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(Microfilariae) دراسة تشخيصية لليرقات الخيطية الدقيقة
العراق-في عينات دم األبقار في مدينة الموصل
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(٢٠٠٦  أيلول٢٦ ؛ القبول٢٠٠٦  حزيران٢٨ )األستالم
الخالصـة
( فيMicrofilaria) أثبتت نتائج الدراسة الحالية تشخيص اليرقات الخيطية الدقيقة
 بلغت ن سبة الخم ج.عينات دم األبقار التي جمعت من المستشفى البيطري ومجزرة الموصل
 مع عدم وجود%35.71  وظھرت أعلى نسب للخمج في شھر أيار وبلغت%25.76 الكلية
 ول وحظ وج ود ف رق معن وي ف ي ن سبة.فروقات معنوية في نسب الخمج ب ين أش ھر الدراس ة
الخم ج ب ين ذك ور وإن اث األبق ار إذ ظھ رت ن سبة الخم ج مرتفع ة ف ي اإلن اث وبلغ ت
37.09  كما إن نسبة الخمج كانت مرتفعة عند عمر ثالث سنوات وأكث ر وبلغ ت،%37.97
.(P<0.01) مع وجود فرق معنوي عن عمر أقل من سنة عند مستوى معنوية
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Abstract
The result of this study revealed to diagnosis the infection of microfilaria in
blood samples of cattle which were collected from veterinary hospital and Mosul
abattoir. The total percentage of infection was 25.76% and the high percentage of
infection appeared in May was 35.7%, with no significant differences in
percentages of infection between the months of this study. There were significant
differences in the infection rate between male and female of the cattle, and the
high percentage of infection appeared in female was 37.97%. High percentage of
infection appeared in age 3 years and more was 37.09% with significant
differences from age less than one year with P-value (P<0.01).

