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عزل االكياس النسيجية لطفيلي المقوسة الكوندية  Toxoplasma gondiiمن أنسجة الدجاج
المحلي والحمام البري والمنزلي
هادي مدلول حمزة الميالي
محمد حبيب داخل
جامعة القادسية  /كلية التربية  /قسم علوم الحياة
الخالصة
تضمنت الدراسةة الحاليةة عةزل وتصةخيي يفيلةي المقوسةة الكونديةة  Toxoplasma gondiiفةي الالالةة أنةوان مةن الطيةور
الداجنة تم الحصول عليها من منايق مختلفة من محافظة الديوانية والتي شملت  150عينة من الدجاج المحلي (Gallus gallus
) domisticusو 130عينةةةةةة مةةةةةن الحمةةةةةام المنزلةةةةةي) (Columba livia domisticusو  130عينةةةةةة مةةةةةن الحمةةةةةام
الطوراني) (Columba liviaخالل المدة مابين شهر تصةرين الاةاني  2010ولغايةة شةهر أيةار . 2011وقةد هةدفت الدراسةة فضةال
عن عزل وتصخيي يفيلي المقوسة الكوندية في الطيور المدروسة ،دراسة نسب اإلصابة وشدتها ودور الطيةور الداجنةة فةي نقةل
داء المقوسات  Toxoplasmosisإلى اإلنسان.
أظهرت نتائج الفحوصات المختبرية بأستخدام فحي تالزن الالتكس ( )LATوجود اإلصةابة بةداء المقوسةات النةاتج عةن يفيلةي
المقوسةةة الكونديةةة  Toxoplasma gondiiوبنسةةب إصةةابة م ويةةة مختلفةةة بلغةةت  % 32.6فةةي الةةدجاج المحلةةي و %32.3فةةي
الحمام الطوراني و % 24.6في الحمام المنزلي.
تم عزل األكياس النسيجية من أنسجة القلب ،الدماغ  ،الرئتين و الكبد لبعض الطيور المدروسة التي كانت موجبةة لفحةي تةالزن
الالتكس وذات التركيز العالي اإلصابة باستخدام المقايع النسيجية وأظهرت النتائج إن أعلى نسبة إصةابة كانةت فةي الكبةد إذ بلغةت
 34.6%في الدجاج المحلي و % 28في الحمام المنزلي و % 19في الحمام الطوراني كذلك تم عزل كيس البيض من أمعةاء أحةد
الطيور المصابة أالناء التصريح .
بينت نتائج الدراسة الحالية أيضا الدور الكبير الذي تلعبه الطيور الداجنة في نقةل اإلصةابة بةداء المقوسةات إلةى اإلنسةان باعتبةار
من األمراض المصتركة بين اإلنسةان والحيةوان وذلةك مةن خةالل عةزل األكيةاس النسةيجية مةن أعضةائها وهةو األول مةن نوعةه فةي
العراق أيضا ..

المقدمةة Introduction
يعةود يفيلةي المقوسةة الكونديةة  Toxplasma gondiiإلةى رتبةة البوايةات ) .)1((sporozoaوهةو يفيلةي داخةل خلةوي
إجبةاري ) ،(Obligate intracellular Parasiteقةادر علةى إصةابة مختلةن األنسةجة فةي العديةد مةن اللبةائن )(Mammals
والطيةةور) (Birdsمسةةببا داء المقوسةةات ) .(2) (Toxoplasmosisويعةةد مةةن اإلمةةراض المصةةتركة )(Zoonotic disease
الواسةةعة االنتصةةار عالميةةا بةةين اإلنسةةان والحيةةوان مةةن جهةةة (.)3يصةةيب يفيلةةي المقوسةةة الكونديةةة فضةةال عةةن اإلنسةةان ،الخةةرا ،
المةةاعز ،الخيةةول ،الطيةةور ،الف ةةران و الةةذئان ،حةةين تكةةون فةةي تمةةاس مةةع اةةائ المصةةان والةةذي يمكةةن أن يحةةوي أكيةةاس البةةيض
( .(4) (Oocystsنظرا لألهمية الكبيرة للطيةور الداجنةة وقربهةا وتماسةها المباشةر مةع اإلنسةان وخاصةة الةدجاج والحمةام ،ولعةدم
وجود دراسات سابقة حول هذا الطفيلي في هذة الطيور في العراق ولكونها أكار قربا وتماسا مع اإلنسةان مةن فقةد جةاءت الدراسةة
الحالية والتي تهد إلى التحري عن وجود يفيلي المقوسة الكوندية  Toxoplasma gondiiالمسببة لداء المقوسات في بعض
الطيور الداجنة والمنزلية وهي الدجاج والحمام والكصن عن وجود اجسام الضد ( Antibodies )Abلطفيلي المقوسةة الكونديةة
 Toxoplasma gondiiفةةةةي دم الطيةةةةور الداجنةةةةة والمنزليةةةةة باسةةةةتعمال فحةةةةي الةةةةتالزن الالتكةةةةس )(Latex (LAT
) Agglutination testومحاولةةة عةةزل الطفيلةةي مةةن أنسةةجة الطيةةور المصةةابة الموجبةةة لفحةةي الالتكةةس باسةةتخدام المقةةايع
النسيجية للكبد ،الطحال ،الرئة ،الدماغ والعضالت.

