يجهح انقادسيح نعهوو انطة انثيطزي -يهحق خاص تثحوث انًؤتًز انعهًً انثانث Al-Qadisiya J. Vet. Sci.- Supplement of 3rd conference

التهاب الضرع الفطري الدريري وتحت الدريري و حداديظ وخصوصيظ اختبار
كاليفورنيا في تذخيص التهاب الضرع تحت الدريري في النطاج في مدينظ
الفلوجظ
صالح محمود راذور الكبيدي
فرع الطب الباطني والوقائي البيطري ،كليظ الطب البيطري  ،جامطظ االنبار

الخالصظ
استتدفت ت التراستتت ديتتتسر استتب اباتتهات اهلدفتتهب اليتترح الستترسر
خا است اخداهر كهلسف راسه ي دشخسص الدفهب اليترح دتتت السترسر

السرسر

الدت الي.

دتت السرسر

دتتتت الستترسر

ديستتس تسهستتست

تزم الاستااهت الفالرستت لدفتهب اليترح

ي  08سات تمسب أخذت ان  14اعجت اهلغت اريعت ي اتسات الفم جت .

امغتتتت تسهستتتست خا اتتتست اخداتتتهر كهلسف راستتته لدشتتتخسص الدفتتتهب اليتتترح  % 08.40 %80.87متتت

أهفترت التراستت أن  % 48اتن الغتتت المااستت  % 41.41اتن الاعتهجم ااتهات اهلدفتهب اليترح الستترسر

اسااه هفر الدفهب اليرح دتت السرسر

ي  % 14.14ان الغتة المااست  % 48.70ان الاعهجم.

هفتتتر الدفتتتهب اليتتترح الستتترسر الفالتتتر

تتتتزم خاستتتتر الااسيتتتتهت الاسيتتتته
Aspergillus terreus

A. srrrret

 Candidaاتتتتن نتتتتتدسن اسااتتتته دتتتت

تتتتزم كتتتتم اتتتتن التتتتر

 Blastomyces dermatitidisان نتة اتتتة ااتهات اهلدفتهب اليترح السترسر .

هفرالدفهب اليرح الفالر دتت السرسر
الااسيهت الاسيه

albicans

تتتي  %4اتتتن الغتتتتت المااستتتت  % 7.84اتتتن الاعتتتهجم اذ دتتت

ي  %40.84ان الغتت المااست  % 14.01اتن الاعتهجم تستث تزم خاستر

 Gliocladium spp penicillium sppالرشهشتسهت الست تا Aspergillus niger

الرشهشتتتتسهت التتتتتخاه fumigatus

flavus A.

 Blastomyces dermatitidisاتتن 4 4 1 1 1 1 1

A.

الفالرستتتتهت ا رساستتتتت اللداتتتتت لمجمتتتتت

 4نتتتة لااستتت م ت الد ت الي

هتتت دك ت ن دتتذ

التراست األ ل الدي سسجم سفه الر  Gliocladium sppكاساب لدفهب اليرح.

سسدادج اتن التراستت أن استب اباتهات اهلدفتهب اليترح ا اتهو الدفتهب اليترح الفالتر خا اتهو تي دزاستت

اسدار ادسجت إداهم الشر ال الاتست الاالم ات درت اسد ى ر هست دغذست األناه ي العراق.

الايتات

يعػفؼالتهاػ االتعػفعاه اػػهالتهاػ اا ػهف  parenchymaلتغػة التبهايػاالتػػؤيايػلةياغتػااهغيػ لف ا
فيزي ويااوكي ي وياا خهبفاافيالتحبيػااوهغيػ لف ا فعػياافػيالتااػيدالتغػةياتبعػفعا )1اوايشػكؿالتهاػ اا
لتعػػفعالحػػةاالػػـالت ش ػ كؿالتيػػحياالتهػػياهع ػ ايا اا ػ ال

ا ػ ـا )2ا،اويهاػػهااهخا ػ قفالدهي ػ ةيااكهيػػف ا

هه ثؿافيالالؾاهعضالتاع جالت ي هااولاههع ةالتاع جا يفالتق هبااتبشف ءاواهبؼالتعفعاكبيػ ااواززقيػ ا

فياهعضالتاع جاولالؾالتح الفااواه خفاا ولػ اا )4,3اغعػ فااغتػاالتخاػ قفالصدهيػ ةياالتا ز ػاا ػفا

