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دراسة مجھرية النتشار طفيلي الكمثرية البقرية والكمثرية التوأمية في االبقار
في مدينة الموصل
إيمان غانم سليمان وأحالم فتحي الطائي
فرع األحياء المجھرية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،موصل،عراق
)اإلستالم  ١٧آب ٢٠١٧؛ القبول  ٢٦تشرين االول (٢٠١٧
الخالصة
تضمنت الدراسة الحالية تشخيص طفيلي الكمثرية البقرية  Babesia bovisوالكمثرية التوأمية  B. bigeminaفي  ٣٠٠مسحة دموية
محضرة ومصبوغة بالكيمزا تركيز  %٥جمعت من االبقار من مدينة الموصل من كال الجنسين ومن مختلف االعمار بلغت نسبة االصابة
الكلية بطفيلي  (%٤٢,٣٣) Babesia sppوبلغت نسبة االصابة بكل من  B. bovisو (%٣٠,٦٦) B. bigeminaو) (%٢٤,٣٣على التوالي
وظھرت المسحات الدموية المصبوغة بالكيمزا المضاف اليھا  0.5% Triton X-100بشكل واضح جدا وخالية من اي ترسبات للصبغة مع
ظھور كل من الكريات الحمراء وطفيلي  Babesia sppبشكل واضح جدا ومن السھولة تمييزھا داخل الكريات الحمراء .شكل نمط االصابة
المفردة بالكمثرية البقرية اعلى نسبة وبلغت  %٤٢,٥١يليه نمط االصابة المزدوجة بالنوعين )الكمثرية البقرية والكمثرية التوأمية( ثم
اإلصابة المفردة بالكمثرية التوأمية  B. bigeminaإذ بلغت النسب  %٢٩,٩٢و %٢٧,٥٥ولقد اشارت النتائج الى عدم وجود فرق معنوي
في نسبة اإلصابة بين إناث وذكور األبقار وبين الفئات العمرية المختلفة وذلك عند مستوى معنوية .p<0.05

Microscopic study for prevalence of Babesia bovis and Babesia bigemina
in cattle in Mosul city
E.G. Suleiman and A.F. Altaee
Department of Microbiology, College of Veterinary medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
The current study included examination of Babesia bovis and Babesia bigemina in 300 blood smears stained with 5% of
Giemsa stain which collected from cattle in Mosul city from both sexes with different ages, the total percentage of infection
with Babesia spp was 42.33% and the percentage of B. bovis and B. bigemina 30.66% and 24.33%. The blood smears which
stained with Giemsa stain contain 0.5% Triton X-100 appeared cleaner and easily recognized the blood cells and parasites.
High percentage of infection was appeared with single infection with B. bovis was 42.51% followed by mixed infection with
B. bovis and B. bigemina and infection with B. bigemina only was 29.92% and 27.55%. The results of this study showed no
significant differences in the percentage of infection between males and females of cattle and different groups of ages at the
significant level p<0.05.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

قطعان االبقار في مختلف دول العالم ) .(١يسبب ھذا المرض
طفيلي يعود لجنس  Babesiaوالذي يقع تحت شعبة Apicomolexa
رتبة  Pirplasmidaوان األنواع الرئيسية التي تسبب مرض
 Babesiosisفي األبقار ھي  B. bovisو  B. bigeminaو B.
divergensو  B. majorواما االنواع االخرى واتي تصيب االبقار
فھي  B. ovataو B. occultansو.(٢) B. jakimovi

