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االبواغ الخبيئة في األطفال السويين والمثبطين مناعيا وتحضير مستضد الطفيمي
واستخدامة في اختبار التألق المناعي غير المباشر IFAT
مي حميد كوان و مولود محمد شذر

I

الخالصة
أجري تتت راد ررا تتا را علىي تتا تي تتن اجات ت تلين ا تتن رسها تتلل رااف تتلعين عل ا تتيلل راا تتلى

تت ع تت

االشايلت عغدرد (اجا تا رسهالل رااررج ين ا ي راانلتا اجا تا رسهالل راررقدين رااثعهين انلتيتل

) .شخفت ر فلعا علال الل فعغا زيل نيان رااح رة راعلردة  ,كال لم لحضير االضد أكيتلس راعتي
راكلاي تتا ع تتد إح تتدرث إف تتلعا لجريعي تتا ت ت تجي تتين عمكي تتلس راع تتي

رااالضد

رخلعلر رالماق راانلت غير رااعلشر.

عيغت راناعا رااى يا

كال جد رخلال ل

ناعا % 36.4

اجا تل رسهالل رااررج ين راررقدين %21.2

راناب رااى يا اإلفلعا

رسهالل راافلعين عما رر

.ام ياجل رقل ا ن يل

راا ز ا تتا ا تتن رسها تتلل را تتلخدرم ى تتذر
 % 32تين رال را ,

رااجلايع راثالثا األهاتلل رااثعهتين انلتيتل  ,كلنتت أتيتن

رادم رايي كيايل رااالياين اي الجتلت راكيايلىيتا ر شت ل

راناب رااى يا عين راذك ر ر نلث .

ظيرت را الالت رااريريا اإلفلعا رالجريعيتا ت تجيت رالجرعتا ع تد  4أيتلم راتلارت ااتدة 10

أيتتلم  ,قتتد ا حظتتت أكيتتلس عتتي

راهايي ت

ت رخلعتتلر رالتتماق راانتتلت غيتتر رااعلشتتر عشتتكل كتتر

حد د رضحا ا ن رخضر افار الماق  ,ام ياجل رقل ا ن يل عين راناب رااى يا ايلشتخي

رافعغا هريةا رالخلعلر راانلت .

ذرت

عهريةتا

Epidemiological study of cryptosporidiosis in immunocompetent
& immunocompromised children, prepared parasitic antigen and
used it in IFAT
Kawan.M.H ,Shether.M.MII
Summary
An epidemiological study was done on 2 groups of children infected
with watery diarrhea in some hospitals of Baghdad (group 1: immunocompetent
outpatients, group 2: immunosuppressed inpatients).
Modified cold Ziehl Neelsen stain was used in diagnosis. The whole

 Iقام راهايييلت – كييا راهب راعيهر – جلا ا عغدرد
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oocysts antigen prepared after conduction of experimental infection in 2 calves
by using isolated oocysts from children stool, and this prepared antigen was
used in Indirect Fluorescent Antibody Technique (IFAT).
The percentage of infection in the 2 groups of outpatients and inpatients
were 21.2% and 32% respectively, and there was a difference in percentage of
infection between the 3 groups of children, the highest was 36.4% in group with
leukemia and received chemical and radiotherapy.
There was no significant difference between the two sexes.
The clinical signs of experimental infection began after 4 days and continued for
10 days. The oocysts appeared in IFAT as spherical in shape with clear walls
and bright yellowish green color. There was no significant difference between
the 2 methods used for diagnosis (stain and immunological test).
المقدمة
رااشتلركا عتين ر ناتلن راحيت رن ,

درء رالع رغ راخعيىتا  cryptosporidiosisىت اتن رسات رر

لاععا أن ر جنس  . (1)Cryptosporidiumللهال أن ر راجنس تين راحل ا رااررشليا ايخاليل راهالىيا

األا لء راجيلز رالناا ايعلىن راهي ر ااععل إايلال شديدر خلفا
ي لع تتر درء رالعت ت رغ راخعيى تتا ا تتن رسات ت رر

رستالر رافغيرة رارضع(.)2

ذرت را علىي تتا را لاي تتا راح تتد ث نظت ت رر اةف تتر د رة حي تتلة

راهاييت ( ,)3حتتد ث ر فتتلعلت راالكتتررة رال ت لتتحد إاتتن هتترح أتتتدرد كعي ترة اتتن أكيتتلس راعتتي
افتتيعا حتتلل خر جيتتل اتتن رااضتتي ( ,)4لاتتلهيع اةل اتتا راظتتر