كبؼاالتهشخيصاولتعالجا .)5
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ال

هياؼاح ص التها االتعفعا فالتا حياالتافيفيااغتاالتها االتعفعالتافيفيالتؤياهكػوفافيػها

الصتها اااظ لف ا باالتعفعااوالتحبيػاااواكبيا ػ ا ػهاظاػوفاهعػضالتعال ػ التزا زيػاا بػاا

لتحيولفااحي ا ا،اولتها االتعفعاهح التافيفيالتػؤياصايظاػفاايا ال ػاااػفيفيااهفيػةافػيالتكشػؼا ػفا

لتها االتعفعا

اياهوزاالتبزوءاغتاالتفحوي الت خههفياا يفالت ه شف اتبكشؼا اها،اويعػةالخههػ فا

ك تيفوفاي ػ اتهشػػخيصالتها ػ االتعػػفعا California Mastitis testالحػػةااكف ػ الصخهه ػ لف التحقبيػػاا
لت اهخة اافيالتكشؼا فاح ص التها االتعفعاهح التافيفيا )1ا .ا

يا ػػهدالتهاػ ػ االتع ػػفعا ػػفاحػ ػولتيا141ااو ػ ػ اوعػ ػفه ا ي ػػبي ًا ػػفال حيػ ػ ءالت زافي ػػاا،اوهع ػػةا

لتفطفي ػ ا ػػفا اػػهه التها ػ االتعػػفعالتهػػياييػػعاا الزا ػ ا )1ا،اودػػةاهه ػفلوحاااػػاالتها ػ االتعػػفعا
لتا ػ ػ ػ هدا ػ ػ ػػفالإلي ػ ػ ػ هااه تفطفي ػ ػ ػ اهػ ػ ػػيفا%2ا )6اوا%36.4ا )7افقػ ػ ػػةااػ ػ ػػزب التخ ػ ػ ػ قفا ػ ػ ػػفااػ ػ ػػوعا
Cryptococcus neoformansا )8او  Candida krusiاو  C. albicansاواا C.

guillirermondiiاواSaccharomyces sppا )6او كػػؤتؾا فػػفا Penicillium spp

)9ا

ولتفش شػي التػةخا ءاAspergillus fumigatusا )7111اك اػهه اصتهاػ االتعػفعالتاػفيفياوهحػ ا
لتافيفيافيالتاع ج .ا

وفػػيالتعػفلؽا،ااههػفلوحاااػػاالإليػ هااه تهاػ االتعػػفعالتاػفيفيالتعػ اياهػػيفا%3555ا )11اوا

%13517ا )12اا،اهيا اههػفلوحاااػهاالإليػ هااه تهاػ االتعػفعاهحػ التاػفيفياهػيفا%15524ا )13اوا
%36519ا،اوههبػػناااػػهاالإليػ هااه تها ػ االتعػفعالتفطػػفيالتاػفيفياوهح ػ التا ػفيفيا%2544اوا9576ا

%ا بػػااااااااااااااالته ػولتيا )12ا،اودػػةا ػػزؿا )14اخ يػػفاC. neoformansا ػػفااعزػػاا ي ػ هاا
ه تهاػ ػ االتع ػػفعالتاػ ػفيفيا،اوه ك ػػفا)AL – Kubaysi (2000ا ػػفا ػػزؿالتفش ش ػػي الت ػػةخا ءا

ولتفش شػػي التاػػوةلء A. nigerاواA.terreusاو A. parasiticusاوا Penicillium sppاوا
Mucor sppااواGeotricum candidumاه إلع فااغتاالتفطػفالتثاػ قيالت ظاػفا Blastomyces

dermatitidisاولتخ ػ قفا ػفااػوعاC. albicansاوااااااااااااااااااC. neoformansا ػفاحػ ص ا

لتها االتعفعافيالتاع جاتب ف ال وتاافيالتعفلؽا  .)15ا

هشػػيفالحي ػ قي التايقػػاالتع ػػااتبهيطفيػػاالتػػاالفا35545ا%اوا39569ا%اوا21579ا%ا ػػفا

ح ػ ص التها ػ االتعػػفعالت اػػزباافػػيالتع ػفلؽادػػةااػػزب افػػيا ح فظػػاالصاه ػ فاخػػالؿالص ػولـا1994اوا
1995اوا1998ا باالتهولتي،اا

