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دراسة بعض الصفات البايولوجية لألكياس العدرية في الفصيلة الخيلية .
سامر حسين علي**

خالدة حسين يونس*
* فرع األحياء المجھرية  -كلية الطب البيطري  -جامعة ديالى.
** فرع الصحة العامة  -كلية الطب البيطري  -جامعة ديالى.

الخالصة
تمت دراسة بعض الصفات البايولوجية لألكياس العدرية ال متطفلة في أكباد ورئات  ١٩حيوان
مصاب طبيعيا ومذبوح من حمير حديقة حيوانات متنزه الزوراء للفترة من  ٢٠٠١/١١/١ولغاية
 ٢٠٠٢/١٠/٣١وبواقع  ١٩٨كيس عدري  .أظھرت النتائج تباين قياسات أقطار األكياس العدرية - ٠,٢
 ٩,٢سم وأعلى نسبة  %٤٣,٤٣لقياس  ٢,٤ _٠,٢سم وبفرق معنوي عند مستوى احتمال p<0.05
بين معدل قياسات أقطار األكياس العدرية لكال الجنسين ,حيث أعطت اإلناث أعلى معدل لقياس األكياس
ال عدرية وبفرق معنوي عند مستوى احتمال p<0.05عن الذكور .كانت جميع األكياس العدرية من
النوع وحيد الفجوة  unilocular cystكروية الشكل سھلة الفتح عدا بعض األكياس المتجبنة والمتكلسة
,ولم تسجل األكياس البنيوية  . daughter cystوسجل  ٣١كيس عدري خصب في كبد الذكور بقياس
 ٢,١- ٠,٢سم و ١١كيس عدري خصب في الكبد والرئة المصابة معا بقياس ٤,٧- ٢,٥سم في الذكور
أيضا .
كان السائل العدري رائق لمعظم األكياس العدرية وتراوح بمدى  ١٧٠- ٠,٤مليليتر .الرويسات األولية
كانت بلون أبيض ,ماعدا كيسين بقياس ٨,٤سم و٩,٢سم ظھرا بلون ترابي )بني فاتح( وتراوحت
أعدادھا بمدى  ٩٧٣٠٤٠- ٣و ٩٨٣٣٥٠ - ١٢رؤيس للذكور واإلناث على التوالي وبحيوية - %٠
 %٩٩,٨٨وبمعدل  . %٤٥,٢٥نستنتج من ھذه الدراسة عدم وجود عالقة بين قياسات أقطار األكياس
العدرية مابين الكبد والرئة سواء كانت أكياس عدرية خصبة أو عقيمة أو متجبنة أو متكلسة و عدم
وجود عالقة بين قطر الكيس العدري وخصوبته وعدد الرؤيسات التي يحتويھا وحيويتھا.
المقدمة
cystic echinococcosisأو  hydatidosisمن األمراض الطفيلية
يعد داء األكياس العدرية
المشتركة بين اإلنسان والحيوان والواسع االنتشار جغرافيا وينتج من تطور األكياس في أحشاء وأعضاء
اإلنسان والحيوانات آ كالت الحشائش )  Craigوآخرون 1991،؛  Eckertوآخرون  1995 ،؛
 Eckertوآخرون . ( ٢٠٠١ ،األكياس العدرية ھي األطوار اليرقية لجنس Echinococcus
ـــــــــــــــ
تاريخ استالم البحث . ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢٠
تاريخ قبول النشر