راةلعييا تين اةل اا راا ةالت رالتليلديا راا ةالت رال لال ال
رال لال ال

رااتتر

رااالشتايلت  ,اةل اتا اتلدة راكيت ر

ت ذ

ل لعر كل يا سحدرث

راارض تتيا ت ت ر نا تتلن حا تتب را ا تتر راحلا تتا راانلتي تتا ( ,)8حي تتث يلاي تتز

رستت ت رر

راانلتتتا راهعي يتتا الاتتيال رسهاتتلل عماتتيلل اتتلى حتتلد اغ ت

رسا تلء غثيتلن قت ء ررلاتل

ر يدز ع

راعيىيتتا راةلاتتيا ااتتدة ثالثتتا رشتتير ايتتل

ل ةيم ايله راشرب(,)5إضل ا إان إن جرتا فغيرة ان أكيلس راعي

ر ف تتلعا(.)7,6لخليت ت

ت درجتا راحت رررة (,)9أاتل ت رااضتلى

راانلتي تتا رانا تتلء راح را تتل ع ت ت

أات ت رر

راجي تتلز رايض تتا

رسد يا رال لحدث ىع هل انلتيل يالار راار

نتتللد تتتن راليتتلب راا تتدة

رالت ل تلن تت رز انلتيتل كارضتن

رالتلالالت راانلتيا رسخرى اثل رايي كيايل راافلعين عما رر

راكين نة

اادة ه ييا يلح ل ران ران

راافلعين علاهايي

ياتتعب رااتتر

إاتتن جاتتل

حتتلد ينلي ت علا تتلة

أ رعل قد فيت إان .)10(%15-3

راكي عي اينلت

ات ت ء رالغذي تتا راا تتلاجين علاا تتلير يدرت
راازان(,)10حيث يلف

عمايلل شديد يتزدرد تيتن اتدى أاتلعيع ثتم رشتير ايفتل حجتم راغتلىه  17الت رر ي ايتل
راكيتتلرل رن تتدرم رالالفتتل

رالت لك ت ن

()12

()11

 ,قتد يتحد

ةتدرن

 ,رن ناتتعا را يتتلت ت ارضتتن ر يتتدز

ت راحي رنتتلت خاتتلىر رقلفتتلديا كعيترة اتتن ختتالل رنلشتتلره عتتين راحي رنتتلت خلفتتا

را جت ل حيتث لحتدث إفتتلعا تلايتا ت را جت ل رارضتي ا للت رر ح ناتتعليل  %70-30ل رر ةيتل ىالكتلت لفتتل
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إان

)13(%50

 ,يلف

راار

درجا راح رررة جال
اجيت ع

راحي رنلت عمايلل الى شديد ذ ات ن رخضتر أ رفتار اتع ررلاتل
راحلالت راالةداا

رق د يحد إان را لة

رادررالت عاعا رنلشلر راهايي

()15(AL-Hashimi)2000

ناعا ر فلعا

أهالل احل ظا عغدرد  ,حيث اجيت

رسهالل عيغت  %13.6اجيت ك رن

اةتتدررىل  %14ت رسهاتتلل  %37.27ت را ج ت ل  ,أاتتل راكيالن ت
%14.6

شتتخ

أهالل قريا راذىب رسعي

()17()2003

()16()2003

ناعا

ةتتد اتتجيت ناتتعا عيغتتت

انهةا أع غريب .

هايي ت  Cryptosporidiumاخلعريتتل عه ررىتتق اخلياتتا كتتلن أىايتتل فتتعا ااتتحلت راع تررز

عفعغا زيل نيان رااح رة راعلردة راكين ن رافلاد ايحلا

غير رااعلشر ذ

رالشخي

لايا تلايا

اتتن راد رراتتا ىت لشتتخي

انلتيل إضل ا إان لشخي
إفلعا لجريعيا

راهايي

را ج ل اغر

()18

 ,أال انلتيل كلن رخلعلر رالماق راانلت

علال الل أكيتلس راعتي

ر نالن راحي رنلت كاالضدرت (.)19
إن رايتتد

(.)14

راكلايتا راا ز اتا راانةتلة اتن عتررز

هاييت رالعت رغ راخعيىتتا ت رسهاتتلل ات

رسهالل رال الل ح

راانلتتتا رااثعهتتين

رالماق راانلت غير رااعلشر ع د أحدرث

لحضير االضد راهايي .