ايعكساهفشيالتها االتعفعافيالؤهالت ح فظاا )12ا،اواظفلاتعػةـا

وزوةاةفلا اا هقااحوؿالتهاػ االتعػفعافػيالتاعػ جافػيا ةياػاالتفبوزػاالته هعػاات ح فظػاالصاهػ فا،اودبػاا

لتة لفاػ احػػوؿالتهاػ االتعػػفعالتفطػػفيافػػيالتاعػ جافػػيالتعػفلؽ،افقػػةالاػػهاةف الػػؤهالتة لفاػػاالتكشػػؼا ػػفا
ااػػاالإليػ هااه تهاػ االتعػػفعافػػيالتاعػ جافػػيا ةياػػاالتفبوزػػا،اولتفطفيػ الت اػػههااتػػها،اوهقيػػيـاحا اػػياا

وخيويياالخهه فاك تيفوفاي افياهشخيصالتها االتعفعاهح التافيفيافيالتاع جافيا ةيااالتفبوزا.ا ا
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الا ات الرائق العام
أوال  /حيوانات الدراسة

ازفي التةفلااا باا41ااعزاا فععاا فااالص ا حبياا عفهاافيا ةيااالتفبوزاا،اهفلوح ا
فل اهيفا3ا–ا7اااول ،اوا عاا بػاالتػوصة ال خيػف اتكػؿااعزػاا ػة اصاهقػؿا ػفا3ااشػاف،اا ب ػ ا

ا

افاز يهالتاع جاتـاهفطـا ولتيةل االتاالتيوـالتؤياهـافيهاز هالتعيا .اا ا
ثهاسه  /الفتص السرسر ا ا

لزفيالتفحصالتافيفيا باالتاعػ جاواػزب التعال ػ التظػ لف ا بياػ الفاوزػة ،اوهػـاهيػايؼا

ح ص التها االتعفعال ه ةلا باا )1116اه تشكؿالته تيا:ا ا

 .1لتها االتعفعالتافيفيا:اوليالتح ص التهياظاف افيا اهغي لف ا ي اياا باالتحبياااوالتعفعااوا
لصثايفا ع ً.

ا با التعفع ااوا

 .2لتها ا التعفع اهح التافيفي ا :اولي التح ص التهي اتـ اهظاف افيا ااي ا ال

لتحبيا ،اولتهي اخعع ا يا ها اصخهه ف اك تيفوفاي اتهشخيص التها ا التعفع ،اوظاف ا ف اخالؿا

لتزفعالت خههفياغي هها اه تهكهيفي ااواه تفطفي ا.ا
ثهلثهو  /ساهت التمسب

اااهـا اؿالتعفعاتكؿااعزااه ت ػ ءاو ػفاثػـاهعقي ػهاه حبػوؿالتيػوةا%2اثػـازفػؼالتعػفعازيػةلا

هقطعااد شااظيفاا،او اح افهحاالتحب ااهػ تكحوؿالصثيبػيا%71اوهفكػ التخفطػ التثالثػاال وتػاا،ا
ثـاز ع ا يا التحبياافيااا هياالخههػ فا عق ػااوهػـاهثهيػ افدػـالتاعزػااوايػؼالتعػفعالتػؤيااخػؤ ا
اهالتعيااا،احيثاهـالخؤا ياهيفا فاكؿااعزا .ا

رااعهو  /اخداهر كهلسف راسه لدشخسص الدفهب اليرح CMTم

خعػػع ا يا ػ التحبيػػاالتاػػبي ااظ لفي ػ ًاا 72ا ياػػا)،اصخهه ػ فاك تيفوفاي ػ اتهشػػخيصالتها ػ اا

لتعػاػفعال ه ػ ةلا بػػااطفيقػػاا )17ا،اوهػػـالحها ػ ااحا اػػياالصخهه ػ فا Sensitivityوخيويػػيهها
Specificityل ه ةلا باا )18اوه تشكؿالته تي :ا
ا