المقدمة
يعد مرض  Babesiosisاو بما بسمى بداء الكمثريات
 Piroplasmosisاو حمى تكساس  Texas feverاو مرض الماء
االحمر  Red water diseaseاو حمى قراد االبقار Cattle tick
 feverواحدا من اھم األمراض الطفيلية المنقولة بواسطة القراد
الصلب والمسئول عن حدوث نسبة اصابات وھالكات عالية في
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التعليمي /كلية الطب البطري /جامعة الموصل و كلية الزراعة
والغابات في جامعة الموصل و المستشفى البيطري في باب
سنجار ومجزرة الموصل للفترة من بداية اذار ولغاية نھاية شھر
ايار  ،٢٠١٤تم جمع نماذج الدم من االبقار من كال الجنسين ومن
مختلف الفئات العمرية ،تم اخذ نماذج الدم من الوريد الوداجي بعد
تعقيم المنطقة بالكحول االثيلي تركيز  %٧٠باستعمال محاقن
طبية نبيذة ومعقمة ومن النوع ذي االستعمال الواحد واما عينات
الدم التي جمعت من االبقار في المجزرة فلقد تم أخذھا ايضا من
الوريد الوداجي مباشرة أثناء عملية الذبح ،حفظت عينات الدم في
أنابيب تحتوي مادة مانعة للتخثر نوع EDTA(Ethylene Diamine
) Tetera acetic Acidوتم تحريكھا قليال لمنع حدوث تخثر الدم.تم
تسجيل المعلومات )تاريخ الجمع والمنطقة والعمر والجنس( لكل
النماذج بعدھا نقلت العينات بطريقة مبردة إلى مختبر البحوث
الطفيلية في كلية الطب البيطري /جامعة الموصل وذلك الجراء
الفحص المختبري عليھا.

يعد كل من B. Bovisو  B. bigeminaمن اكثر االنواع
امراضية وتاثيرا على صحة وانتاجية االبقار ) (٣وان ھذان
النوعان لھما انتشارا واسعا في مناطق مختلفة من العالم في
المناطق االستوائية وتحت االستوائية خاصة في اسيا وافريقيا
ووسط وجنوب امريكا واجزاء من جنوب اوروبا واستراليا ).(٤
يعد القراد نوع  Rhipicephalus (Boophilus ) microplusوالذي
بعود الى عائلة  Ixodidaeالناقل الرئيسي للنوعين  B. bovisو B.
.(٥) bigemina
تختلف امراضية طفيلي  Babesiaباختالف انواعه اذ يعد
النوع  B. bovisاكثر ضراوة من النوع  B. bigeminaولكن بشكل
عام كال النوعين يسببان مرضا سريريا وان الحيوانات التي تشفى
من االصابة تبقى حاملة للمرض وتصبح مصدرا رئيسيا الصابة
الحيوانات السليمة والمستعدة لالصابة .تمتاز االعراض السريرية
في حالة االصابة بمرض  Babesiosisبالحمى العالية وفقر الدم
والبيلة الھيموكلوبينية والترنح وقد يحدث اإلجھاض في االبقار
الحوامل واختزال الخصوبة في الذكور خاصة الثيران )(٧،٦
بشكل عام يشكل مرض  Babesiosisاھمية كبيرة من بين
االمراض الطفيلية في االبقار وذلك بسبب تأثيره المباشر على
الناحية االقتصادية واالنتاجية لالبقار ولھذا من الضروري
تشخيص المرض لغرض تسھيل مھمة العالج و السيطرة ومنع
انتشاره في القطعان .يتم تشخيص االصابة بطفيلي Babesia spp
وذلك من خالل مالحظة العالمات السريرية اضافة الى تاريخ
المنطقة المرضي وانتشار القراد وكما يتم تشخيص الطفيلي
مختبريا اذ يعتبر الفحص المجھري ھو الفحص الذھبي والقياسي
والسريع والروتيني خاصة في االصابات الحادة ولكن ليس في
االصابات تحت السريرية والتي تكون فيھا نسبة التطفل واطئة
) .(٩،٨ايضا يتم تشخيص االصابات باستخدام الفحوصات
المصلية وھي فحوصات غير مباشرة تستخدم لتحديد االجسام
المضادة المتخصصة في الحيوانات الحاملة في المسوحات
الوبائية ) .(١٠وھناك طرق اكثر دقة في تشخيص االصابة
بطفيلي  Babesia sppعند مستوى تطفل واطئة جدا في الدم مثل
تقنية  PCRوالتي وصفت في تشخيص DNAللطفيلي في االبقار
الحاملة لالصابة وتحديد انواع  Babesiaفي دم الحيوان وفي
المراحل التطورية للطفيلي في القراد الناقل ) (١٢،١١ونظرا لقلة
المعلومات الوبائية عن مدى انتشار كل من الكمثرية البقرية B.
 bovisوالكمثرية التوأمية  B. bigeminaفي مدينة الموصل
ولغرض دراسة الصفات الشكلية والقياسية وتحديد نسبة التطفل
بكال النوعين وتحديد بعض العوامل التي تشكل خطرا على نسبة
اإلصابة مثل العمر والجنس اجريت ھذه الدراسة.