طرائق العمل
جا ت  400تينا غتلىه اتن اجات تلين اتن رسهاتلل عمتاتلر  10-1اتن رت اتن كتال راجناتين

رااجا تتتا رس اتتن شتتايت  250تينتتا( 143ذكتتر  107أنثتتن ) اتتن رسهاتتلل راافتتلعين عل اتتيلل رااتتلى
راا رر ق ست رر

رااغ

راة ء ررلال درجا راحت رررة راجاتل

إان كل ان االشايلت راانف ر راهال رااركز

رازى رر

(اجا تتا رسهاتلل راات يين ) رااتررج ين

األهالل

عغدرد  ,رااجا تا راثلنيتا شتايت

 150تينتتا ( 82ذكتتر  68أنثتتن ) اتتن رسهاتتلل راافتتلعين عل اتتيلل رااتتلى راحتتلد (اجتتلايع رسهاتتلل
رااثعهتتين انلتيتتل ) را ررقتتدين ت رااالشتتايلت رااتتذك رة اةاتتاين عشتتكل اجتتلايع ()1رسهاتتلل راااتتلياين

اي الج تتلت راكيايلىي تتا ر شت ت ل (اجا ت تتا أات ت رر
رسهاتتلل راافتتلعين عتتما رر
راافلعين عما رر

راجيتتلز رايضتتا

راةف ر رااشل راكي

را تتدم رايي كياي تتل ) ش تتايت  88ها تتل  )2( ,اجا ت تتا

ا ت ء رالغذيتتا شتتايت  42هاتتل  )3(,اجا تتتا رسهاتتلل

االياين ع

را الجلت رالت لحتدث ىع هتل انلتيتل شتايت

 20هال  .كال لم جاع  400تينا دم ان اجلايع رسهالل الالخدرم رااف ل
لم رال الل فعغا زيل نيان رااح رة راعلردة الشخي

تينلت راغلىه (.)20
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اإلصابة التجريبية وتحضير مستضد الطفيمي -:
جا تتت أكي تتلس ع تتي

ر فلعا ,ثم تزات أكيلس راعي

راهاييت ت ا تتن غ تتلىه ع ت ت

رسها تتلل رااف تتلعين عل ا تتيلل ع تتد لش تتخي

علالخدرم رااحي ل رااكر رااشعع (.)21

راهايي راا ز اا ان رسهاتلل تتن هريتق رااتم ( .)22لتم حت

أفيب تجالن ع ار  7أيلم عمكيلس عي

راعتررز ي ايتتل ع تتد رايت م راثتتلن اتتن ر فتتلعا اغليتتا نيليتتا رالجرعتتا ( 10أيتتلم ) علاتتلخدرم فتتعغا زيتتل نياتتن
راهايي ان عررز را ج ل.

رااح رة راعلردة ,ثم جا ت أكيلس عي

راكلايا ع د جا يل لنةيليل حاب هريةا

حضر االضد راهايي ان أكيلس راعي

()19

رال ايت تينلت رااف ل رااالضد سجررء رخلعلر رالماق راانلت غير رااعلشر علال الل
رااةلرن (RAH/FITC) Rabbit Anti Human With Fluorescent
 Isothio-Cyanateرااحضر ان شركا  Nordicراي انديا .
رال ال ح

 t-testااةلرنا رانللىد إحفلىيل لحت اال ى . p<0.05 p<0.01
النتائج

أظيرت نللىد رادرراا ج د لا ق

ناعا راحلالت راا جعا

) عاال ى  p<0.05اةلرنا اع راحلالت راا جعا

رسهالل را ررقتدين (رااثعهتين انلتيتل

رسهالل رااررج ين (راا يين) (جد ل .)1

كاتتل أشتتلرت رانلتتلىد إاتتن ج ت د لا ت ق ت ناتتعا راحتتلالت راا جعتتا ت اجا تتتا رسهاتتلل راافتتلعين

عتتما رر

راتتدم راي كيايتتل عشتتكل غيتتر ا ن ت

رسهاتتلل راافتتلعين عتتما رر
(جد ل.)2

اتتم ياتتجل تترق ا ن ت

راجيتتلز رايضتتا

 p<0.05اةلرنتتا اتتع تتتدد راحتتلالت راا جعتتا ت اجا ت تل
ات ء رالغذيتتا راافتتلعين عتتما رر

عتتين راناتتعا رااى يتتا اإلفتتلعا عتتلاهايي

رسهالل رااررج ين راررقدين (جد ل.)3

راةفت ر رااشتتل راكيت

ت راتتذك ر ر نتتلث ت اجا ت تل

اإلصابة التجريبية واختبار التألق المناعي غير المباشر-:
ا حظت را الالت رااريريا

تجي رالجرعا ع د  4أيلم ان ر فلعا رالجريعيا حيتث لغيتر ات ن

ق رم راعتررز إاتن إاتيلل اتلى رفتار ذر ررىحتا كرييتا ظيترت تالاتلت راخات ل ةتدرن راشتييا راتلاررر
ذاك  10أيلم .