المقدمـة
( تع ود إل ى دي دان طفيلي ة الت ي ت صيبMicrofilariae) إن اليرقات الخيطية الدقيق ة
 وتق ع ھ ذه الدي دان تح ت ص نف الدي دان،مجموع ة كبي رة م ن الحيوان ات وحت ى اإلن سان
 والت ي تق عFilarioidae  ف وق األس رة،Spirurida  رتب ة،Nematoda االس طوانية
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ض منھا ع ائلتي  Filariidaeو  ،Onchocercidaeوتق ع ض من ھ اتين الع ائلتين
أجناس عديدة تصيب اإلنسان والحيوان ).(2 ، 1
إن دورة حي اة أن واع ھ ذه الدي دان غي ر مباش رة ويعتب ر ال ذباب ) (Fliesوالبع وض
) (Mosquitoesم ضائف ناقل ة لكثي ر م ن أن واع ھ ذه الدي دان إذ يح صل خم ج الم ضائف
النھائية عن طريق تغذية ھذه النواقل على دمھا إذ تؤخذ األطوار اليرقية والم سماة باليرق ات
الخيطي ة الدقيق ة م ع وجب ة ال دم الت ي يتناولھ ا الناق ل وتمت از ھ ذه اليرق ات بأنھ ا ذات نزع ة
دورية نھارية أو ليلية .(3) Diurnal-nocturnal periodicity
إن انتشار الخمج لھذا النوع من الديدان يعتمد على توفر الم ضائف الوس طية المتمثل ة
بالح شرات وت وفر الظ روف المناخي ة الح ارة إذ أن ف ي أورب ا ينت شر الخم ج ب ـ )Bovine
 (parafilariosisفي الربي ع وال صيف ،أم ا ف ي المن اطق االس توائية فيح دث ب شكل رئي سي
بعد مواسم األمطار ،وأشار ) (2أن ديدان  Parafilaria bovicolaھي أكثر األنواع الت ي
تصيب األبقار ،وذكر ) (4بأن الخمج بـ Microfilariaeف ي األبق ار يك ون عالي ا ً ف ي ش مال
اليابان إذ قد تصل النسبة إلى  ،%100وفي شمال الھند سجلت نسبة خمج ف ي األبق ار بلغ ت
 (5) %4.92وأشار ) (2إلى أن ح دوث الخم ج ب أنواع ج نس  Onchocerca spp.يح دث
عال في األبقار إذ قد تصل النسبة إلى  %100ف ي حال ة الخم ج ب النوع O. lienalis
بشكل ٍ
و  O. gibsoniف ي ش مال  Queenslandوالن وع  O. dukiوج د بن سبة  %90.5ف ي
األبقار في غرب أفريقيا ،وأما في جنوب أفريقيا ف ي ش مال مدين ة  Transvaalفبلغ ت ن سبة
الخمج أكثر من  .%36أما في الواليات المتحدة األمريكية فقد بلغت نسبة خمج الخي ول O.
 .%61-22 cervicalisوش خص ) (7وج ود يرق ات  Microfilariaeوالعائ دة للن وع
 Setaria equinaفي دم خمسة عشر حميراً كانت تعاني م ن التھ اب العي ون إذ ت م العث ور
على ديدان الفالريا حية ،ولق د ت م ت شخيص وج ود نمط ين م ن الخيطي ات الدقيق ة ف ي ع شرة
خي ول أح دھما يع ود للن وع  Setaria equinaوأم ا ال نمط الث اني فيع ود للن وع
 Onchocerca spp.م ن قب ل ) (8وإن ) (9أول م ن ش ّخص الخيطي ات الدقيق ة ف ي دم
الخيول في العراق في مدينة الموصل في العراق.
وألھمي ة ھ ذه المجموع ة م ن الطفيلي ات ولم ا تحدث ه م ن أذى ف ي مختل ف الم ضائف
كاألبقار إذ تتكون عقي دات نزفي ة عل ى الجل د وذل ك ف ي حال ة الخم ج ب النوع Parafilaria
وتكون عقيدات صلبة في األنسجة الرابطة في حالة خمج األبقار بأنـواع الج نس
bovicola
ّ
ً
 ،(2) Onchocercaونظرا لك ون الدراس ات ع ن الخيطي ات الدقيق ة ف ي مختل ف الم ضائف
في القطر قليلة جاء ھدف ھذه الدراسة لغرض تشخيص الخمج بھ ذه اليرق ات ف ي دم األبق ار
في منطقة الموصل وتحديد نسبة الخمج فيھا.
المواد وطرائق العمل
تم جمع  163عينة دم من األبق ار م ن مج زرة الموص ل والمست شفى البيط ري وم ن
مناطق مختلفة من مدينة الموصل وبأعمار مختلفة ومن كال الجنسين للفترة من ش ھر ك انون
الثاني ولغاية شھر حزيران  .تم جمع عينات الدم م ن الوري د ال وداجي وباس تخدام س رنجات
معقمة وحفظت عينات الدم في أنابي ب حاوي ة عل ى م انع تخث ر  EDTAونقل ت عين ات ال دم
إلى مختبر البحوث الطفيلية ف ي كلي ة الط ب البيط ري بجامع ة الموص ل ،وت م إج راء اختب ار
 (3) Knott's concentration testوذل ك بأخ ذ  1م ل م ن ال دم وأض يف إلي ه  9م ل م ن
 %2فورمالين في أنابيب اختبار مع المزج .تم إج راء النب ذ باس تخدام جھ از النب ذ المرك زي
بمعدل  1500دورة  /دقيقة ولمدة  5دقائق وت م ال تخلص م ن الراش ح وأض يف إل ى الراس ب
المتك ون قط رات قليل ة م ن ص بغة المثل ين الزرق اء وبتركي ز  %0.1واخ ذت قط رات م ن
الراسب المصبوغ بواسطة ماصة باس تور ووض عت عل ى ش ريحة زجاجي ة وفح صت تح ت
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المجھر على قوة تكبي ر  . X40وأجري ت عملي ة التحلي ل اإلح صائي للنت ائج باس تخدام مرب ع
كاي ).(10
النتــائج
من خالل فحص  163عينة دم أبقار من مناطق مختلفة في مدينة الموصل  ،بل غ ع دد
الحاالت الخمجة باليرقات الخيطية الدقيقة  42حالة وبنسبة خمج كلية بلغ ت  ،%25.76وت م
تشخيص اليرقات الخيطية الدقيقة  Microfilariaeفي دم األبق ار حي ث كان ت ھ ذه اليرق ات
طويلة حيث تراوحت أطوالھا ما بين  12-5س م وكان ت محاط ة بغ الف )مغم دة( وبل غ ع دد
اليرقات في المسحة الدموي ة الواح دة م ن يرق ة واح دة إل ى ي رقتين وكم ا موض ح ف ي ال شكل
) .( 1
كانت نسبة الخمج مرتفعة في شھر أيار وبلغت  %35.71في حين كانت نسبة الخم ج
منخفضة في شھر شباط  %10.71ومن خالل التحليل اإلحصائي للنتائج نالحظ عدم وج ود
فروقات معنوية في نسبة الخمج بين أشھر الدراسة وكما موض ح ف ي الج دول ) .(1أم ا فيم ا
يخص عالقة نسبة الخمج بجنس الحيوان فقد ظھ رت ن سبة الخم ج مرتفع ة ف ي إن اث األبق ار
وبلغت  %37.97مع وج ود ف رق معن وي ف ي ن سبة الخم ج ب ين ذك ور وإن اث األبق ار وذل ك
عند مستوى معنوي ) (P<0.001جدول رقم ) . (2وعند مقارنة نسبة الخمج بعمر الحي وان
ات ضح أن ن سبة الخم ج باليرق ات الخيطي ة الدقيق ة ق د ظھ رت مرتفع ة عن د عم ر  3س نوات
وأكثر إذ بلغ ت  %37.09م ع مالحظ ة وج ود ف رق معن وي ب ين عم ر أق ل م ن س نة وعم ر
ثالث سنوات وأكثر عند مستوى معنوية ) (P<0.01وكما موضح في جدول رقم ).(3
الجدول ) :(1يبين أعداد ونسب الخمج باليرقات الخيطية الدقيقة في دم األبقار خالل أشھر
السنة.
أشھر الدراسة
كانون الثاني
شباط
آذار
نيسان
أيـار
حزيران
المجمـــوع