. ٢٠١٠ / ١ / ١٧

والذي يشمل عدة أنواع أشھرھا النوع  Echinococcus granulosusضمن عائلة Taeniidae
) Thompsonو .( 2001 ، Macmanus
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الكيس العدري عبارة عن كيس مثاني واحد أو عدد من األكياس المثانية .(1996) Kotopal
حيث وصف  (1964) Smythأربعة أنواع - :
أحادي الفجوة  unilocularو متعددة االسناخ  Multicysticوالسنخي  Alveolarو متعدد الفجوات
.Multilocular
ذكر العديد من الباحثين أن ھنالك على األقل تسعة مجاميع من العتر لمعقد المشوكات الحبيبية
متميزة جينيا وتعتبر عتره  G 4العترة التي تصيب الخيول )  Eckertوآخرون  2001 ،؛  Eckertو
1997، Thompson؛ Gasserوآخرون 1998 ،؛ . (1999 ، Schantz
أما أكثر أنواع األكياس العدرية شيوعا ً في اإلنسان والحيوانات فھي األكياس
أحادية الفجوة التي تتميز بالنمو البطيء وتحتاج لعدة سنوات ال كمال نموھا ) Brownو Neva
1983 ،؛ Bowmanو  (1995 ،Lynnو يحتاج الكيس العدري للنمو الكامل من ستة أشھر إلى عدة
سنوات )  Schantzوآخرون .(1976 ،
ويعتمد حجم ودرجة خصوبة األكياس العدرية على نوع المضيف الوسطي (1968) Rausch
فقد يصل حجم الكيس من  ٥- ٤ملم خالل ثالثة شھور )  Marquardtوآخرون  (2000 ،أو  ٥ – ١سم
خالل ستة أشھر ) Macsweenو  (1999 ، Whaleyوللوقوف على نوع وصفات األكياس العدرية
في الفصيلة الخيلية أجريت ھذه الدراسة .
المواد وطرائق البحث
مصادر األكياس العدرية
تم الحصول على األكياس العدرية من أكباد ورئات الحمير الخمجة طبيعيا ً بعد ذبحھا وفحصھا
واستئصال األكياس العدرية منھا في حديقة حيوانات الزوراء ونقلت العينات في حاويات مبردة ونظيفة
وتم التعامل معھا في اليوم نفسه .فحص  ٢٤٢حيوان  ١٥٦ ,ذكور  ٨٦,إناث من  ٢٠٠١/١١/١ولغاية
 ٢٠٠٢/١٠/٣١وبمعدل  ٣- ٢زيارة أسبوعيا .
تحضير الرؤيسات األولية
أزيلت جميع األنسجة المحيطه بالكيس العدري باستخدام الملقط والمقص وأحيانا بالمشرط إذا
تطلب األمر وعقمت مساحه من السطح الخارجي للكيس بالكحول االثيلي  %٧٠وسحبت اكبر كمية من
السائل بمحاقن طبية بالستيكية نبيذه ذات سعة  ١٠سم ٣وبإبره ذات قطر  G ٢٢ونقل السائل العدري إلى
اسطوانة مدرجة ثم تم شق جدار الكيس وجمعت الرؤيسات االوليه مع ما تبقى من السائل العدري .