اهيزاالخهه ف CMTا

لتاهيزاالتحقيقياا اهيزاالتزفع) ا

لت ز وع ا

ياا

يفا ي ا ا

ياا

aا

bا

 a+bا

يفا ي اا ا

cا

dا

 c+dا

 a+cا

 b+dا

 a+b+c+dا

لت ز وعا ا
اا
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لتحا اياا=ااولياد هبياالصخهه فا باالتكشؼا فالتح ص الت ي هااوهحاااه ت ع ةتاالته تياا:ا/aا
 )c+aا

لتخيويياا=اولياد هبياالصخهه فا باالتكشؼا فالتح ص ا يفالت ي هااوهحاااه ت ع ةتاالته تياا

/b:ا  )d+bا

خهاسهو  /ا سهال الزر ستا ا

هـالاهع ؿالصوا طالتزف ياالته تياا:ا ا

 .1اك ف التا ه فوة ا ػ اةكاهفوز ا  Sabouraud′s Dextrose Agarالت زاز ا ف اشفكاااااااااااااا
 Biomerieuxاصزفلءالتزفعالتفطفيا،اودةالعيؼالتيهالتكبو لف فيايكوؿاه قةلفا .0.5ا ـا/ا
تهفات اهالتهبوثالتهكهيفي.ا

 .2واطالت فؽالت غؤيا:Nutrient Agarالت زازا فاشفكاا Biomerieuxا،اودةالاهخةـالؤلا
لتواط اتبه كة ا ف اوزوة ااو ا ةـ اوزوة اهكهيفي  ،اوؤتؾ اتحا ا اااا الإلي ها التكبيا اه تها اا

لتعفعاواهقييـاحا ايااوخيويياالتها ااك تيفوفاي اتهشخيصالتها االتعفعافقطا فاةوفا
لصاه فلفافياخطول اهشخيصالتهكهيفي ا،احيثاتـاهها وؿالتةفلااالت اهه

لدهيف ا باالت اهه
ا

التفطفياافقط.ا

التهكهيفيااواغا ا

اسهتسهو  /الفت اهت الاخدارستا ا

 لخهه فاهكويفالصاهواالتزفثو ياmrbeا:eeutاهـالزفلءالخهه فاهكويفالصاهواالتزفثو ياتخ يفالت هيع

التهيع ء اهحاا التطفيقا الته تيا ا :اهـ ازفع اك يا ايغيف ا ف ا اهع لف الت هيع ا

لتهيع ءافيا .05ا ؿا فا يؿال

ا ـ ا،اثـاحعا اهةفزاا 37ا°ـات ة ا 2ا– ا 3اا

فحي ادطف ا فالت يؿاهح الت زافالتعوقياوهقو اهكهيفا4.ا  .)16ا

ا،اثـا

ا

سهاعهو /الااغهت ا

 .1يهغاالزفؽالت ثيؿ  Methylene blueتيهنالتشفلقحالت عة ا فالت اهع لف التفطفياالتا يا.

 .2يهغااكفلـاGram' s stainاتيهنالتشفلقحالت عة ا فا اهع لف الت هيع التهيع ءالتا ياا،اوتبهففيؽاهياا ا
وهيفاهعضالت اهع لف التهكهيفياالتا ياا بااواطالت فؽالت غؤيا.ا ا
ثهااهو  /زم دااسف الفالرسهت
اااازف

ا يا التحبياا بااواطالك فالتا ه فوةا–اةكاهفوزالت ع ؼالتيهالتكبو لف فيايكوؿاه قةلفا.0.5اا ـ/تهفا،ا

وحعا اهةفزااحفلف اا37ا°ـات ة ا5الي ـا،اوهةفزااحفلف التغففاا 25ا°ـ)ات ة الدي ل ا4الا هيهاص ط ءالتففيااتا وا
لتشكؿالتخ يفياتبفطفي اثا قياالتشكؿ،اودةاهـاه ييز لتفطفي اهحااالتيف الت ظافيااولت زافياال ه ةلًا باا ،16ا

.)19

دهسعهو  /تسهب اتداهلست الخاله ي دشخسص الته ت الااهات
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هـاحا االحه تيااحةوثالتخط افيالتكشؼا فالتح ص الت ي هاا فاخالؿا ق فااااهيزاالتزفعاهحزـالتعيااال ه ًةا
باازةوؿالحه ص ا .)2.اا