المواد ويرائق العمل Materials and methodes
 -1جمع العينات Collection of sample
تم جمع  150ييرا من الدجاج المنزلي نةون  Gallus gallus domesticusو  130ييةرا مةن الحمةام المنزلةي Columba
 domesticusو  130ييرا من الحمام الطوراني  ،Columba liviaفي الفترة من شهر تصرين الااني  2010ولغايةة شةهر أيةار
 ،2011وحصلنا على العينات من منايق مختلفة من محافظة الديوانية.
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-2جمع عينات الدم Collection of Blood sample
سةةحبت عينةةات الةةدم مةةن الةةدجاج المحلةةي والحمةةام المنزلةةي والحمةةام الطةةوراني مةةن الوريةةد فةةي المنطقةةة تحةةت الجنةةا بواسةةطة
 Syringeحجم  )5( 5ccوبمعدل  5-3مل من الدم الم وضعت في أنابيب اختبار معقمة بعةدها فصةل المصةل بواسةطة جهةاز الطةرد
المركزي  Centrifugeبسرعة  2500ولمدة  5دقائق وسحب بواسطة ماصة معقمة لكل عينة ومن الم وضةع المصةل فةي أنابيةب
خاصة معقمة سجل عليها رقم الحيوان وجنسه وتاريخ الفصل وحفظت في  20-م oلحين إجراء الفحوصات عليها.
-3فحي تالزن الالتكس Latex agglutination test
استخدمت عدة الفحي المصنعه من قبل شركة  biokitاالسبانيه الخاصه لفحةي التوكسةوبالزما وحسةب الطريقةه المرفقةهمع عدة الفحي وكمايلي -:
 -1تم أخراج عدة االختبار المبردة والمصل المجمد من الاالجة وترك لحين الوصول إلى درجة حرارة الغرفة .
-2وضع  50مايكروليتر ) (mlمن المحلول الفسلجي على الحقول السوداء للصريحة من الحقل  6 -2فق .
-3وضةةةةع  50مةةةةايكروليتر مةةةةن نمةةةةوذج المصةةةةل المةةةةراد فحصةةةةه إلةةةةى الحقةةةةل رقةةةةم  1,2باسةةةةتخدام الماصةةةةة األوتوماتيكيةةةةة
.Micropipette
-4خل المزيج جيدا بنفس الماصة وتم نقل  50مايكروليتر من المصل المخفن مةن الحقةل رقةم  2إلةى الحقةل رقةم  3الةم الحقةل
رقم  4وهكذا حتى نهاية الحقل رقم  6الم سحب  50مايكروليتر من الحقل األخير ويرمى.
-5رجت قنينة الكاشن وأضين  50مايكروليتر إلى الحقول من .6-1
في حالة العينات الموجبة للفحي يالحظ حصول تجل  agglutinationفي الحقول وحسب التخافين.
-4تحضيرالمقايع النسجية
تةةم اخةةذ قطةةع مةةن أنسةةجة الكبةةد و القلةةب والةةدماغ والطحةةال والصةةدرواالمعاء وبحجةةم  1سةةنتمتر مةةن العينةةات الموجبةةة لفحةةي
 Latexوالتي يتوقع وجود أكيةاس الطفيلةي فيهةا حيةذ أخةذت مقةايع مةن هةذ األعضةاء ووضةعت فةي محلةول الفورمةالين بتركيةز
 %10لمدة يوم واحد الم جففت  Dehydrationمن خالل تمريرها بسلسلة تراكيز تصاعدية من الكحول االاليلي تبةدأ بة ، 50%
 100% ، 90% ، 80% ، 70%و  % 100مةةةن الكحةةةول االاليلةةةي  ،بعةةةدها نقلةةةت إلةةةى الزايلةةةول مةةةرتين لترويقهةةةا الةةةم يمةةةرت
 Embeddingبصمع البرافين فةي قوالةب علةى شةكل مكعبةات مةن الصةمع وقطعةت المكعبةات الصةمعية باسةتعمال المصةرا الةدوار
 Rotary Microtomeعلى شةكل شةرائ شةمعية بطةول  5-4مةايكروميتر بعةدها نقةل الصةري إلةى شةريحة زجاجيةة شةريطة ان
يكون السطح اللمان للصري إلى األسفل  ،بعدها نقلت إلى صفيحة ساخنة بدرجة حرارة ْ 40-35م ألجل فرش النسةيج )، (6بعةدها
استعملت كل من صبغتي الهيماتوكسلين وااليوسين الكحوليتين لصبغ المقايع النسيجية إذ تعمل الصبغة االولةى علةى صةبغ النةواة
باللون األزرق والاانية تعمل على صبغ السايتوبالزم باللون الوردي يبقا لطريقة ). (7

