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 الممخص

والديدان الطفيمية المتواجدة في بيئة مشتركة .  بكتيريأجريت هذه الدراسة لمتحري عن إمكانية التداخل بين المحتوى ال

من مضيفين مختمفين هما األبقار  Fasciolaعينة من الطفيميات المتمثمة بالدودة الكبدية الفاشيوال  25تضمنت جمع 

 كركوك . العصرية في مجزرةالوالضأن من 

بعد اجراء االختبارات  خمج% من حاالت ال80عزلة بكتيرية بنسبة عزل  20أظهرت نتائج الدراسة عزل وتشخيص 

 Proteusوبكترياعزلة ، Escherichia coli (7 )بكتريا  ية تم الحصول عمىالتشخيصية الزرعية والكيموحيات

mirabilis (5عزلة ، وبكتريا ) Proteus vulgaris (4 عزلة ، وبكتريا )Klebsiella pneumoniae (3عزلة )،  

 .( عزلة 1) Serratia marcescensوبكتريا 

% من 72عينة تم عزلها من األبقار وبنسبة  18كان منها  Fasciolaعينة لطفيمي الفاشيوال  25إذ تم فحص 

% من مجموع العينات  88.88عينة منها كانت حاوية عمى البكتريا وبنسبة  16مجموع العينات الكمي وجد أن 

من مجموع العينات  %11.1عينة وبنسبة  2المفحوصة لمفاشيوال )األبقار( ، في حين لم يتم عزل البكتريا من 

 )األبقار(.لمفاشيوال المفحوصة 
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عينات منها  4% من مجموع العينات الكمي . أظهرت النتائج أن 28عينات تم عزلها من الضأن وبنسبة  7 تتضمن

% من مجموع العينات المفحوصة لمفاشيوال )الضأن( ، في حين لم يتم عزل  57.1كانت حاوية عمى البكتريا وبنسبة 

 ن مجموع العينات المفحوصة لمفاشيوال )الضأن(.% م 42.8عينات وبنسبة  3البكتريا من 

كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية تغيرات في القنوات الصفراوية إذ تنخرت وتكمست نتيجة التداخل الحاصل بين البكتريا 

والطفيمي وكذلك التغيرات الواضحة في الصفراء إذ أصبحت سميكة ومخاطية القوام وذات لون مصفر خالفًا لمصفراء 

 الطبيعية التي تكون مائية القوام ومخضرة المون .

 فاشيوال , البكتريا , الطفيميات , التداخل.:  الدالةالكممات 
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ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the possibility of interaction between the bacterial 

content and parasitic worms present in a shared environment. 

which included the collection of 25 samples from the Fasciola parasite of two different 

hosts cattle and sheep of modern massacre of Kirkuk. 

The results of the study showed isolate and diagnose 20 bacterial isolates, 80% of the cases 

were all isolates belonging to intestinal bacteria family Enterobacteriaceae a bacterium 

Escherichia coli (7) isolation, bacteria Proteus mirabilis (5) isolation, bacteria Proteus  

vulgaris (4) isolation, bacteria Klebsiella pneumoniae (3) isolation and Serratia marcescens 

(1) isolation. 
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It was examined 25 samples of the Fasciola parasite, 18 samples have been isolated from 

bovine and 72% of the total samples. The results showed that 16 samples of which were 

containing on bacteria and 88.88% of the total samples tested for Fasciola in cows, while 

no isolation of  bacteria from 2 samples and 11.1% of the total samples tested for Fasciola 

in cows. 

The rest consist 7 samples were isolated from sheep and 28% of the total aggregate 

samples. The results showed that 4 samples of which were containing on bacteria and 

57.1% of the total samples tested for Fasciola in sheep, while no isolation of bacteria from 

3 samples and 42.8% of the total samples tested for Fasciola in sheep. 