ت رخلعتتلر رالتتماق غيتتر رااعلشتتر راا جتتب عشتتكل كتتر

ظيتترت أكيتتلس عتتي

راهاييت

ام ياجل رق ا ن

عين راناب رااى يا ايلشخي

رضحا ا ن رخضر افار الماق (شكل.)1
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جد ل( - )1راناب رااى يا اإلفلعا عهايي رالع رغ راخعيىا Cryptosporidium
رااررج ين راررقدين

اجلايع رسهالل

رااالشايلت.

تدد راحلالت

تدد راحلالت راا جعا

تدد راحلالت راالاعا

)%21.2(53

)%78.8(197

150

)%32(48

)%68(102

400

)%25.3(101

)%74.8(299

راااح فا
250

رسهالل رااررج ين

ناعليل رااى يا

(راا يين)

رسهالل راررقدين

(رااثعهين انلتيل )
رااجا
ي جد رق ا ن

راكي

رسهالل

ناعليل رااى يا

 p<0.05عين رااجا تلين.

جد ل ( )2راناعا رااى يا اإلفلعا عهايي رالع رغ راخعيىا Cryptosporidium
راررقدين

اجلايع رسهالل

رااالشايلت .

اجلايع رسهالل راررقدين

تدد راحلالت

تدد راحلالت راا جعا

تدد راحلالت راالاعا

(رااثعهين انلتيل)

راااح فا
88

ناعليل رااى يا

ناعليل رااى يا

)%36.4(32

)%63.6(56

.1رسهالل راافلعين
عما رر

رادم رايي كيايل .

 .2رسهالل راافلعين
عما رر

راجيلز رايضا

ا ء رالغذيا .

 .3رسهالل راافلعين

عما رر

42

)%28.6(12

)%71.4(30

)%20(4

20

راةف ر رااشل

راكي
رااجا

)%80(16

.
راكي

)%32(48

150
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جد ل ( )3راناعا رااى يا اإلفلعا عهايي رالع رغ راخعيىا Cryptosporidium
راررقدين حاب راجنس .

اجلايع رسهالل

تدد راحلالت راا جعا

تدد راحلالت راالاعا

)%21(30

)%79(113

)%21.5(23

)%78.5(84

250

)%21.2(53

)%78.8(197

رسهالل

ذك ر

82

)%34.1(28

)%65.9(54

راررقدين

إنلث

68

)%29.4(20

)%70.6(48

150

)%32(48

)%68(102

رسهالل

رااررج ين

ذك ر

إنلث

رااجا

رااجا

شكل ( )1أكيلس عي

تدد راحلالت

رسهالل رااررج ين

ناعليل رااى يا

راااح فا
143
107

ناعليل رااى يا

هايي رالع رغ راخعيىا علخلعلر رالماق راانلت غير رااعلشر ()x 1000
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جد ل ( )4رااةلرنا عين هريةل رالشخي
هريةا رالشخي

رااالخداا

رادرراا

تدد راحلالت

تدد راحلالت راا جعا

تدد راحلالت راالاعا

فعغا زيل نيان

400تينا غلىه

)%25.3(101

)%74.8(299

رخلعلر رالماق راانلت

400تينا افل

)%25.3(101

)%74.8(299

راااح فا

رااح رة راعلردة
غير رااعلشر

ناعليل رااى يا

ناعليل رااى يا

المناقشة

أشتتلرت رانلتتلىد إاتتن أن راناتتعا رااى يتتا راكييتتا فتتلعا رسهاتتلل عهايي ت رالع ت رغ راخعيىتتا ى ت

 %25.3رن ىذه راناعا لقت راناب رال اجييل ع
(AL–Hashimi)2000

()17()2003

اجيت ناعا %14.6

ت رسهاتتلل إا تن لتترد راظتتر

رس الخ خلفا

راظر

()15

راعلحثين

ناتتعا  %13.6اتتجيت ك ت رن
أهالل قريا راذىب رسعي

()16()2003

ناتتعا  %14راكيالن ت

 ,قد تزى اعب ررلال ناعا ر فلعا

رافتتحيا راعيىيتتا كثترة ايتتله رااجتتلر عاتتعب ات ء لف تري

راحلايا ع د راحرب .

