2013
العدد2 /
المجلد21 /
مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري
___________________________________________________________________

تقييم اإلصابة بالتوكسوبالزما في الحمالن المعدة للتسمين في محافظة نينوى
بشار محمد جاسم
هيثم صديق عبدهللا عماد إبراهيم الدباغ
مستشفى نينوى البيطري
كلية الطب البيطري/جامعة الموصل
الخالصة
كان الهدف من هذه الدراسة تقييم واقع اإلصابة بمرض التوكسوبالزما في الحمالن المعدة للتسمين في مناطق
محافظة نينوى المختلفة وقد أظهرت النتائج تباينا كبيرا في النسب المئوية لإلصابة بين أقضية و نواحي محافظة نينوى
المختلفة وتظهر النتائج إن أغلب اإلصابات تتركز في المناطق القريبة من نهر دجلة وتقل أو تنعدم في المناطق األكثر
جفافا وكانت اإلصابات بالتوكسوبالزما في مناطق المحافظة المختلفة تتراوح بين صفر و  % 1.62وكانت النسبة
الكلية للمصول الموجبة للتوكسوبالزما . % 267وتظهر النتائج ضرورة دراسة العوامل البيئية المؤثرة في أنتشار المرض
فضال عن تأثير عوامل أخرى مثل انتقال الحيوانات(الحمالن) عبر محافظة نينوى فضال عن توفـر الحيوانات الناقلة
(القطط) التي تعد مصدر العدوى الرئيسي للحمالن وربط هذه العوامل مجتمعة للوصول إلى فهم أفضل لوبائية
التوكسوبالزما في الحمالن والتي سوف تساعد في استئصال هذا المرض .

المقدمة
يعد مرض التوكسوبالزما Toxoplasmosis
مـــن أهــم األمراض المشتركة المنتشــرة بصورة
واسعة فـي العالم حيث يسبب خـسائر اقتصادية كبيرة
في األغنام( )4من خـالل أحداث اإلجهاض أو
الوالدات الضعيفة ( ) 7 ,1 ,2ويعتبر ثاني أهم
األمراض المسببة لإلجهاض في عدد مــن دول العالم
( )1 , 2وتعتبر التوكسوبالزما كوندي Toxoplasma
 gondiiمن األوالي الطفيلية التي تعـيش داخل الخلية
( )7 , 1والتي لها القابلية على إصابة جميع الحيوانات
ذوات الدم الحار ( )2ومن ضمنها اإلنسان( ).وتعتبر
القـطط البرية و األليفة مــن المضايف النهائية
للتوكسوبالزما )  )7, 2والتي تعتبر المصدر الدائم
للعدوى حيث يحصل تطور للتوكسوبالزما جهازيا
ومعويا بصورة كامنة ( )9 ,8 ,2وتسبب تلوث
البيئة المحيطة بأكياس البيض (  ) 2أما بقية الحيوانات
واإلنسان تعــتبر مضايف وسطية وفي هذه المضايف

يسبب الطفيلي إصــابة جهازيه تؤدي إلى تكوين
األكياس النسيجية والتي تستقر في خاليا األنسجة
العضلية والجهاز العصبي والقلب والرئة (  . ) 1و
عادة تكون اإلصابة بالتوكسوبالزما فـي كـال المضايف
الوسطية والنهائية بالشكل تحت الحاد وتكمن الخطورة
األساسية للمرض فـي إمكانية إحداث اإلجهاض عند
إصابة النساء الحوامل في المــرة األولى (  ) 21للحمل
و نظرا إلمكانية انتقال العدوى لإلنسان عن طريق
التعامل مع اللحوم المصابة غير المطبوخة أو تناول
اللحوم المصابة المطبوخة بشكل غير كافي (. )22 ,2
لذا كان الهدف من هذا البحث الكشف عن اإلصابات
الموجودة و تحديد نسبة اإلصابة في الحمالن المعدة
للتسمين خالل فترة عمرية معينة (  8 - 7أشهر)
لغرض معرفة وجود أمكانية النتقال العدوى عبر
اسـتعمال لحوم هذه الحيوانات لالستهالك البشري .

المواد وطرائق العمل
زمار  , 71فايدة  , 22تل عبطه  , 22مـركز
الموصل  , 22ناحـية الشمال  , 22تلكيف 22
 ,الحضر  , 11الشيخان  , 22حميدات ,22
ربيعة  , 11ألقوش  , 22الكوير , 22
النمرود  , 22البعاج  , 11بعشيقة  , 22سنجار
 11و كوكجلي  22و مخمور  21عينة .
وحـفظت عينات الدم بالثلج المـجروش ونقلت فـورا
إلى المختبر ثم عزلت المصول ورقمت وحفظت في
درجة حرارة 28 -م °لحين أجراء الفحص خالل 14
ساعة وتـم إجراء اختبار األليزا وكما مـوجود في
تعليمات الشركة المنتجة للكــت .

