييااة ممااا اد الااى الدياااد

سكر  320مو ماء م طر  6.5مو فييوو).
-

الطفيل ا ااي والعوام ا ااو البي ي ا ااة (مص ا ااادر مي ا ااات

الطفيلااي فهااي اياار ثابتااة ماان سااية لسااية وبااين مدييااة ومدييااة فااي يف ا

ئهو  4طب ات من الشال.
-

يعااود حلااى اطئااتها فااي عاادد عييااات

الشاارب) ووقاات الد ارسااة (فااي الصاايا أو فااي الشااتاء) أو عا اادة طيتشااار

 – Bطري ة التطويا في المحلوو السكر بإتبا طري ة []9
-

ها اايت الد ارسا ااة ميكا اادة ليتا ااا

تكرياات  %9.4وه اايت اليس اابة أعل ااى ممااا س ااجلت [ ]12ف ااي س ااامراء حي اان

ثم تركت لتجا في هواء الغرفة .
-

C.

م ارب ااة لد ارس ااة [ ]10ف ااي مديي ااة البصا ارة  %8.6وم ااع د ارس ااة [ ]11ف ااي

لعمو مسحة ئفيفة وتركت لتجا دون استئدام اللهب.
-

اطتياة

الد ارس ااات السا اااب ة التا ااي أجريا اات حا ااوو ايتشا ااار الطفيلا ااي وها اايت اليسا اابة

عاود الث ااب وفرشات علاى شاريحة لجاجياة

ثبتت المسحة باستئدام الكحاوو المثيلاي المطلاق لمادة ئما

 400عيية ااا ط الاى اليتاا

 :حن  33فا اراداً يع ااايون م اان اإلس ااهاو بس اابب حص ااابتهم بطفيل ااي

دقي ة .
تم ائي عيية بحجم أر

أئيت قطرة من سط المحلوو ووضعت علاى شاريحة لجاجياة ثام

العدو وبالتالي ليادة يسية الئم .

وضع المحلوو في جهال الطارد المركال  1000دورة  /دقي اة لمادة

الدرسااات الحاليااة الااى ان تفشااي الئما بطفيلااي اطباوال الئبي ااة
وكشاافت ا

 10دقا ق.

يئتلااا معيوي ااً بااين الاايكور واطيااان حياان كاياات  7.8و 8.6وبمسااتو
*( ) P<0.05كما في الجدوو ).(1

32

مجلة تكريت للعلوم الصرفة2015 ) 3( 20 ،

ISSN:1813 – 1662

جدول ( )1اعداد ونسب الخمج بداء البويغات الخبيئة حسب العمر والجنس
العمر

عدد العينات

عدد

65
7
5
8
22
6
8
191

للذكور
70

>1
10-1
20-11
30-21
40-31
50-41
60-51
70
المجموع

عددالعينات

%

االصابات
8

11.4

لالناث
88

6
0
0
0
1
0
0
15

9.4
0
0
0
4.5
0
0
7.8

51
23
21
3
4
2
17
209

االصابات
11

%

الجموع

عدد

12.5

158

4
1
1
0
0
0
1
18

7.8
4. 3
4.7
0
0
0
5.8
8.6

116
30
26
11
26
8
25
400

عدد

%

االصابات
19

12

10
1
1
0
1
0
1
33

8.6
3.3
3.8
0
3.8
0
4
8.2

*يشير التحليل االحصائي بعدم وجود فروق معنوية حسب العمر ولكن توجد فروق معنوية حسب الجنس بمستوى معنوية * ).) P < 0.05

وها اايا ماأكدت ا ا [ ]25فا ااي كركا ااوز التا ااي وجا اادت فا اارق معيا ااو فا ااي كا ااه
الجيسا ااين وطيتفا ااق ما ااع د ارسا ااة []26فا ااي اطردن حيا اان اكا ااد حن ايتشا ااار

شاايوعاً فااي ابطفاااو وكبااار الساان [] 25,20,14,33,23,32,31,26

وربمااا يعااود الساابب لليسااب الميئفضااة لااديهم ماان اجسااام مضااادة معييااة

المارا فااي كااه الجيسااين هااي عهقاة اياار معيويااة .و حياان وجاادت ان

ضد الطفيلاي) (IgG,IgM,IgAكماا بييات د ارساة [ ]34الاي اوضا

يساابة ئم ا اإليااان أعلااى ماان الاايكور وهاايا مااا أكدت ا [ ]27سااجلت يساابة

اليساب اليئفضااة للمعيااار الحجمااي لهجساام المضااادة فااي اططفاااو التااي

اليكور  %29وفي اطياان  %31وهايا ط يتفاق ماع [ ]28,20,14وكماا

تت اليااد بت اليااد العماار وبعاادها تعااود للتضااا و او بساابب العيايااة ال ليلااة ماان

الد ارساة الحالياة ان ابطفااو الاي أعماارهم دون الساية حيان

قب ا ااو اطمه ا ااات مث ا ااو الرض ا اااعة الص ا ااياعية وع ا اادم اطهتم ا ااام والعياي ا ااة