الفحص المجھري
تحضير مسحات دموية رقيقة  Thin blood smearsوذلك باخذ
قطرة من الدم ووضعت على شريحة زجاجية نظيفة ثم فرشت
باستخدام شريحة زجاجية اخرى بزاوية  ٤٥-٣٠درجة وتركت
لكي تجف على االقل لمدة ساعة ثم ثبتت بالكحول المثيلي المطلق
تركيز  %٩٥لمدة  ٥-٣دقائق وبعدھا تركت لتجف تماما ثم
صبغت بصبغة الكيمزا  Giemsa stainتركيز  %٥لمدة ٦٠-٣٠
دقيقة ثم غسلت بالماء وتركت لتجف وبعدھا فحصت باستخدام
المجھر الضوئي نوع  Olumpusبواسطة العدسة الزيتية وبقوة
تكبير.(١٣) X100
تم استخدام صبغة الكيمزا المحورة باضافة مادة 0.5%Triton
 X100في صبغ  ٥٠عينة دم منھا ٣٠عينة دم كانت نتيجة فحصھا
بعد صبغھا بالكميزا العادية  %٥موجبة لكل من Babesia bovis
و ١٠) Babesia bigeminaمنھا كانت اصابة مفردة ب B. bovis
و١٠منھا كانت اصابة مفردة ب  B. bigeminaو ١٠منھا كانت
اصابة مزدوجة بكال النوعين ( وبنسب تطفل مختلفة تراوحت بين
 %١٨-٠,٢و ٢٠عينة دم اخرى كان التشخيص فيھا سالبا.
طريقة تحضير (١٤) 0.5%Triton X100
اخذ  ٩٩,٥مل من الماء المزال منه االيونات Deionized
 waterوسخن الى حد درجة حرارة  ٥٦درجة مئوية وقبل ان يفقد
الماء درجة حرارته اضيف  ٠,٥مل من  Triton X-100ببطئ
ومزجت مع الماء بشكل جيد وبطريقة مدورة.
عند التصبيغ تم اضافة  ٢٠مايكروليتر من 0.5%Triton
 X100اي مايعادل قطرتان من ھذا المحلول الى محلول Working
.Giemsa Stain
استخدمت مسحات الدم الرقيقة في تشخيص جنس Babesia
 sppفي االبقار وتحديد النوعين  B. bovisو  B. bigeminaودراسة
المواصفات الشكلية وتحديد الموقع داخل الكريات الحمراء وقياس

المواد وطرائق العمل
جمع نماذج الدم
تم جمع  ٣٠٠عينة دم من االبقار بشكل عشوائي من مناطق
مختلفة من مدينة الموصل ومن الحاالت الواردة للمستشفى
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 bigeminaفلقد ظھر على شكل طفيلي كبير الحجم كمثري الشكل
وبشكل منفرد او أزواج مشكلة بذلك زاوية حادة ولھا كتلة نووية
حمراء في كل جانب وايضا ظھر باشكال دائرية واشكال اخرى
غير ذلك باالعتماد على طريقة التكاثر والتطور واالنقسام داخل
الكريات الحمراء ولقد لوحظ ان ھذا الطفيلي يقع في وسط الكرية
الحمراء وكما موضح في الشكل ) (٥-٢اما قياسات الطول
والعرض لھذا النوع فلقد بلغت٠,٦٤±١,٩٩ × ٠,٨٤±٣,٩٧
مايكرون وبمدى  (٣,٥-١) ٢,٥ × (٥-٢) ٣مايكرون وبمعدل
نسبة تطفل  ٥,٢٣±%٤,١٩وبمدى(%٣٠,٢-٠,٣) %٢٩,٩
)الجدول.(٣

الطول والعرض لكل نوع باستخدام المقياس العيني
 micrometerولقد تم االعتماد في تحديد وقياس االنواع على
).(١٦،١٥،٢
تم حساب نسبة التطفل  Parasitemiaباالعتماد على )(١٨،١٧
وفقا للمعادلة االتية :
Ocular