المواد واألجهزة المستخدمة:
 -2كت أليزا ELISA Toxoplasma gondii -
serum-s
 - 1جهاز أليزا نوع Bio – tek ELX -800
طرائق العمل :
تم جمع  452عينة دم من حمالن معدة
للتسمين تتراوح أعمارهم مابين  8-7أشـــــهر مــن
أقضية ونواحي محافظة نينوى (  11قضاء وناحية,
فضال عن مركز الموصل ) وجمعت العينات مـن
المناطق المختلفة كاألتي  :قيـارة  , 71محلبية , 71
الحمدانية  , 71تلعفر  , 71حمـام علي , 71

النتائج
تعليمات الشركة المنتجة للكت ) و كانت النتائج
الموجبة كاآلتي القيارة  8و الحضر  7و تلكيف  2و
تل عبطه  7و مركز الموصل  2و تلعفر  2وحمام
العليل  1والحمدانية  1والشيخان  2ومخمور 7
وكانت العينات المشكوك في كونها حاملة لإلصابة 2
في تلعفر في حين لم تسجل إصابات في العينات
المجموعة من باقي مناطق المحافظة ( الشكل  )2و
(الجدول .)2

أظهرت النتائج وجود تباين في نسـبة اإلصابة
بالتوكسوبالزما في حيوانات التجربة وحســب المناطق
المختلفة في محافظة نينوى فضال عن التباين في شدة
اإلصابة بمرض التوكسوبالزما حيث كانت تتراوح
بين المصل الموجب و اإلصابة مع وجــود أعراض
سريريه للمرض وقد دلـت النتائج على كون أغلب
الحاالت من النوع الموجب المصل دون أعراض
سريريه ظاهرة فضال عن وجود واحدة من الحاالت
المصنفة كـمشكوك فيها أو غير مؤكـدة ( حسب
21
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النسبة المئوية لالصابة بالتوكسوبالزما في االقضية والنواحي في محافظة نينوى
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(الشكل  )2يمثل النسب المئوية لإلصابة بالتوكسوبالزما في الحمالن المعدة للتسمين في محافظة نينوى
الجدول (  : ) 2يمثل النسب المئوية لإلصابة بالتوكسوبالزما في أقضية ونواحي محافظة نينوى
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وكانت النسب المئوية لإلصابة كاآلتي :
القيارة  % 1.6.2والحضر  % 22و تلكيـف .6.2
 %وتل عبطه  % 1.6.2و مركز الموصل .6.2
 %و تلعفر  % .6.2و حمام العليل  % 1.6.2و
مخمور  % 12و حمدانية  % .6.2و الشيخان
 % .6.2وكانت النسبة المئوية لإلصابة في كل من
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كوكجلي و سنجار و فايدة و ناحية الشمال و زمار
و محلبية وبعشيقة و بعاج ونمرود و كوير و ألقوش
و ربيعة و حميدات تساوي صفر .%وعند تمثيل
النتائج على خارطة محافظة نينوى تتضح أن أغلب
اإلصابات تتركز في المناطق القريبة من نهر دجلة وكما
في (الشكل .) 2-
27
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(الشكل  ) 1-النسبة المئوية لإلصابة بالتوكسوبالزما في االقضية والنواحي موزعة على خارطة محافظة نينوى

المناقشة
وكان لزاما علينا دراسة اإلصابة في الحمالن المعدة
للتسمين حيث تعتبر لحوم الحمالن المصابة من أهـم
مصادر اإلصابة في اإلنسان (  . ) 21, 2وكان من
الضروري أخذ عينات عـديدة مــن جـميع أقضية
ونواحي محافظة نينوى لغرض تحديد المناطق األكثر
مالئمة لدورة حياة الطفيلي والذي يتمثل في ظهور
اإلصابات في الحمالن في تلك المناطق .وقد أظهرت
النتائج تباينا في نسـبة اإلصابة بمـرض التوكسوبالزما
فـي المناطق المختلفة فــي محافظة نينوى مع خلو
مناطق أخرى عديدة من اإلصابة  .ويمكن أعزاء
االختالف في نســـب ظهور المرض إلى االختالفات
البيئية والجغرافية ( )22 ,2.حـيث تحتاج أكياس
البيض الملقاة فــي براز القطط إلى ظروف تتوفر فيها
الحـرارة والرطوبة والتهوية الكافيتين لتصــبح معدية
بعد  2أيام تقريبا (  ) 2وفي دراستنا كانت اغـلب
المناطق الخالية مــن اإلصابات صحراوية جافة وتقـع
غرب نهر دجلة ( )28بينما كانت أغلب المناطق