The results of the current study also showed changes in the bile ducts were it calcification 

and necrosis as a result of the interaction between the bacteria and the parasite as well as 

the obvious changes in Bile since become thick mucous textures and color with yellowish 

Unlike natural Bile that are water-green color and textures. 

Keywords: Fasciola, bacteria, parasite, interaction. 

 ( Introduction) المقدمة. 1

إن وجود أكثر من نوع من الكائنات الحية في بيئة واحدة يؤدي إلى حدوث تداخل تعايشي بين تمك األنواع , فوجود      

يحصل فييا تطفاًل لبعض أنواع الطفيميات والذي يؤدي إلى نشوء مثل تمك التداخالت حيث أنو من  بكترياانواع من ال

والحيوان موثق  طفيميات والبكتريا التي تصيب االنسانن التآزر بين الإ .[1]وار طإلى بعض األ بكترياالممكن أن تدخل ال

. يمكن تصنيف التآزر إلى نوعين [2]اض البكتيرية المعنية بشكل جيد ولكن التآزر يكون متغير إعتمادًا عمى مسببات األمر 

األول وىو التفاعل غير المباشر الذي يسبب زيادة في اآلثار المسببة لألمراض من البكتريا أو يييئ المضيف إلى مرض 

نيًا التفاعل بالبكتريا والطفيميات في نفس األنسجة أو األعضاء لمكائن الحي , وثا خمجبكتيري خصوصًا عندما تحدث ال

المباشر الذي يحدث عندما تغزو البكتريا مراحل النمو لمطفيمي في البيئة عمى سبيل المثال في البراز ويتم نقميا إلى 

مع  Salmonella dublinإن البكتريا تزيد معدل بقاء المثقوبات حية فعند إرتباط  .[4و  3]المضيف بواسطة الطفيمي 

ة بالمثقوبات مخمجلوحظ أن البكتريا إستمرت لفترة أطول في األنسجة والبراز من الفئران ال ةمخمجالمثقوبات في الفئران ال

 Salmonellaة تجريبيًا والمتأثرة بداء المتورقات مع بكتريا مخمج. كما لوحظت نتائج مماثمة في الماشية ال[5]فقط 
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dublin [6]. الما أعتبرت الظروف المؤاتية ليا بداية تجرثم إن مرض داء المتورقات أعتبر من األمراض الخطيرة التي لط

 الدم في الحيوانات عمى وجو الخصوص في حالة مرض تعفن الكبد في الحيوانات.

 الهدف من البحث

 .Fasciolaو ىي الفاشيوال  Trematodesعزل بعض الديدان الطفيمية من المثقوبات الثنائية   -

 . المعزولة ليذه الديدان بكتيريتوى الدراسة المح -

 . مختبرياً  تشخيص البكتريا المعزولة من الطفيميات -

 (Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل ). 2

 Fasciolaجمع عينات الدودة الكبدية الفاشيوال 

من مجزرة كركوك العصرية وتحت إشراف األطباء  Fasciolaة بالدودة الكبدية الفاشيوال مخمجعينة  25تم جمع      

 عينات معزولة من كبد ضأن. 7عينة معزولة من كبد بقري و  18البيطريين وىي مقسمة إلى 

 Fasciolaطريقة زرع عينات الدودة الكبدية الفاشيوال 

وآكار الدم  Nutrient  Agarاآلكار المغذي  كل من وسطتم زراعتيا عمى  Fasciolaالدودة الكبدية  عيناتجميع      

Blood agar واكار الماكونكي MacConkey agar  آكار ايوسين مثيمين االزرق و Eosine Methylene Blue 

وفحصت الصفات المظيرية لمعزالت إعتمادًا عمى المون [ 9و  8تم إجراء اإلختبارات التشخيصية الزرعية وفقًا لـ ] [.7]

صبغيا بصبغة كرام وفحصيا تحت المجير تم أخذ مسحة من المستعمرات الحديثة النمو و . تم والشكل وحجم المستعمرات