قطعت الطبقة المولدة قطعا ً صغيره ثم رشحت خالل مصفاة للحصول على الرؤيسات االوليه.
فحص الرؤيسات االوليه
تم أجراء الفحص المجھري المباشر حيث أخذت قطره من عالق الرؤيسات على شريحة
زجاجية وغطيت بغطاء الشريحة وفحصت تحت المجھر باستعمال قوة التكبير × ٤٠لمالحظة حركة
الخاليا اللھبية ) Thompsonو . (1985 ، Kumaratilake
٦٤
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حساب عدد الرؤيسات االوليه
استخدمت صبغة االيوسين المائية  %٠,١المحضرة حسب طريقة  Himonasوآخرون
) (1994ثم استخدمت طريقة نقل الحجم الثابت بواسطة الماصة القياسية الدقيقة سعة  ٠,٠٥مليمترات
من السائل المحضر وغطيت بغطاء الشريحة وفحصت تحت المجھر باستعمال قوه التكبير × ٤٠
وعدت الرؤيسات حية لكون لونھا اخضر مائل إلى الرمادي بينما أخذت الرؤيسات الميتة اللون األحمر
لنفاذ الصبغة إليھا )  Papodopoulosوآخرون  . (1997 ،و بعد اخذ معدل ستة قراءات تم حساب
التركيز النھائي لعدد الرؤيسات .
النتائج والمناقشة
بينت نتائج الدراسة الحالية إن جميع األكياس العدرية المعزولة وبواقع  ١٩٨من أكباد ورئات الحمير
المصابة كانت من النوع وحيد الفجوة وكروية أو بيضوية الشكل معظم ھا واضحة على سطح العضو
المصاب وتم التعرف على بعض ھا األخرى بالجس وبعد تقطيع العضو  ,وكانت األكياس العدرية جميع ھا
سھلة الفتح ماعدا المتجبنة و المتكلسة كانت صعبة الفتح .
القياس السائد لألكياس المعزولة من أكباد ورئات الحمير المصابة بالداء والبالغ عددھا  ٨٦بقياس
 ٢,٤- ٠,٢سم وبنسبة  %٤٣,٤٣تلتھا قياس أقطار  ٤,٧- ٢,٥سم وبنسبة  ,%٣٤,٣٤قياسات أقطار٧- ٤,٨
سم كانت ل ٣٠وبنسبة  %١٥,١٥قيس  ١٠بقياسات  ٧,٧- ٧,١سم وبنسبة  %٥,٠٥قيس  ٤بقياس - ٧,٨
 ٩,٢سم وبنسبة  %٢,٠٢في اإلناث فقط )الجدول .( ١
تم قيا س  ١٥٢كيس عدري في الذكور ومنھا  ٧٠بقياس ٢,٤- ٠,٢سم وبنسبة  %٤٦,٠٥و٥٣
بقياس  ٤,٧- ٢,٥سم وبنسبة %٣٤,٨٦وكان ھناك  ٢٢منھا بقياس٧- ٤,٨سم وبنسبة  %١٤,٤٧وقد وجد
 ٧منھا بقيا س  ٧,٧- ٧,١سم وبنسبة ) %٤,٦الجدول . (١
فحص  ٤٦كيس عدري في اإلناث تبين  ١٦منھا كان بقياس ٢,٤- ٠,٢سم وبنسبة %٣٤,٧٨ووجد
 ١٥منھا بقياس ٤,٧- ٢,٥سم وبنسبة  %٣٢,٦وقيس  ٨منھا بقياس  ٧- ٤,٨سم وبنسبة  % ١٧,٣٩وكان
 ٣بقياس  ٧,٧ - ٧.١سم وبنسبة  %٦,٥٢و ٤بقياس  ٩,٢- ٧,٨سم وبنسبة ) %٨,٦٩الجدول .(١