يعد مرض التوكسوبالزما من أهم األمراض
المشتركة في العراق وبلدان أخرى عديدة وتـكـمن
أهمية المرض في تأثيره فـي صحة اإلنسان من خالل
انتقاله مـع أمكانية أحـداث اإلجهاض فـي النساء
الحوامل عند اإلصابة ألول مــرة (  ) 1 , 2حيث
سجلت إصابات بنسبة  % 29في عينة دراسة شملت
 82امرأة عراقية في الفترة  ) 2 ( 2992 -2994بينما
تكمن أهميته في الصحة الحيوانية فـي الخسائر
والوالدات
االقتصادية الناجـمة عــــن اإلجهاض
الضعيفة الناتجة عــــن اإلصابة الخلقية مـع أمكانية
التسبب في نقل العدوى إلى اإلنسـان (,22 ,21 , 4
 ) 21أن مـعرفة وبائـية التوكسوبالزما ضرورية
لتحديد طرق االنتقال من القطط إلى اإلنسان والحيوان
( . )24 ,27 ,21وفي حالة األغنام والحمالن يعتبر
تلوث العلف بأكياس البيض الملقاة مع براز القطط من
أهـم مصادر انتقال العدوى ( )22حيث إن الوالدات
المصابة خلقيا عادة ما تموت في أعمار مبكرة ( .) 2
24
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وبائية المرض في المحافظة تحتاج إلى توفر معلومات
المصابة تقع شرق أو قريبة من نهر دجلة و كانـت
عن المرض في المحافظات المتاخمة لمحافظة نينوى
النسبة المئوية الكلية لإلصابة الممثلة لمحافظة نـينوى
 % 267في العينة المستخدمة في البحث والتي تكونـت
بينما نحتاج إلى أجراء دراسات مماثلة على مستوى
مـن  421حــيوان وال تتـوفر لدينا أرقام أو نســب
القطر لتحديد نسـب ومناطق انتشار المرض وتحديد
أولويات وطرق الوقاية المالئمة من التوكسوبالزما .
مئوية لإلصابات فــي باقـي المحافظات العراقية ولكن
إن التلقيح يعد من أفضل أساليب الوقاية من اإلصابة
بالمقارنة مـع المسوحات المصلية لألمصال الموجبة
باألمراض المختلفة فضال عن مرض التوكسوبالزما
للتوكسـوبالزما في األغنام لعدد من بلدان العالم حيث
(  ) 2ولكن هناك عوامل عادة ماتحدد هذا الخيار في
كانت  %4164في اسبانيا ( )29و  %4262في مصر
الطب البيطري ويكمن العامل األول في األولويات ففي
( )11و  %21في بريطانيا ( )12و  %22..في
منـطقة يـتواجد فيها العـديد مـن الحاالت المرضية يتم
البرازيل ( )11و  216.في ايران ( )17و  % 8462ف
التركيز عـلى الحاالت المــرضية األكــثر خطورة على
صربيا ( )14وفي دراسة حديثة في ايران اظهرت ان
الصحة العامة والحيوانية واألكـثر انتشارا أن حـــقيقة
نسبة االصابة بالطفلي كانت  .)22( %12624أن
كـون التوكسوبالزما طفلي ثنائي المضيف ذو مضائف
االستمرار في التقصي عن مرض التوكسوبالزما
وسطية عديدة (  ) 2يزيد من صعوبة أمكانية
ضروري لتحديد الخارطة الوبائية للمرض و للوصول
استئصال المرض ويبقى تلقيح الحمالن مـحدد بالعامل
إلى فهم أكثر عــن مـصدر وطـريـقة انتقال العدوى
الثاني وهو الكلفة المتوقعة للتلقيح السـنوي و يستحسـن
إلى الحمالن ( )12ومـدى تأثرها بالعوامل البيئية
أن يجرى التلقيح السنوي لألغنام اليافعة والتي قــد
والجغرافية فـي المحافظة وتـحديـد الطرق الوقائية
تصبح مـنتجة بـعد سنتين تقريبا مع االســتمرار في
الواجـب اتخاذها للوقاية مـن اإلصــابة  .إن وجــود
التلقيـح مــع األخــذ بـنظر االعتبار حركة مربي األغنام
إصابات في األغـنام المــعدة للتسمين وبنسبة عالية في
داخـل محافظة نينوى فـضـال عـــن الحركة الدورية
بعض مناطق محافظة نينوى يوجب علينا إيـجاد السبل
لمربي األغنام بين المحافظات المختلفة هذه اإلجراءات
لتقليص نسـبة ظهور المرض فيها لكونها من أهم
قد تساهم في تقديم لحوم أكثر أمانا لالستهالك البشري .
مصادر نقل العدوى إلى اإلنسان (  . ) 1أن معرفة
تنويه:
يتقدم الباحثون بالشكر الجزيل إلى أدارة الشركة العامة
للبيطرة و أدارة المستشفى البيطري في نينوى لتفضلهم
بدعم هذا العمل .
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Evaluation of Toxoplasmosis in feed lot lambs in Nineveh
Provence
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the occurrence of toxoplasmosis in feed lot lambs
in Nineveh Provence .the results indicates.A wide difference in the incidence of toxoplasmosis
in the different areas of Nineveh and most infections was concentrate in areas near Tigris
river and its low in the mostly dried areas . The infection percentage in the different areas
of Nineveh was ranged from zero to 26.7 % and the total percentage was 7.3 % . The
results indicate the importance of studying the epidemiological factors affecting the
transmission of Toxoplasma as well as the effect of seasonal transportation of lamb in
Nineveh and the availability of the source of Toxoplasmosis ( cat ) in different area of
Nineveh Provence to get a better knowledge on the epidemiology of toxoplasmosis in
lambs which helping in eradicate this disease .
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