إختبار إنتاج األندول إختبار الكاتاليز , إختبار األوكسيديز ,  .وقد تم إجراء المزيد من اإلختبارات التشخيصية الكيموحيوية

, إنتاج اليوريز  TSIمى وسط ثالثي السكر والحديد , المثيل األحمر , فوكس بروسكاور, إنتاج غاز كبريتيد الييدروجين ع

ختبار الحركة .  وا 
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  (Result and Discussion) النتائج والمناقشة. 3

 Fasciolaنتائج فحص العينات المعزولة لطفيمي الفاشيوال 

عينة من األبقار بنسبة  18) الطور البالغ (  إذ تم عزل  Fasciolaعينة لطفيمي الدودة الكبدية الفاشيوال  25عزلت      

% من مجموع العينات  88.88عينة منيا كانت حاوية عمى البكتريا بنسبة  16% من مجموع العينات الكمي وتبين إن 72

% من مجموع العينات 11.1 بكتريا من عينتين منيا بنسبةالمفحوصة لمفاشيوال )األبقار(, في حين لم يتم عزل ال

% من مجموع العينات 28عينات وبنسبة  7, أما العينات التي أخذت من الضأن فكانت  المفحوصة لمفاشيوال )األبقار(

% من مجموع العينات المفحوصة لمفاشيوال )الضأن( , بينما 57.1عينات منيا حاوية عمى البكتريا وبنسبة  4الكمي كانت 

  .(1)الجدول كما في فاشيوال )الضأن(% من مجموع العينات المفحوصة لم42.8عينات غير حاوية عمى البكتريا وبنسبة  3

 أعداد العينات لطفيمي الفاشيوال الحاوية عمى البكتريا وغير الحاوية عمى البكتريا :(1الجدول )

 

عزلة بكتيرية والتي أجريت عمييا اإلختبارات الكيموحيوية  20عينة عزلت منيا  25وبعد فحص العينات البالغ عددىا      

 .( 1الشكل )كما في  Enterobacteriaceaeأنواع بكتيرية تعود لمعائمة المعوية  5[. تم الحصول عمى 9و  8وفقًا لـ ]

 

نوع  نوع الطفيمي العضو

 الحيوان

عدد العينات 

المفحوصة 

لطفيمي 

 الفاشيوال

النسبة 

 المئوية

العينات 

الحاوية عمى 

 البكتريا

النسبة 

 المئوية

العينات غير 

الحاوية عمى 

 البكتريا

النسبة 

 المئوية

دودة الكبد  الكبد

 الفاشيوال

 %11.1 2 %88.88 16 %72 18 بقر

 %42.8 3 %57.1 4 %28 7 ضأن
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 أنواع وأعداد ونسب العزالت البكتيرية المعزولة من طفيمي الفاشيوال :(1) الشكل

% من 35وبنسبة  E. coliىي بكتريا  Fasciolaأظيرت النتائج إن أعمى نسبة لمبكتريا المعزولة من طفيمي الفاشيوال      

% في حين تم عزل 20بنسبة  P. vulgaris% ومن ثم بكتريا 25بنسبة  P. mirabilisمجموع العينات وتمييا بكتريا 

 % .5في المرتبة األخيرة بنسبة  S. marcescensوجاءت بكتريا  % 15بنسبة   K. pneumoniaبكتريا 

إن لموضوع التداخل أىمية واضحة لكونو من المواضيع المرتبطة بصورة ما بحياة الكائن الحي إذ إن التداخل      

الحاصل بين البكتريا والطفيميات ليس في الغالب إشارة إلى حدوث حالة تعايش أو تبادل منفعة بل في الواقع ىي إشارة إلى 

لعالقة من أضرار بالغة مرتبطة بالحالة الصحية لمكائن المضيف إذ حدوث تموث واضح ناتج عن ىذه العالقة ولما ليذه ا

ن أغمب  Fasciolaأظيرت نتائج ىذه الدراسة أن الغالبية العظمى من طفيمي الـ  كانت ليا عالقة تداخل مع البكتريا وا 