النتائج Results
أظهرت نتائج الفحوصةات المختبريةة وجةود اإلصةابة بةداء المقوسةات النةاتج عةن يفيلةي المقوسةة الكونديةة Toxoplasma
 gondiiوبنسب إصابة م وية مختلفة  ،حيذ بينت نتائج الفحي المنةاعي لة  150عينةة مةن مصةل الةدجاج المحلةي ان  49عينةة
كانت موجبة وبنسبة إصابة م وية بلغت  % 32.6أما بالنسبة لنتائج فحي  130عينة من مصل الحمام المنزلي فكانت  32عينة
موجبة وبنسبة أصابه م وية بلغت  ، % 24.6أما في الحمام الطوراني فكانت نتائج فحي  130عينة من المصل وجود  42عينةة
موجبة وبنسبة إصابة م وية بلغت  ، %32.3وقد لوحظ من خالل الدراسة أن أعلى نسبة اصابة بداء المقوسةات كةان فةي الةدجاج
المحلي وبنسبة %32.6يلية الحمام الطوراني بنسبة ، %32.3بينما أقل نسةبة فكانةت فةي الحمةام المنزلةي وبنسةبة %24.6علةى
التوالي  ،وقد لوحظ وجود فروق معنوية باستخدام مربع كاي( )X2في نسبة اإلصابة بين الحمةام المنزلةي والحمةام الطةوراني عنةد
مسةةتوا االحتماليةةة  P≤0.05بينمةةا لةةم تظهةةر أي فةةروق معنويةةة فةةي نسةةبة اإلصةةابة بةةين الةةدجاج المحلةةي والحمةةام الطةةوراني عنةةد
مستوا االحتمالية هذا وكما يظهر في الجدول (. )1