أ

الادهئج

 /اخداهر كهلسف راسه لدشخسص الدفهب اليرح

االظافالخهه فاك تيفوفاي اتهشخيصالتها االتعفعااهيزاا وزهاافيا31ا يااا ق هؿا41ا ياااا تهاا فا72ا ياااحبياا
ابي ااظ لفي ًاا،احيثاك ا ا8ا يا ا ي هااه تها االتعفعالتافيفيافبـاهاهوزااغخع ا اتاؤلالصخهه فا .ا
 .1حا اياالصخهه ف:ااظاف ا 26ا يااااهيزاا وزهااي ةدا،اهيا ااظاف اا 7ا يا

ااهيزااا تهااك ؤهااحيثاهـا زؿا

لت اهه الت فعياا اا ا،افهبغ اااهااحا اياالصخهه فا ا78579ا%ا)اوك ا هيفافيالتزةوؿافدـا.1
 .1خيويياالصخهه ف:ااظاف اا34ا يااااهيزااا تهااي ةداا،اهيا ااظاف ا5ا يا ااهيزاا وزهااك ؤهااحيثاتـايهـا
زؿاايا اهاا فعيا اا ا،افهبغ اخيويياالصخهه فا 87518ا%ا)اا،اوك ا هيفافيالتزةوؿافدـا1ا
جت م ره  : 4ديسس تسهسست خا است اخداهر كهلسف راسه لدشخسص الدفهب اليرح ا داهتا م اادسجت الزرح
الاخدار

اهيزاالصخهه فا

لتاهيزاالتحقيقيا

لت ز وع

ا اهيزاالتزفع)
يا
يفا ي اا
لت ز وعا

يفا ي اا ا
5

ي اا ا
26

31

7

34

41

33

39

72

ا

ا
لتحا اياا=ا)c+a( /aااااااااااااااااااااااااااااااا ا
انخصوصيح = )b/ (d+b
ا
= 39 / 34
اااااااااا=ا26ا/ا33ا ا
اا
= % 87518
اااااااااا=ا78579ا%
ثهاسه  /اسب اباهات الكمست اهلدفهب اليرح

 )1ظافالتها االتعفعالتافيفيالتا هدا فالإلي هااه تفطفي ااوالتهكهيفي افيا 8ا ةةاتهاياا  1.ا)%ا،اهعوةاغتاا 6ااع جا
14063ا)%احيثاك ا ا2ا فالتاع جا ي هاافياكالالتغةهيف،اوك ا هيفافيالتزةوؿافدـا .)2
 )2ظافالتها االتعفعاهح التافيفيالتا هدا فالإلي هااه تفطفي

ااوالتهكهيفي افيا 33ا ة اتهاياا  41025ا)%ا،اهعوةا

غتاا25ااعزاا 6.098ا)%ا،احيثاك ا ا8ااع جا ي هاافياكالاتغةهيفا،اوك ا هيفافيالتزةوؿافدـا .)2ا
ا
رااعهو  /اسب ا اهات اهلدفهب اليرح الفالر

اا اح الفالرسهت الاعز لت:

 .1لتها االتعفعالتافيفي:اهـا زؿالتفطفي ا فا 4ا ةةاتهاياا )%5اهعوةاغتاا 4ااع جااااااااااا  9076ا)%ا
ي هااه تها االتعفعالتافيفيا،اصحظالتزةوؿافدـا )2ا.
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هـ ا زؿ اخ يف الت هيع
لتفش شي

التهيع ء ا  Candida albicansا ف ا ةهيف ا ،اهيا اهـ ا زؿ اكؿ ا ف افطفا

ا ف ااوع ا  srrrretا ، stlrrgrppetصورج رقى  ،1و التفطفي

الصفي يا التاللها اتبزبةا

 Blastomyces dermatitidisا ،صورج رقى  ، 2فا ة اولحة ا ي هااه تها االتعفعالتافيفيا،اوك ا
هيف افي التزةوؿ افدـ ا 3ا ،اهيا اتـ ايهـ ا زؿ التفطفي

ا ف ا 4ا ةة ااخفى اههيف ا ف اخالؿ التفحص التافيفيا

غي هها اه تها االتعفعالتافيفياحيثاههيفالي هها اه تهكهيفي ا،اصحظالتزةوؿافدـا )2ا .ا
ا رة ره  : 4أ م ااهر سهاي لاسدعارة الر  A .terreusالاهاست م
بم ايالع اجفر لفالر X 18 A .terreusم ا

ا

سال أكهر السهاهر ت تت تكسدر ز

ا
ا
ا
ا
ا

ب

أ

ا

ا رة ره  : 1أ م ايالع اجفر لمخلسه الادار ات لفالر Blastomyces dermatitidisالاهاي اترجت º 18
X 18م.