جدول  .١أعداد األكياس العدرية وقياساتھا لكل من الذكور واإلناث المصابة .
أعداد األكياس العدرية وقياساتھا
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بينت نتائج البحث تباين قياسات أقطار األكياس العدرية  ٧,٧- ٠,٢سم للذكور و ٩,٢- ٠,٢سم
لإلناث وقد يعود السبب إلى كبر األكياس العدرية في اإلناث مقارنة بنفس نوع األكياس في الذكورالى
عدة عوامل منھا كبر عمر اإلناث المذبوحة  ,وحالة اإلجھاد في اإلناث الناتجة عن الوالدة والرضاعة
فضال عن العوامل الفسلجية والمناعية وقد تؤدي ھذه العوامل إلى خفض المناعة للحيوان ضد اإلصابة
التي تؤدي إلى الفشل في الرد مناعي ضد الطفيلي )  Fotiadisوآخرون . (1999 ،
كما أن ھذا التباين قد يرجع إلى عمر اإلصابة حيث يزداد قطر األكياس العدرية  ١ - ٠.٢٥سم
بالسنة ويضغط على المنطقة المجاورة )  Creweو  (1985 ، Haddockويمكن أن تصل األكياس
العدرية  ٥- ٤سم خالل ثالث شھور )  Macsweenو  (1999 ، Whaleyبينما ذكر (1972) Hatch
 ٥- ١سم خالل  ٦أشھر .
معظم األكياس العدرية كانت بيضوية الشكل من النوع أحادية الفجوة غلبھا في األكباد المصابة
وكل كيس عدري محاط بغالفه الخاص  ,أما السائل العدري كان رائقا  ,مائي شفاف لمعظم األكياس
العدرية وعكرا لبعضھا اآلخر  ,ظھرت الطبقة الصفائحية والطبقة المولدة بيضاء اللون وسجل عدم
احتوائھا على األكياس البنيوية  .واحتوت األكياس العدرية الخصبة على الطبقة االنتاشية و السائل
العدري و الرؤيسات األولية ولم تحتوي أألكياس العدرية العقيمة على محافظ الفقسة والرؤيسات
)  Colleوآخرون  1996 ،؛ .( 1997 ، Pawlouski
كما أن عدم احتواء األكياس العدرية على األكياس البنيوية ) 1988 ، Rogan؛، Thompson
 (1976قد ال يتفق مع ما ذكره  Gelbergوآخرون ) (1984بالرغم من انه لم يسجل أي باحث وجود
المتعدد الغريفات  multilocularفي الفصيلة الخيلية .
أظھرت نتائج الدراسة الحالية إصابة األعضاء بأكياس عدرية خصبة مجاورة ألكياس عقيمة أو متجبنة أو
متكلسة وجميعھا من النوع وحيد الفجوة الشكل )  ( ١وھذا يتفق مع ما وجده عدد من الباحثين ) Pandey
 1980 ،؛  Dixonوآخرون . (1982 ،
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شكل  . ١أكياس عدرية في كبد مصاب ﺑأكياس عدرية خصبة مجاورة ألكياس عقيمة أو متجبنة
أو متكلسة وجميعھا من النوع وحيد الفجوة .
تساوت قياسات أقطاراالكياس العدرية بين الكبد والرئة سواء كانت أكياس عدرية خصبة أو عقيمة
أو متجبنة أو متكلسة وھذا ال يتفق مع ما وجده بعض الباحثين من أن األكياس العدرية في الكبد أكبر مما
ھي عليه في الرئة )  (1998 ، Willmsالجداول ) . ( ٤, ٣, ٢
قيس  ٥٩كيس عدري خصب في األكباد المصابة منھا  ٣٣كيس عدري بقياس ٢,٤- ٠,٢سم و١٢
بقياس  ٤,٧- ٢,٥سم و ١٠بقياس٧- ٤,٨سم ,وتبين  ٤٤كيس عدري خصب في ال كبد والرئة المصابة معا
منھا  ١٩بقياس  ٤,٧- ٢,٥سم ) الجدول . (٢
معظم األكياس العدرية كانت سھلة الفتح خاصة الخصبة والعقيمة ,األكياس المتجبنة والمتكلسة كانت
على العكس وھذا ال يتفق مع ما ذكر من أن معظم األكياس كانت صعبة الفتح ). (1980 ، Pandey
وظھر ٢٠كيسا عدريا عقيما في الكبد المصاب  ١٢منھا بقياس ٢,٤- ٠,٢سم ,وتبين ١٣أخرى
عقيمة في الكبد و الرئة المصابا معا كان  ٦أكياس منھا لكل من القياسين٢,٤- ٠,٢سم و  ٤,٧- ٢,٥سم
) الجدول .(٣