اتتجل رخلال تتل عتتين نا تتب ر فتتلعا عتتلاهايي

%21.2

عغدرد حيث اجيت

راايتتله كث ترة

ت ت رسهاتتلل راا تررج ين را ررق تتدين حيتتث عيغتتت رانا تتب

 %32تين رال را  ,قد ي د رالختلال

إاتن رالثعتيه راانتلت راشتديد راتذ يحتدث اتن جتررء

ر فتتلعلت رسختترى ل تتله را ةتتلررت رال ت لحتتدث ىع هتتل انلتيتتل ااتتل يزيتتد ت ناتتعا ر فتتلعا

()23

 ,قتتد

ررلتتعه ذاتتك ت رانلتتلىد راا ضتتحا ت جتتد ل ( )2حيتتث جتتد أن أتيتتن ناتتعا اإلفتتلعا عيغتتت ت رسهاتتلل
رااف تتلعين ع تتما رر

راان تتلت

را تتدم رايي كياي تتل راا تتلاجين عل شت ت ل

رلاة تتت ى تتذه رانل تتلىد ا تتع

)15()2000(AL-Hashimi

اجلايع رسهالل رااالياين اي الج راكيايلى
عينت رادرراا ع دم ج د رق ا ن

()24()1997
()17()2003

را ة تتلررت راكيايلىي تتا رالت ت لضت ت

ت ت ت ت احل ظت ت ت تتا ديت ت ت تتلان ات ت ت تتع
احل ظا عغدرد  ,رااعب

ك نيم علالس اع راعيىا راخلرجيا خف فل

راجي تتلز

ت ت إن نا تتعا ر ف تتلعا كلن تتت أتي تتن ت ت

ر شل .

ناتب رالفتلعا عتين راجناتين  ,قتد رلاتق ذاتك اتع راهتلى

()15(Al-Hashimi)2000

,ك ت ت ت ت رن

()16()2003

راكيالن ت ت ت ت

ذاك ي د راتن كت ن رالهاتلل ذكت رر رنلثتل ا رضتين االفتلعا
رالتالر رافغيرة.
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جلءت نللىد ر فلعا رالجريعيا

ر فلعا رالجريعيا

را ج ل الاةا اع رازعيد

()25()1994

عغتدرد تنتدال أحتدث

راحاالن  ,حيث ظيرت را الالت رااريريا خلفا ر ايلل راالى ع تد  3أيتلم اتن

ر فتتلعا راتتلارت را الاتتلت إاتتن حت را  10أيتتلم لررج تتت ع تتدىل حيتتث لحت ل راع تررز رااتتلى إاتتن تجين ت

(.)22

راتتل ايت راد رراتتا أكيتتلس عتتي

Casemore

()19

حيث أشلر إان كالءة رال الل أكيلس راعي

راانتتلت غيتتر رااعلشتتر الشتتخي
رالخلعتتلر راا جتتب عشتتكل كتتر
ظيت تترت يت تتو أكيت تتلس راعتتتي

)26(Shimizu

راهايي ت راكلايتتا رانةيتتا كاالضتتد رلاةتتت ت ذاتتك اتتع ()1987

راهايي ت

ك رن (.)16()2003

راد رراتتلت را علىيتتا  ,قتتد ظيتترت أكيتتلس راعتتي

علىت تتت  ,قتتتد رلاةت تتت ىت تتذه رانلت تتلىد ات تتع ()1997

تتن إتتدرد قيييتا اتن أكيتلس راتع

تينا راعررز ( ,)27,16,15قد أتهت راهريةا راثلنيا نللىد الالثيا ان حيث كالءة رالشتخي

لشخي

Garcia

عفعغا زيل نيان رااح رة راعلردة رخلعلر رالماق راانلت غيتر رااعلشتر

كاتلءة الالثيتا  ,حيتث ل لعتر راهريةتا رس اتن حالاتا جتتدر لكشت
ر فلعلت رااعكرة

ت

ذر حتتد د رضتتحا عي ت ن رخضتتر افتتار التتماق  ,أاتتل رالخلعتتلر رااتتلاب

عشت تتكل كت تتر

أظيرت هريةل رالشخي

اغتتر

راكلايا راا ز اتا رانةيتا ت رخلعتلر رالتماق

رستالر رافغيرة(.)28

حالاتيليل ت
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