فاي ابطفااو بعمار 5-1ساية اي كايات

ادراكها اام و التي ا ااو المسا ااتمر

بييت يتاا

بلغت  %12وتلتها يسبة الئم
بيساابة  %10هاايت اليتااا

المسا ااتمر ئا ااهو اطيا ااام العاديا ااة وي ا ا

تتفااق مااع عاادد ماان الد ارسااات التااي اشااارت ان

لهطف اااو الص ااغار وتواص ااو اططف اااو م ااع اي اارهم ف ااي س اااحات اللع ااب

ساايوات هاام ابكثاار ئما حياان تتفااق مااع

البيا التي تعد المسابب الر يساي

ابطفاااو بعماار اقااو ماان ئما

والمدار وبالتالي يتعرضون بكيا

د ارسا ااة [ ]29حيا اان بلغا اات  %18.8و [ ]11وقا ااد با ااين يسا اابة اطيتشا ااار

للئم .

العاليااة للئم ا فااي الف ااة العمريااة دون  6أشااهر وابطفاااو ابصااغر ماان

وقااد بيياات الد ارسااة حن يساابة الئم ا قااد بلغاات أعلااى يساابة ئم ا لهااا فااي

س ا ااية ]30[.يس ا اابة  %28.7و[ ]12حي ا اان بلغ ا اات  . %4.6وع ا اادد م ا اان

فصو الئرياا والشاتاء  %14.2و  %6علاى التاوالي وادياهاا فاي فصاو

الد ارسااات اطئاار  .أوضااحت أن الا ا  Cryptosporidiumهااو ابكثاار

الربيع حين بلغت  %3.8كما في الجدوو ).(2

جدول ) (2اعداد ونسب الخمج بداء البويغات الخبيئة حسب الجنس وفصول السنة
فصول السنة

عدد العينات للذكور
48

االصابات
3

%
6.2

عدد العينات لالناث
52

االصابات
3

%
5.7

مجموع عدد العينات
100

االصابات
6

%
6
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32

3

9.3

45

0

0

77

3

3.8

الصيف

45

2

4.4

38

2

5.2

83

4

4.8

الخريف

66

7

10.6

74

13

17.5

140

20

14.2

المجموع

191

15

7.8

209

18

8.6

400
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8.2

الشتاء

*يشير التحليو اطحصا ي وجود فروق معيوية حسب فصوو السية بمستو **))P< 0.01
وهاايا يتف اق مااع د ارسااة [ ]11فااي تكرياات ف ااد سااجو  %23.8فااي ايلااوو

فل ااي

 %5.06في كاايون اطوو  %4.86فاي كاايون الثاايي  %5فاي شاباط .

بسا اابب عا اادم ت ا اوالن شا ااروط الطبيعا ااة (الح ا ا اررة الرطوبا ااة الجفا اااا )

وكمااا وهااو الحاااو فااي د ارسااة [  ]35كاياات اعلااى يساابة ئم ا فااي شااهر

وايتشار الطفيلي في الشتاء والئريا قد يعود الى س وط ابمطاار وكثارة

تشارين اطوو وتشارين الثااايي  %71.4و %22وطتتفااق مااع د ارسااة []12

الااوطدات ان س ا وط اطمطااار يبعااد الطفيلااي  Cryptosporidiumماان

كان اعهت في شهر ايار ويلي شهر ايار مع عادم تساجيو ا حالاة فاي

اطرا ال ااى اليه اار او يع ااود ال ااى ت اادف ات لمي ااات المج ااار وب اايلز تبع ااد

شهر تشرين الثايي وثم كايون اطوو  .وهيااز د ارساات ائار قاد ساجلت

أكيا

الطفيلي الى سط الميات والتي تلاون البي اة وابعشااب ومصاادر

يسااب مئتلفااة بيشااهر مئتلفااة ماان السااية [ ]23,36,26فهاايت اطئتهفااات

الميااات الئاصااة  .واطيتشااار الئريفااي يمكاان ان يكااون عا ااد الااى ظهااور

فااي اطيتشااار الموساامي لهاايا الطفيل ااي فااي مواقااع او أماااكن مئتلفااة ق ااد

الحشرات كاليباب والصراصير فمن الطبيعاي ان ييت او هايا الطفيلاي ماع

يكااون عا ااد لوقاات المحاادد للد ارسااة والتااي تتفاااوت الواحاادت عاان اطئاار

ها ا اايت الحش ا ا ارات والتا ا ااي تا ا اايد الا ا ااى تلا ا ااون الميا ا ااات واا ا ا اراا الطعا ا ااام.
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Abstract
This study has recently applied in Samarra Hospital from November 2012 to November 2013 to specify the rate
of septic of cryptosporidiosis parasite in children and adults who had diarrhea, their ages are from 12 days to
elders at 70ʼs and it had used Modified Zeihl Neelsen to investingate abot 400 samples of feces and it had been
checked.
The rate of the rot in Cryptosporidium parasite was (8.2%) . The rate of the infection of the female was (8.6%)
and the male was (7.8%) successively and there was a difference (P<0.05) and it was at the highest rate of
sapreading in the age group (<1) in the rate (12%) then (1-10) years in a rate (8.6%). The rate of spreading was
the highest point in autumn (14.2%) and then in winter (6%) and the lowest in spring (3.8%) in a difference
(P<0,01**).
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