بم ايالع اجفر للا اغ اللجاسست  ConidiaلفالرBlastomyces dermatitidis

اترجت º 14

ا

X 18م .ا

الاهاي

ا
ا
ا
ا
ا
ا

ب

أ
ا
ا
ا
ا
ا .2التها ا التعفع اهح التافيفي ا :اهـ ا زؿ التفطفي

ا ف ا 15ا ةة اتهايا ا  )%18075اهعوة اغتا ا 11ااعزاا

 26083ا )%ا ي هااه تها االتعفعاهح التافيفي،اهيا اتـايهـا زؿالتفطفي

هح التافيفياحيثاههيفالي هها اه تهكهيفي .
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هـا زؿاخ يفالت هيع

التهيع ءاوافطفا penicillium sppا ،صورج رقى ، 3اوافطف ا Gliocladium

 sppا ،صورج رقى ، 4او التفش شي
 stlrrgrppetو التفش شي
لتفطفي

التاوةلءا Aspergillus nigerا ،صورج رقى  ، 5او ااوع ا srrrretا
ا ف ااوع ا A. flavusاوا

التةخا ء ا Aspergillus fumigatesاولتفش شي

الصفي ياالتاللهااتبزبةا Blastomyces dermatitidisاو ا فا،4ا،2ا 2ا،ا 2ا،ا 2ا،ا 1ا،ا 1اوا1ا

ة اتهاياا باالتهولتي،اوك ا وعحافيالتزةوؿافدـ )3ا.ا
جت م ره  : 2أ تات الاعهج الغتت المااست الااهات اهلدفهب اليرح
ا ح ا لدفهب

الااهات اهلفالرسهت

تت الغتت المااست
الااهات

تت الغتت

تت

6ا 14563ا )%ا

4ا 9576ا )%ا

8ا 11ا )%ا

4ا 5ا )%ا

25ا 61598ا )%ا

11ا 26583ا )%ا

33ا 41525ا )%ا

15ا  )%18575ا

الااهات

الدفهب اليرح السرسر
الدفهب اليرح دتت السرسر

الاعهج

تت الاعهج

الااهات اهلفالرسهت

ا
جت م ره  : 3أ تات أا اح الفالرسهت الاعز لتا ا
الفالرسهت
ا Candida albicans
srrrretاstlrrgrppet
Blastomyces dermatitidis
penicillium spp

الدفهب اليرح

السرسر
2ا
1ا
1ا
ػا

Gliocladium spp

ػ

Aspergillus niger

ػ

Aspergillus fumigates

ػ

Aspergillus flavus
اجا ح العز ت الفالرست

الدفهب اليرح

ػ
4ا

دتت السرسر
4ا
2ا
1ا
2ا

ا
ا
ا
ا

ب

أ
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العز ت
6ا
3ا
2ا
2ا

2ا

2ا

2ا

2ا

1ا

1ا

1ا

1ا

 15ا

 19ا

ا رة ره  : 1أ م ااهر سهاي لاسدعارة الر  penicillium sppالاهاست م
بم ايالع اجفر لفالر X 18 penicillium sppم

اجا ح

سال أكهر السهاهر ت تت تكسدر ز
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ا رة ره  : 1أ م ااهر سهاي لاسدعارة الر  Gliocladium sppالاهاست م
بم ايالع اجفر لفالر X 18 Gliocladium sppم ا

ا

سال أكهر السهاهر ت تت تكسدر ز

ا
ا
ا
ا
ا

أ

ا

ب

ا
ا

ا رة ره  : 4أ م ااهر سهاي لاسدعارة الر  Aspergillus nigerالاهاست م
بم ايالع اجفر لفالر X 18 Aspergillus nigerم ا

ا

سال أكهر السهاهر ت تت تكسدر ز

ا
ا
ا
ا

ب

أ
الااههشت ا

ااايالحظا فالتزةوؿا 1اافاااهااحا اياالخهه فاك تيفوفاي اتهشخيصالتها االتعفعاهبغ ا%78579ا،اوليا ق فهاا
زةلات اوزةها )21ا،اولا ؾا ة اااه اافياوزوةا 7اح ص اا تهااك ؤهاا اا الحه تياالاخف ضا ا االتعفعاتةىا