جدول  .٢أعداد وقياس أقطار األكياس العدرية الخصبة المعزولة من الكبد المصاب ومن الكبد
والرئة المصابا معا لكل من الذكور واإلناث .
الجنس

العدد

العضو

أعداد األكياس العدرية و قياسھا
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جدول  .٣أعداد وقياس أقطار األكياس العدرية العقيمة المعزولة من الكبد المصاب والكبد والرئة
المصابا معا لكل من الذكور واإلناث.
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تم قياس  ٢٢كيسا عدريا متجبن في كبد الذكور واإلناث المصاب  ١١منھا بقياس ٢,٤- ٠,٢سم و
 ١٣آخر متجبن أخرى في الكبد والرئة المصابا معا  ٨منھا بقياس  ٤,٧- ٢,٥سم  .وسجل  ١٧كيسا متكلسا
في الكبد المصاب كان  ٦أكياس عدرية بقياس ٢,٤- ٠,٢سم في الذكور فقط  ٦أكياس عدرية بقياس - ٢,٥
 ٤,٧سم في الذكور واإلناث بالتساوي ,أما  ٧أكياس عدرية فكانت في الكبد والرئة المصابا معا  ٦منھا
بقياس  ٤,٧- ٢,٥سم في الذكور فقط )الجدول. (٤
٦٨
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جدول  . ٤أعداد وقياس أقطار األكياس العدرية المتجبنة والمتكلسة المعزولة من الكبد والرئة
المصابا معا لكل من الذكور واإلناث .
أعداد األكياس العدرية و قياساتھا
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تميز سائل األكياس العدرية بصفائه ولونه المائي الشفاف  ,وقد تم وصف السائل من انه عديم
اللون أو أصفر باھت و يسبب انتفاخا للغشاء المحدد ) , (1964 ، Smythوجد بعض سائل األكياس
عكرا وقد يرجع السبب إلى خمج جرثومي في السائل العدري )  Ponce-Gordoو Cuesta-Bendera
 .(1998 ،وصل حجم السائل العدري إلى  ١٧٠مل وقد يصل حجم السائل العدري إلى أكثر من  ١٥لتر
) . (1998 ، Willms
تراوح قياس حجوم سائل األكياس العدرية في األكباد المصابة  ١٤٠- ٣مل و  ١٧٠ - ٠,٩مل
للذكور واإلناث على التوالي أما في األكباد والرئات المصابا معا فكان  ١٠٧ - ١,٧٥مل و ١١٤ - ٠,٨
مل في أكباد ورئات الذكور واإلناث على التوالي كما موضح في الجدول رقم ) . ( ٥
أما سائل األكياس العدرية المعزول من األكياس العقيمة فكان  ١٠٢- ٤مل و  ٩٠_ ٠,٤مل للذكور
واإلناث على التوالي ومن األكباد والرئات المصابا معا بالداء فكان  ٨٣- ٨مل للذكور و  ٧٧- ٥مل لإلناث
)الجدول. (٣
وأظھرت نتائج الدراسة عدم تباين أحجام السائل العدري وعدد الرؤيسات التي بداخلھا في الذكور
عنھا في اإلناث ) الجدول  ٣و.(٥

٦٩

مجلة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠١٠ ، ٧٥ - ٦٣ : ( ١ ) ٢ ،