 -2عزل يفيلي المقوسة الكوندية من األعضاء
أظهرت نتائج الفحي للمقاي ة ع النسية جية التةي أخةذت مةن  49عينةة موجب ة ة لفحة ي الالتكةس مةن الةدجاج المحلةي وجةود
األكي اس النسيجي ة  Histocystesللمقوسة الكوندية في 17عينة للكبد (  )34.6%بينما ظهرت نسبة األكي اس النسةيجية فةي
عينتين فق م ن عينات القلب والرئتين وبنسبة  %4في كل منهما وفي الدماغ ظهرت في الالالة مقايع وبنسةبة  %6.1وقةد كةان
مجمةةون العينةةات التةةي عةةزل منهةةا األكيةةاس النسةةيجية للمقوسةةة الكونديةةة  24عينةةة وبنسةةبة بلغةةت ، % 48.9أمةةا بالنسةةبة للحمةةام
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المنزلي فقد أخذت المقايع النسيجية من 32عينة موجبة للفحي حيذ ظهرت األكي اس النسيجية في تسع ة مقايع للكبةد وبنسةبة
 28%بينمةا ظهةةرت فةةي مقطعةةين فةةي كةةل مةةن الةةدماغ والقلةةب وبنسةةبة  % 6.2بينمةةا لةةم يةةتم عةةزل األكيةةاس النسةةيجية فةةي الةةرئتين
واألمعاء وكان مجمون العينات التي عزلت منها األكياس النسيجية للمقوسة الكونديةة  13عينةة وبنسةبة اصةابة بلغةت ، % 40.6
اما في الحمام الطوراني فقد أخذت المقايع النسيجية من  42عينة موجبة وكانت أعلى نسبة لوجةود األكيةاس النسةيجية () 19%
في الكبد بواقع  8مقايع وأويأ نسةبة  % 2.38فةي الةرئتين (مقطةع واحةد فقة ) كمةا عاةر علةى كةيس البةيض  Oocysteفةي أحةد
المقايع العرضية لألمعةاء ملتصةقا بدحةدا زاابةات األمعةاء (الصةور )7 - 1وكانةت النسة ب الباق ة ية  % 9.5و % 7.1و% 2.3
للدماغ ،القلب والرئتين على التوالي وكان مجمون العينات التي عزل منها األكياس النسيجية للمقوسة الكونديةة  16عينةة وبنسةبة
 % 38وكما مبين في الجدول )( 2والصكل ) ، (1وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى نسبة لظهور األكيةاس النسةيجية كانةت فةي
الكبد يليةه الةدماغ والقلةب وخاصةة فةي العينةات ذات المعياريةة العاليةة لفحةي الالتكةس( 1\80ة  .)1\320وقةد لةوحظ وجةود فةروق
معنوية في نسبة اإلصابة بين األعضاء باستخدام مربع كاي وعند مستوا احتمالية .P≤0.05

الجدول ( )1يبين النسبة الم وية لإلصابة بطفيلي المقوسة الكوندية  T.gondiiفي الطيةور المدروسةة فةي محافظةة الديوانيةة
خالل مدة الدراسة باستخدام فحي الالتكس.
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الصورة ( )1كيس البيض  Oocystاير المتبوغ  Nonsporolatedلطفيلي  Toxoplasma gondiiقرن
احدا زاابات االمعاء في مقطع عرضي المعاء الحمام الطوراني  Columba liviaالمصان (قوة التكبير 400مرة
صبغة االيوسين-هيماتوكسلين).

الصةةورة ( ) 2كةةيس نسةةيجي  Tissue cystلطفيلةةي  Toxoplasma gondiiفةةي مقطةةع عرضةةي لكبةةد الحمةةام
الطةوراني  Columba liviaالمصةان تظهرفيةه االيةوار بطي ةة التكةاالر( pradyzoitesقةوة التكبيةر  400مةرة صةبغة
االيوسين  -هيماتوكسلين ).
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الصةورة ( )3كةيس نسةيجي  Tissue cystلطفيلةي  Toxoplasma gondiiفةي مقطةع عرضةي لكبةد الةدجاج
المحلي  Gallus domisticusالمصان (قوة التكبير  400مرة صبغة االيوسين-هيماتوكسلين).

الصةورة( )4كةيس نسةيجي  Tissue cystلطفيلةي Toxoplasma gondiiفةي مقطةع عرضةي لةدماغ الةدجاج
المحلي  Gallus domisticusالمصان (قوة التكبير  1000مرة صبغة االيوسين-هيماتوكسلين).
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الصورة ( )5كيس نسةيجي  Tissue cystلطفيلةي Toxoplasma gondiiفةي مقطةع عرضةي لقلةب الحمةام
الطوراني  Columba liviaالمصان (قوة التكبير  100مرة صبغة االيوسين -هيماتوكسلين).

الصورة( )6كيس نسةيجي  Tissue cystلطفيلةي Toxoplasma gondiiفةي مقطةع عرضةي لرئةة الحمةام الطةوراني
 Columba liviaالمصان (قوة التكبير  40مرة صبغة االيوسين-هيماتوكسلين).