هعضالتاع جاهاهاالصاهخةلـالتعشولقيالت ففطاتب ع ةل التحيويااواوءالتهغؤيااو ةـاهوففالتف ياالتيحياالت الق اا
ايلةياغتاالاخف ضا اهوىا ا االتعفعا،احيثايعه ةالصخهه فااا ا ًا بااوزوةاكفي التةـالتهيضاههفلكيزا تياا

صاهقؿا فا511111اكفياا/ا1ا ؿا فالتحبياا )21122ا،اغع فااغتاالحه تيااحةوثالتخط التهزفيهي .ا

ااااك اهبغ اخيويياالصخهه فا 87518ا%ا،اودةايعزىالتاهاافياوزوةا 5اح ص ا وزهااك ؤهااغتااوزوةا اهه ا
اخفى اصتها ا التعفع اتـ ايهـ اها وتا افي الؤه التةفلاا ا ثؿ التهكهيفي التاللولقيا اولت يكوهالز او يفل ا ف الت اهه

غع فااغتاالحه تياالتخط التهزفيهي.اااااا ا
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ااايظاف التزةوؿ افدـ ا 2ااف التااها التكبيا اصتها ا التعفع التافيفي ا با ا اهوى التغةة التبهايا اهبغ

ا 11ا%اااااااااااا

ولي اا با ا ف التااا التهي اوزةل  6112123124125ا )26،ا ،اوهبغ التااها التكبيا اصتها ا التعفع اهح التافيفيا
41525ا%ا،اولياا باا فالتاااالتهياوزةل ا ،)8112127اودةايعزىاؤتؾالتااااه اا ةية ا اا ا ةـافط ـالت ولتيةا
فا هكف ا،احيثادةاهبعاالتح الفالتفعيعااةوفلافياغي هاالتعفعا فاخالؿاطفيقاالتفع االتعايفااولتهياكثيفلا

ه

اهاهاازفوح افيالتعفعاولتهياهعههفا

الا ايق ً اصتها االتعفعاا ا)16ا،اواوءالصةلف اولتهغؤياا،اوفةلء ااو ياا

ل ةوياالت اهخة اا،او ةـالص ه ةا باالت خههفافياهشخيصا اهه التها االتعفعا،او ةـالزفلءالخهه فالتحا اياا،ا
لع فاالتاايغفاحزـالتعيااافيالؤهالتةفلااا،ا ب الاهاه ص ه ةا باازةوؿالصحه ص التؤياوععها )21اولتؤيا

يعه ةا بااحزـالتعياااوااهاالصي هاافإفالحه تياالتخط افيالتكشؼا فالتح ص الت ي هااهاخفضالتاا 1511ا%ا،ا
فياح تااهبوغاااهاالصي هاا 11ا%اغؤلازلةاحزـالتعيااا فا 75ا،افياح تاازي ة اااهاالصي هاا فا 41ا%اف فاااهاا
لحه ؿالتخط افيالتكشؼا فالتح ص الت ي هااهاخفضالتاا 1511ا%االؤلازلةاحزـالتعيااا فا 11ا،اودةاهـالخؤا81ا
يااافيالؤهالتةفلااا،ا

ايشيفالتاالاخف ضالحه تياالتخط افيالؤهالتةفلاااهشكؿاولعح .ا

ااااهبغ اااهاالي هاالتغةةالتبهايااه تها االتعفعالتفطفيالتافيفياوهح التافيفيا9576ا%اوا%18575ا باالتهولتيا
،اول اا باا فالتاااالت ازباافيالتعفلؽاا هق ً ا ،12ا)14اواوط ادبيالا فالتااهاالتهيالش فالتيا ا )7ا،اودةايعوةا

لت اهاافياؤتؾالتاالتهبوثالتكهيفافياهيقاالتحيولا

افيالتعفلؽا و او ةيااالتفبوزااخيوي ،اوةوفالتح الفافيا

هايقاالتظفوؼاتحةوثالتها االتعفعا،الع فاالتاالصاهخةلـالتعشولقياتب ع ةل التحيوياا

ايشزهاا والتفطفي ا

 )7116اويعوها ا الج اح ص التها ا التعفع التفطفي ا  )1او ةـ اهوفف ااي ااوع ا ف الصةويا الت ع ة اتبفطفي