يونس و علي

تميزت معظم الرؤيسات العدرية لألكياس العدرية الخصبة بلون أبيض ماعدا الرؤيسات العدرية
من الكيسين العدريين المعزولين من كبد أنثى مصاب وبقياس  ٨,٤سم و  ٩,٢سم فكانت الرؤيسات
العدرية بلون بني فاتح )ترابي ( .جميع الرؤيسات العدرية كانت غير حرة داخل الكيس بينما وجدت
رؤيسات األكياس العدرية في األبقار حرة ) يونس . ( ٢٠٠٩ ،
جمعت الرؤيسات العدرية من األكياس العدرية الخصبة بمدى  ٩٧٠٥٠٠- ١٣و ٩٩٢٨٦٠- ١٢
وبخطأ قياسي  ٢٥٣٠,٢± ٧٠٤٢٥٢,٢٥و  ١٧٠٠± ٣٠٠٤٢٩,٦١في أكباد للذكور واإلناث على
التوالي وبلغت أعدادھا بمدى  ٩٧٣٠٤٠- ٣وبخطأ قياسي  ١٤٢,٦± ٩٤٩٣٢,٥٦في أكباد ورئات الذكور
المصابة معا وكانت بمدى  ٩٨٣٣٥٠- ١٦وبخطأ قياسي ٩٣٤,٢٧± ٩٤٣٦,٩٩من أكباد ورئات اإلناث
المصابا معا بالداء  .بلغت نسبة الحيوية لألكياس العدرية الخصبة  %٩٩.٨ – %٠وبمعدل ) %٤٥,٢٥
الجدول .(٥
جدول  .٥قياس حجم سائل األكياس العدرية ,مدى عدد الرؤيسات العدرية األولية ونسبة الحيوية
في الذكور واإلناث .
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وجدت رؤيسات األكياس العدرية غير حرة داخل الكيس ,وبلغ أعلى عدد للرؤيسات األولية ٩٩٢٨٦٠
رؤيس في كبد أنثى  ,وھذا يتفق مع ما ورد في بعض الدراسات ).(1996 ، Barry
أظھرت النتائج إن معظم رؤيسات األكياس العدرية كانت بلون أبيض وغير حرة داخل الكيس
ماعدا الرؤيسات التي عزلت من كيسيين عدريين بقياس  ٨,٤سم و ٩,٢سم من كبد أنثى كانت بلون بني –
فاتح )ترابي(  .لقد أظھرت بعض الدراسات مثل  Ponce-Gordoو (1998) Cuesta-Bendera
نوعين من األكياس العدرية بالخيول  ,تميزت أكياس النوع األول بأنھا كثيرة  ,صغيره الحجم ,غير
خصبة  ,ذات جدار رقيق  ,أما النوع الثاني كانت بقياسات أكبر وتلون الرمل العدري باللون البني الغامق
تراوحت حيوية رؤيسات األكياس العدرية  % ٩٩,٨٨- %٠وبمعدل  %٤٥,٢٥الذي يعتمد إلى
نسبة الرؤيسات الحية إلى الكلي  ,و يتواجد الرمل العدري حتى في األكياس الميتة ) Gottsteinو
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 (1996 ، Reichenوھي مقاربة من النسبة %٤٧,٦التي حصل عليھا البعض )، Abo-shehada
 (1998في حيوية األكياس العدرية من حمير األردن وأقل من النسبة  %٨١,٢التي حصل عليھا آخرون
)  Derbalaو  (1997 ، Zayedفي حمير مصر .
وجد كيس عدري في كبد أنثى بقياس  ٢,٣سم وعدد الرؤيسات العدرية األولية الكلي ٩٠٢٠٢
وبحيوية  %٩٩.٣٣وأخر بقياس  ٥,٨سم وعدد الرؤيسات العدرية الكلي  ١٠٢٠٧وبحيوية %٩٦,٠٩
وأخر بقياس  ٣,٢سم وعدد الرؤيسات العدرية الكلي  ٩٦٧٢٣وبحيوية .% ٩,٣٧
وبلغت الحيوية في بعضھا  %٣٦.٢٢في كيس عدري في رئة حمار ذكر بقياس  ٢,٧سم وأخر
بقياس  ٧,٤سم وبحيوية %١٠.٣وفي كبد ذكر بقياس  ٢,٨سم وبحيوية . %٩٣,٦
مما تبين من نتائج البحث عدم وجود عالقة بين قطر األكياس العدرية وخصوبته وأعداد
الرؤيسات التي يحتويھا وحيويتھا وھي مطابقة لما أثبته عطية )  ( 2002وال بحجم السائل العدري الذي
يحتويه .
المصادر
يونس ,خالدة حسين والعجيلي ,كريم سعدون علي  . ٢٠٠٩ .دراسة الصفات البايولوجية لألكياس العدرية
لألبقار المذبوحة في منطقة الشعلة/بغداد )ب( .بحث تحت النشر.المؤتمر العلمي األول .جامعة
ديالى .
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The present study was implemented to identify some of the biological
characteristics of 198 hydatid cysts in Equine of 19 natural infected slaughtered
donkeys in Al-zawra park Zoo in Baghdad from 1/11/2001 till 31/10/2002. The
result revealed that the diameter of hydatid cyst varies from (0.2-9.2) cm . The
diameters ratio of hydatid cysts in female is higher than that of male in static
significant of p<0.05 . The cysts were unilocular, rounded and easy to open (except the caseated and calcified cysts). Furthermore, no daughter cysts were
found.
Hydatid fluid was clear for the most hydatid cysts. The volume of
such fluid ranged between (0.4-170) ml. The protoscoleses were white in color
–except in two cysts with diameter (8.4cm and 9.2 cm are sandy in color. The
number of protoscoleses ranged between 3-973040 and 12-983350
protoscoleses in male and female respectively . The viability of hydatid cysts
ranged from (0%-99.88%) The fertility percentage of the cysts was 45.25%, The
results of the present study indicate no relation among diameter of hydatid
cysts, fertility, and quantity of protoscoleses inside the cysts and viability of
protoscolises .
Key wards: Echinococcus; Hydatidosis ; Equidae.
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