الصكل ( ) 7كيس نسةيجي  Tissue cystلطفيلةي Toxoplasma gondiiفةي مقطةع عرضةي لرئةة الحمةام الطةوراني
 Columba liviaالمصان تظهر في االيوار بطي ة التكاالر(قوة التكبير  1000مرة صبغة االيوسين -هيماتوكسلين ) .
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المناقصة

Discussion

أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن عدد الحاالت الموجبة لداء المقوسات في الدجاج المحلي بلغت  % 32.6لفحةي الةتالزن
الالتكةس  Latex agglutination testوهةي أقةل مةن النسةبة التةي سةجلها ( (8فةي تايالنةد باسةتعمال فحةي تةألق الضةد ايةر
و ( (11فةةي أمريك ة ا الجنوبيةةة وشيل ة ي باسةةتعمال فح ة ي الةةتالزن المحةةور
المباشةةر( )IFATو ( )9فةةي مصةةر و((10b
( )MATو في كل من جمهورية الكونغو الديمقراييةة ومةالي وبوركينافاسةو وكينةا باسةتعمال فحةي الةتالزن المحةور( )MATو
) )12في كل من كوستاريكا و أمريكا الوسةطى باسةتعمال فحةي الةتالزن المحةور ( )MATو ((13فةي البرازيةل باسةتعمال فحةي
الةتالزن المحةور ( )MATو ( (14فةي الهنةد و ( (10فةي النمسةا باسةتعمال فحةي الةتالزن المحةور( )MATوهةي % 64.03
و % 59.6و % 55.3و % 50و % 40.1و  % 40و  % 39.5و % 36.3علةةةةةى التةةةةةوالي  ،وأعلةةةةةى مةةةةةن النسةةةةةبة التةةةةةي
سةجلها(  (10bفةي األرجنتةين و ( (15فةي الهن ة د باسةتعمال فح ة ي الةتالزن المحةور ( )MATو ( (16فةي تصيكوسةةلوفاكيا
باستعمال فحي صبغ ة سابين -فيلدم ة ان و ( (17فةي جم ة هورية الص ة ين الصةعبية باسةتعمال فح ة ي الةتالزن المحةور()MAT
و( (13فةةي الواليةةات المتحةةدة باسةةتعمال فحةةي الةةتالزن المحةةور( )MATوهةةي  % 20و  % 17.9و % 5.1و  % 4.1و16.9
 %على التوالي اما في العراق فال توجد دراسات حول الدجاج .
وقد يعود السبب في اختال نسب االصابة بهذا الطفيلي في الدجاج في الدراسات المختلفة الى اختال منايق الدراسة وفترة
اجراءها فضال عن اختال نون الفحوصات المستخدمة في تلك الدراسات  ،وتعتمد االب الدراسات العالمية حول يفيلي المقوسةة
الكونديةة فةي الحيوانةات علةى اسةتعمال فحةي الةتالزن المحةور  ) MAT( Modified agglutination testوهةو فحةي ذو
حساسية وخصوصية عاليتين ومصادق عليها عالميا ( ) 18ومن اكار الفحوصات خصوصية وحساسية في اكتصا االصابة بةداء
المقوسات في الحيوانات ( . ) 19أما في دراستنا هذ فقد تم استعمال فحي التالزن المباشر Direct Latex agglutination
 ) LAT( testلعدم توفر فحي التالزن المحور( ) MATوهو ايضا من االختبةارات ذات الخصوصةية والحساسةية العةاليتين فةي
الكصن عن داء المقوسات الكوندية اذا ما قورنت نتائجه مع بقية االختبارات ( ) 20وهو ايضةا مةن الفحوصةات المسةتخدمة بصةكل
واسع في الدراسات الوبائية لداء المقوسات الكوندية في الطيور وبصكل خاص ومنها الدجاج والحمام (. )21
ويعد الدجاج مصدرا لغذاء االنسةان لةذا تنتقةل العةدوا عةن يريةق أكةل لحةوم الةدجاج ايةر المطبوخةة جيةدا وتهةد الدراسةات
العالمية المتوفرة الى معرفة مدا االنتصار العالمي لطفيلي المقوسة الكوندية فةي الةدجاج ولتقيةيم دورالةدجاج المصةان فةي وبائيةة
الطفيلي وانتصار داء القط  Toxoplasmosisفةي االنسةان ) )22تنتصةر المقوسةة الكونديةة علةى نحةو واسةع وكبيةر بةين البصةر
والحيوانات االخرا بما في ذلك الدواجن المحلية في كافة انحاء العالم لكن المعرو عن انتصارها في الدجاج والب قليل نوعا ما.
ان معظةةم االصةةابات بالمقوسةةة الكونديةةة فةةي الةةدجاج تةةأتي عةةن يريةةق تغذيتةةه مةةن التربةةة التةةي تكةةون ملوالةةة بأكيةةاس البةةيض
 Oocystوان انتصار االجسام المضادة للمقوسة الكوندية في الدجاج هو مؤشر جيد للسالالت السائدة في تلك البي ات )(23