تكون ذات إنتشار واسع  وىي من العوائل التي Enterobacteriaceaeأنواع البكتريا المعزولة ىي بكتريا العائمة المعوية 

ن معظم أنواع بكتريا العائمة المعوية تعتبر جزء من النبيت الطبيعي  ولكنيا إنتيازية في الوقت  Normal Floraفي البيئة وا 

إلى أن بكتريا   [10]نفسو إذ تتحول إلى كائنات ممرضة إذا ما توفرت ليا الظروف المالئمة , وىذا يتفق مع ما أشار إليو 

ففي الواليات  Fasciola, إذ أنيا تكون مرتبطة بتجرثم الدم وعالقتيا بطفيمي الـ  المعوية يكون توزيعيا متباينعائمة ال
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 .Stمستشفى سانت لويس و  Barnesببكتريا العائمة المعوية من مستشفى بارنز  خمجالمتحدة األمريكية كانت نسبة ال

lauis 45 ـ % ل E. coli  لـ 24و %Klebsiella spp.  لـ9و %Proteus spp.  لـ 4و %Citobacter spp. . 

إذ بينا في ىذه الدراسة عزل أنواع من  البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام من  [11]وفي دراسة قدميا كل من      

إذ كانت نسبة أنواع بكتريا العائمة المعوية  Fasciolaعينة لطفيمي الـ  232مجموع عينات بمغ عددىا 

Enterobacteriaceae species 37و %Bacillus species 19 % وChromobacterium species 10 %

% و Micrococcus species 9% و Staphylococcus species 9% و Corynebacterium species 10و

Pseudomonas species 3.5 و %Acinetobacter species 1.5 و %Aicrococcus species  1.5. % 

عينة لطفيمي الـ  24إذ عزل ىو وجماعتو أنواع من البكتريا من مجموع  [12]مع ما قام بو  وىذا متفق نسبياً      

Fasciola وكانت نتائج عزل البكتريا ىيCitrobacter freundii 34 , %Proteus mirabilis 18 , %

Providencia rettgeri 12 , %Staphylococcus spp. 18 , %Enterobacter spp. 12.% باإلضافة إلى ذلك

 .[13]ة بالديدان الطفيمية مخمجمن مزارع لعينات براز والتي كانت  Mycobactrium aviumفقد تم عزل بكتريا 

التي تسبب إلتياب الضرع  Enterobacter aerogenesو  E. coliأنواع من  البكتريا وىي  [14]بينما سجل      

ن نسبة الخمج ببكتريا  في بحثنا  E. coliالحاد إذ انيا تكون مرافقة لممتورقات مما تؤدي إلى خسائر إقتصادية كبيرة وا 

% 19.56أقل والتي بمغت [ 11]لـ  E. coliبينما كانت نسبة عزل بكتريا  من عينات الدودة الكبدية %(35الحالي ىي )

 . لمعيناتمن المجموع الكمي 

التي تسكن األمعاء في الحيوانات واإلنسان كما أنيا تتواجد في التربة  Proteus vulgarisفإن بكتريا  [10]وفقًا لـ      

أنيا تستعمل الجمد والغشاء والمياه والمحوم المتفسخة والبراز وكما تعتبر من أكثر عدوى المستشفيات كما أن من المعروف 

فإنيا تسبب  Proteus mirabilisأما بكتريا ,  والعاممين في المستشفيات عمى حد سواء المخاطي الفموي لممرضى

% من إلتيابات المسالك البولية وكذلك تسبب إلتيابات الجروح بصورة 29 ما يقارباإلسيال في الرضع كما أنيا تسبب 

 . [11مباشرة ]
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 )المرارة( وكيس الصفراء ةمخمجنتائج تأثيرات الدودة الكبدية والبكتريا عمى األكباد ال

كان من الممكن إستخراج عدد متغاير من طفيميات الدودة الكبدية البالغة كما في  مخمجمن خالل فحص كل كبد      