عـدد العـينات
الخمجة
المفحوصة
7
30
3
28
14
49
6
20
5
14
7
22
42
163

نسبة الخمج %
23.33
10.71
28.57
30.00
35.71
31.81
25.76

الجدول ) :(2يبين أعداد ونسب الخمج باليرقات الخيطية الدقيقة في دم األبقار وحسب
الجنس.
عـدد العـينات
مستوى
نسبة الخمج %
الجنـس
المعنوية
الخمجة
المفحوصة
)(P<0.001
14.28
12
84
الذكور
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اإلناث
المجموع

79
163

30
42

37.97
25.76

الجدول ) :(3أعداد ونسب الخمج باليرقات الخيطية الدقيقة في األبقار وحسب الفئات
العمرية.
عـدد العـينات
نسبة الخمج %
العمــر
الخـمجة
المفحوصة
16.66
11
66
أقل من ســنة
22.85
8
35
 2 – 1ســنة
** 37.09
62
٢٣
ثالث سنوات وأكثر
25.76
42
163
المجموع
** فرق معنوي في نسبة الخمج عن عمر أقل من سنة وعمر  3سنوات وأكثر عند م ستوى
معنوية ).(P<0.01

ّ
المشخ صة ف ي دم األبق ار
ال شكل ) :(1يوض ح اليرق ة الخيطي ة الدقيق ة )(Microfilariae
) قوة التكبير .( X 40
المناقشــة
أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن نسبة الخمج الكلي ة باليرق ات الخيطي ة الدقيق ة ف ي
األبقار  %25.76وأن ھذه النسبة ھي أعلى مما سجله ) (6في حين ھذه النسبة ھي أقل مم ا
سجله كل من ) ،(5 ، 4بينم ا تق ع ن سبة الخم ج الم سجلة ف ي ھ ذه الدراس ة ب ين ن سب الخم ج
المسجلة من قب ل ) (11إذ بلغ ت ن سب الخم ج ف ي حق ول أبق ار الحلي ب ف ي إيطالي ا %35.1
و  .%11.28ف ي ح ين أش ار ك ل م ن ) (17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12إل ى أن ن سبة الخم ج
باليرقات الدقيقة الخيطية كان ت مرتفع ة ف ي الخي ول وإن ھ ذا االخ تالف ف ي ن سبة الخم ج ق د
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يرجع إلى عوام ل عدي دة منھ ا م ا يتعل ق بع دد العين ات المفحوص ة ومواس م الدراس ة وج نس
الخي ول وال ساللة والعم ر والحال ة الف سيولوجية للحي وان ووق ت أخ ذ العين ات؛ إذ تمت از ھ ذه
اليرقات بالنزعة الدورية الليلي ة النھاري ة ) ،(3كم ا أن الخم ج بھ ذا الن وع م ن الدي دان يعتم د
على توفر المضائف الوسطية الناقلة والمتمثلة بالحشرات المختلفة ).(2
ظھرت نسبة مرتفع ة للخم ج ف ي أش ھر؛ أي ار وحزي ران وني سان وبلغ ت  %35.71و
 %31.81و  ،%30على التوالي ،وھذا يتفق مع كثير من نتائج الباحثين ال ذين أش اروا إل ى
ان الخمج بھذا النوع من الديدان يزداد في المناخ الدافئ والحار وھذا يعزى إلى موسم تكاثر
الحشرات ) .(18 ،3 ،2 ،1وكما لوحظ عدم وجود فروقات معنوية بين أشھر الدراسة وھذا
ق د يرج ع إل ى ع دد العين ات المفحوص ة وظ روف تربي ة الحيوان ات وم دى ت وفر العوام ل
الممھدة لإلصابة والمتمثلة بالنواقل ) البعوض( ).(3
ظھرت نسبة الخم ج مرتفع ة ف ي إن اث األبق ار وبلغ ت  %37.97ول وحظ وج ود ف رق
معنوي في ن سبة الخم ج ب ين ذك ور وإن اث األبق ار  ،وھ ذا يتف ق م ع م ا ذك ره ك ل م ن )،12
متساو في كال الجنسين.
 ،(15في حين ذكر ) (13أن الخمج باليرقات الخيطية الدقيقة بشكل
ٍ
إن ت سجيل ن سبة خم ج مرتفع ة ف ي اإلن اث يرج ع إل ى ك ون اإلن اث ترب ى ألغ راض
التناسل وإنتاج الحليب بينما تربى الذكور ألغراض التسمين ؛ ولذلك فإن فرص بقاء اإلن اث
في المراعي أكبر مما يزيد من فرص تعرضھا للخمج.
إن ن سبة الخم ج ظھ رت مرتفع ة عن د عم ر ث الث س نوات وأكث ر م ع وج ود فروق ات
معنوية بين عمر أقل من سنة وعم ر  3س نوات وأكث ر  ،وھ ذا يتف ق م ع م ا ذك ره م ن )،11
 (15 ،13 ،12إذ أش ار الب احثون أن ن سبة الخم ج باليرق ات الخيطي ة الدقيق ة ت زداد بتق دم
العمر.
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