أما بالنسبة للحمام فكانت عدد الحاالت الموجبة لداء المقوسات الكوندية في الحمةام المنزلةي  32حالةة مةن أصةل  130وبنسةبة
كليةةة بلغةةت  % 24.6وفةةي الحمةةام الطةةوراني  42حالةةة مةةن أصةةل  130وبنسةةبة كليةةة بلغةةت  % 32.3لفحةةي الالتكةةس Latex
 agglutination testوهةي اعلةى مةن النسةبة التةي سةجلها) Yan et al.,(17فةي الصةين الصةعبية باسةتعمال فحةي الةتالزن
المحور ( )MATو) ) 24في البرتغال باستعمال فحي التالزن المحور المباشةر( )DATو () (25فةي إيةران باسةتعمال الةتالزن
المحور ( )MATوهي  % 8.7و %5و % 4.7و  % 1.5على التوالي.
ويمكةةن ان نفسةةر سةةبب اخةةتال نسةةب اإلصةةابة بالمقوسةةة الكونديةةة فةةي الدراسةةات أعةةال علةةى أسةةاس اخةةتال عةةدد العينةةات
المفحوصةةة وحساسةةية وخصوصةةية الفحوصةةات المسةةتعملة فةةي التصةةخيي وتبةةاين الموقةةع الجغرافةةي والبي ةةي لتةةك المنةةايق  ،ان
ارتفان نسبة اإلصابة بداء المقوسات فةي الطيةور المدروسةة يعطةي دلةيال واضةحا عةن مةدا تلةوو الغةذاء والمةاء والتربةة بأكيةاس
البيض الناضجة لهذا الطفيلي التي تطر مع براز القط .
تكون اإلصابة في الحمام الطوراني أعلى من الحمام المنزلي بسبب يبيعة تغذية الحمةام الطةوراني المصةابهه لتغذيةة الةدجاج
حر المعيصةة ،أمةا الحمةام المنزلةي فتكةون تغذيتةه اقةل تلةوو بأكيةاس البةيض  Oocystsللمقوسةة الكونديةة بسةبب السةيطرة علةى
تغذيته واقتصارها على انوان محددة وخاصة الحبون.
أشارت نتائج الدراسة الحالية وجود أيوار يفيلي المقوسة الكوندية  T. gondiiفي المقايع النسةيجية المةأخوذة مةن أعضةاء
الطيور المصابة ( الكبد  ،الدماغ  ،القلب  ،الرئتين واألمعاء) والموجبة لفحي تةالزن الالتكةس ( )LATاذ لةوحظ وجةود األكيةاس
النسيجية في هذ األعضاء وكانت أعلى نسبة فةي الكبةد اذ بلغةت  %34.6فةي الةدجاج المحلةي و % 28فةي الحمةام المنزلةي و19
 %في الحمام الطوراني وقد يعود السبب في ذلك الى كون الكبد هو العضو والمرشح االول للدم يتم فية ترشيح الدم وتخليصة من
المكونات الغريبة.وتتفق هذ النتائج إلى ما توصل إلية كال من بطي ( )27في العراق إذ عزل أيوار يفيلي المقوسةة الكونديةة مةن
أعضاء الديك الرومي (الكبد ،الدماغ ،القلب والرئتين) للعينات الموجبة لفحي تالزن الالتكس وباستخدام المقايع النسةيجية لهةذ
األعضةةاء لةةوحظ وجةةود األكيةةاس النسةةيجية فةةي هةةذ األعضةةاء ،عةةزل) (2007فةةي البرازيةةل األكيةةاس النسةةيجية لطفيلةةي المقوسةةة
الكونديةةة مةةن أعضةةاء الةةدجاج المحلةةي (القلةةب والةةدماغ) للعينةةات الموجبةةة لفحةةي الةةتالزن المحةةور ( )MATذات التركيةةز العةةالي
لإلصابة وقد اكد ) (2006في إيران على دور الدجاج المحلي في نقل اإلصابة بطفيلي المقوسةة الكونديةة إلةى اإلنسةان إذ تةم عةزل
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األكياس النسيجية من أعضةاء الةدجاج المحلةي ( القلةب والةدماغ) للعينةات الموجبةة لفحةي تةالزن الالتكةس ( )LATذات التركيةز
العالي اإلصابة وحقنت األعضاء المصابة في ف ران مختبريه وبعد فترة تم قتل وتصريح الف ةران وباسةتخدام تقنيةة تفاعةل السلسةلة
المتبلمرة ( )PCRأكةد علةى وجةود الجةين B1الخةاص باالمقوسةة الكونديةة وفةي مصةرقام ) (13بعةزل األكيةاس النسةيجية لطفيلةي
المقوسة الكونديةة مةن أعضةاء الةدجاج المحلةي للعينةات الموجبةة لفحةي الةتالزن المحةور ( )MATذات التركيةز العةالي لإلصةابة
وباستخدام المقايع النسيجية الحظو وجود األكياس النسيجية للمقوسة الكوندية في داخل هذ األعضاء وفةي البرازيةل عةزل )(13