بالطفيميات والحاوية عمى البكتريا يوجد فييا تنخر وتكمسات واضحة في  ةمخمج, حيث نالحظ إن األكباد ال(1الصورة )

األقنية الصفراوية إذ تبرز ىذه القنوات فوق سطح الكبد وتبدو ظاىرة لمعيان بسبب إنسداد القنوات الصفراوية بالمتورقات 

ن الخاليا الظاىرية تتنخر ويكون ىناك تكمس في جدار القنوات الصفراوية وىي نتيجة شائعة في  البالغة والمقترنة بالبكتريا وا 

 (.2الصورة )األبقار أكثر مما ىي في أكباد الضأن كما في 

              تنخر وتكمس القنوات لصفراوية  :(2الصورة )               Fasciolaديدان بالغة لطفيمي الفاشيوال  :(1لصورة )ا   

 بالطفيميات والبكتريا                                                 ةمخمجال                         

والحاوي عمى البكتريا حدوث  Fasciolaلقد أظيرت الدراسة الحالية إن القنوات الصفراوية الحاوية عمى طفيمي الـ      

المشتركة بين الطفيمي  خمجاتج عن التغيرات واضحة في القنوات الصفراوية والمتمثمة بالتكمسات وتغير لونيا الطبيعي الن

القنوات المرارية بالطفيميات تجعميا مخاطية ويظير  خمجإذ ذكر أن  [15]والبكتريا . وىي نتيجة مماثمة لما أشار إلييا 

ن نسيجبكتيريتغير في لونيا الطبيعي لذلك يجب فحصيا  وعمى نطاق واسع إذ يكون ىناك تميف في الغدد  يتمفالكبد  ًا وا 

ة بالمتورقة الكبدية تكاثر كبير في مخمجفي دراستو التجريبية عمى الفئران ال [16]ما أشار بين الممفاوية ويصبح لونو داكن.

الحيوانات نتيجًة  البكتريا التي تتواجد عادة في القنوات الصفراوية ويشير ذلك إلى أن البكتريا قد تصبح ذات تأثير كبير في
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لتضخيميا األنسجة الظيارية في الصفراء وتكمسيا وبالتالي تسبب إلتياب األقنية الصفراوية وتنخرىا وتآكميا أو إنسداد 

 .[ 19و  18و  17] األقنية بصورة ممحوظة

 Salmonella spp.  ,E. coliعزل أنواع من البكتريا مثل  [ 23و  22و  21و  20]كل من  بينما تمكن     

O157:H7  ,Campylobacter jejuni  ,Campylobacter coli  من كل من الصفراء والقنوات الصفراوية ,

 ة بالفاشيوال.مخمجصحية متدنية و  لممجترات التي تعاني من شروط

, من  E. coli   , Corynebacterium pyogenesإذ عزل أنواع من البكتريا منيا  [24]وفي دراسة قدميا      

 ة بالفاشيوال والتي بيجرتيا داخل الكبد تسبب أضرار بالغة فيو.مخمجاألكباد ال

إن الكبد يتأثر بصورة رئيسية من جانب المتورقة الكبدية الغير ناضجة والتي حممت من جدار األمعاء  [25]وفقًا لـ      

مصمية . وجد إن أعداد كبيرة من الديدان الغير تبقى لبضعة أيام ثم تخترق الكبد من خالل كبسولة  إذإلى تجويف البطن 

ناضجة تسبب تورم واحتقان في الكبد وفي بحثنا الحالي وجد أن الكبد تصبح أليافو المنتظمة قابمة لمتفتيت وىناك تغيرات 

صفراء باإلضافة إلى تغير واضح في سائل الصفراء حيث أصبحت مادة ال واسعة في األنسجة باألضافة إلى تغير لون الكبد

 . سميكة ومخاطية وذات لون مصفر , بينما الصفراء الطبيعية تكون مائية القوام ومخضرة المون
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