افيا

لتعفلؽ،او ةـاوزوةاةفلاااا هقااحوؿالتها االتعفعافيالتاع جافيا ةيااالتفبوزااتههـا ق فاها اه اهـالتهويؿاغتيهافيا
لؤهالتةفلااا،ا.ا ا

ااااهـ افي الؤه التةفلاا ا زؿ اخ يف ا  C.albicansاولص ف ف اs 5srrrret

 s.fumigatus ، A. nigerا ،ا A.

flavusا ، penicillium spp ،وانفطز ثنائً انشكم  Dimorphic fungiين نوع Blastomyces dermatitidis
هً يطاتقح نًا وجذه ( 1 )12 111 19 18 1617كًا تى فً هذه انذراسح عزل فطز  Gliocladium sppنهًزج األونى
فً لتعفلؽا فاح ص التها االتعفعافيالتاع جا،او فالتعفوفياغحةلثالإلي هاالتهزفيهيااهاؤلالتفطفا اهقهالً اتبه كةا
فال فلعيههاو ول ؿالتعفلو التهياي هبكا الؤلالتفطف،احيثاتـايهـاغيز ةاهحوثاهشيفالتااغحةلثهاصتها االتعفعا .ا

ااااياهاهد ا ف الؤه التةفلاا ااف اااا الإلي ها اه تها ا التعفع ا و ً ا ،اولتها ا التعفع التفطفي اخيوي ً افي اهزليةا
اه فافيا ةيااالتفبوزاا،ااهيزااغل ؿالتشفوطالتيحياالت طبوهااوهفةيا اهوىاف يااوهغؤياال

ا ـا،اولصاهخةلـا

لتعشولقياو الت ففط اتب ع ةل التحيويا ا ،ا ةـ الص ه ة ا با الت خهه لف التهشخيييا اتهحةية الت اها الت فعي ا ،او ةـا
هوففاايااوعا فالت اهحع لف التهيطفياالت ع ة اتبفطفي

افيالتعفلؽا

ايزيةا فالحه تياالتفشؿافيا الجاح ص ا

لتها االتعفعاو فالتخا قفالصدهي ةياالتكهيف التهياياهها التها االتعفع.ا ا
ا
ا
ا
ا

ا
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Clinical and subclinical mycotic mastitis and the sensitivity and specificity
of California mastitis test for diagnosis of subclinical mastitis in ewes in Al
– Fallouja city
Al – Kubaysi, S.M.A.
Dept. of Veterinary Internal and Preventive Medicine, College of Veterinary
Medicine, University of Al – Anbar

Abstract
The study was aimed to calculate the morbidity rate of clinical and subclinical mastitis
,estimation of specificity and sensitivity of California Mastitis test for diagnosis of
subclinical mastitis, and isolation of the fungi – causing clinical and subclinical mastitis in
80 milk samples collected from 41 adult lactating ewes in Al – Fallouja city.
The sensitivity and specificity of California Mastitis Test were reached to 78.79 % and
87.18% respectively. The study revealed that 10% of mammary glands (14.63 % of ewes)
were infected by clinical mastitis , while the subclinical mastitis appeared in 41.25% of
mammary glands (60.98 % of ewes).
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The clinical mycotic mastitis was appeared in 5% of mammary glands (9.76% of ewes),
where Candida albicans was isolated from 2 mammary glands , while raae of Aspergillus
terreus and Blastomyces dermatitidis were isolated from one gland affected by clinical
mastitis.
The subclinical mycotic mastitis was appeared in 18.75% of mammary glands (26.83% of
ewes) , where C. albicans, penicillium spp, Gliocladium spp, Aspergillus niger , s5 اsrrrret
, A. fumigates, A. flavus and Blastomyces dermatitidis were isolated from 4,2,2,2,2,1,1 and 1
mammary gland respectively.
This study may be considered as the first report in which Gliocladium spp was
demonstrated as a cause of mycotic mastitis.
It is concluded that the morbidity rate of mastitis , especially the mycotic mastitis have a
continuous increments due to default sanitation and retrogression of health and nutritional
status of sheep in Iraq.
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