األكياس النسيجية لطفيلي المقوسة الكوندية من أعضاء الدجاج المحلةي للعينةات الموجبةة لفحةي الةتالزن المحةور ( )MATذات
التركيز العالي لإلصابة والحظ وجود األكياس النسيجية للمقوسة الكوندية في داخل هذ األعضاء وأكد اإلصابة بديعةام قطةة خاليةة
من اإلصابة وبعد فترة قام بفحي براز القطة والحظ وجود األكياس النسيجية للمقوسة الكوندية.
أن وجود األكياس النسيجية للطفيلي في أعضاء هذ الطيور وخاصة الدجاج هو مؤشر جيد لدور هذ الطيور في نقةل اإلصةابة
إلى اإلنسان إذ تعد الطيور ومنها الدجاج مصدرا رئيسيا لغذاء اإلنسان لةذا تنتقةل العةدوا عةن يريةق أكةل لحومهةا ايةر المطبوخةة
بصورة جيدة( .)22وكذلك قد تنتقل إلية عن يريق احتكاكه بالطيور المصابة مسببه الكايةر مةن المصةاكل المستعصةية وخاصةة فةي
النساء الحوامل (.)26
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isolation of Toxoplasma gondii histocysts from Local Chickens , Wild
and Domestic Pigeons
Hadi M. Hamza and Mohamed H. Dakhel
Dept. Biology ;College of Education ; University of Al-Qadisiya
Absract
The present study conducted to isolate and diagnose Toxoplasma gondii in three species of
birds include Gallus gallus domisticus (150 samples), Columba livia domisticus (130 samples)
and Columba livia(130 samples) to be the total number 410 samples during the period from
October 2010 to May 2011. The samples was collected from different regions of the AlDiwaniya province. the study aimed as well as to isolate and diagnose Toxoplasma gondii, study
infection rates and severity and the role of birds in the transfer toxoplasmosis to human.
The results of laboratory tests based on the latex agglutination test (LAT) showed presence
of toxoplasmosis infection disease caused by parasitic Toxoplasma gondii with different rates.
The results of immunological tests for 150 serum samples from Gallus gallus domisticus
showed that 49 samples were positive with rate 32.6%. While the results of examination of 130
serum samples from Columba livia domisticus showed that 32 samples were positive with
percentage 24.6%. while the results of examination of 130 samples serum from Columba livia
showed that 42 samples were positive with percentage 32.3%.
The tissue cysts have been isolated from number of organs (heart, brain, lungs and liver) of
the birds studied were positive for the latex agglutination test (LAT) by using dissecting. The
results showed that the highest rate of infection was in the liver (34.6%) in the Gallus gallus
domisticus and 28% in the Columba livia domisticus and 19% in the Columba livia. As well as
the egg cyst was isolated from the intestines of a bird infected during the autopsy.

The

results of the current study also revealed a major role of domestic birds in transfer of
toxoplasmosis infection to humans as one of the common diseases among humans, animals
through determination the parasite specific gene in the serum and isolation of the tissue cysts
from the organs.
The current study is considered the first in Iraq about the Toxoplasma gondii in these birds as
well as isolation of tissue cysts from its organs is also the first kind in Iraq.
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