نسبة التطفل = عدد الخــــاليا المصابة × ١٠٠
عدد الخاليا المحسوبة
تحديد ھل ان الحيوان مصاب ام غير مصاب بالطفيلي يتم
فحص على االقل  ٥٠-٢٠حقل مجھري لكل ساليد وتعاد عملية
الفحص مرتين وذلك لغرض تاكيد النتيجة )(١٩،١٨

جدول  :١يبين أعداد ونسب اإلصابة الكلية بكل من طفيلي
 Babesia sppوالنوعين  B. bovisو B. bigeminaفي األبقار
المفحوصة

التحليل االحصائي
حللت النتائج احصائيا وذلك باستخدام اختبار مربع كاي Chi-
 (٢٠) squareاليجاد العالقة بين نسبة االصابة بطفيلي B. bovis
و  B. bigeminبعمر وجنس الحيوانات ولقد تم حساب االختالف
المعنوي عندما تكون قيمة االحتمالية  p-valueاقل من ٠,٠٥
) (p<0.05وايضا تم استخراج المعدل والمدى و معدل االنحراف
المعياري لكل من الطول والعرض ونسبة التطفل وذلك باالعتماد
على برنامج .Excel 2007

عدد االبقار المفحوصة
عدد االبقار المصابة ب Babesia spp
نسبة االصابة الكلية بطفيلي Babesia spp
عدد العينات المصابة ب B. bovis
نسبة االصابة
عدد العينات المصابة ب B. bigemina
نسبة االصابة

النتائج

٣٠٠
١٢٧
%٤٢,٣٣
٩٢
%٣٠,٦٦
٧٣
%٢٤,٣٣

جدول  :٢اانماط االصابة بانواع Babesia spp

اظھرت نتائج الدراسة الحالية ومن خالل فحص  ٣٠٠عينة
دم جمعت من االبقار من كال الجنسين ومن مختلف االعمار انه
قد تم تشخيص  Babesia sppفي  ١٢٧عينة دم اي بنسبة اصابة
كلية بلغت  %٤٢,٣٣ولقد تم تشخيص النوع  ) B. bovisالكمثرية
البقرية ( في  ٩٢عينة اي بنسبة  %٣٠,٦٦و B. bigemina
)الكمثرية التوأمية ( في  ٧٣عينة اي بنسبة ) %٢٤,٣٣الجدول
.(١
أظھرت االصابة المفردة بالكمثرية البقرية اعلى نسبة وبلغت
 %٤٢,٥١تليھا االصابة المزدوجة بالنوعين )الكمثرية البقرية
والكمثرية التوأمية( ثم االصابة المفردة بالكمثرية التوأمية B.
 bigeminaاذ بلغت النسب  %٢٩,٩٢و %٢٧,٥٥على التوالي
)الجدول .(٢
ظھر طفيلي  B. bovisفي مسحات الدم الخفيفة على شكل
طفيلي كمثري  Pyriformصغير الحجم وغالبا ما يكون بشكل
ازواج  Pairedمشكلة بذلك زاوية منفرجة غير متباعدة ويقع
قريبا من سطح الكرية الحمراء وله كتلة نووية في احدى االقطاب
وكما موضح في الشكل ) (١ولقد بلغ معدل الطول والعرض لھذا
الطفيلي  ٠,٣٠±١,٣٩ × ٠,٤٠±٢,١٩مايكرون وبمدى ٣-١,٥
) (١,٥) ٢-٠,٥ × (١,٥مايكرون ولقد بلغ معدل نسبة التطفل
 ٢,٣٩±%١,٧٧وبمدى  (%١٧,٦-٠,٢) ١٧,٤واما طفيلي B.

نمط االصابة
االصابة المفردة بBabesia bovis
االصابة المفردة بـBabesia bigemina

االصابة المزدوجة بالنوعين
المجموع

نسبة
العدد
المصاب االصابة %
٤٢,٥١
٥٤
٢٧,٥٥
٣٥
٢٩,٩٢
٣٨
٩٩,٩٨
١٢٧

اظھر فحص المسحات المصبوغة بالكيمزا المحورة باضافة
مادة  0.5 %Triton x-100ان اضافة ھذا النوع من المنظفات
 Detergentsيجعل مسحات الدم المحضرة تبدو نظيفة جدا وخالية
من اي ترسبات لصبغة الكيمزا مع ظھور كريات الدم
الحمراءبشكل واضح جدا واخذھا للصبغة بشكل جيد اذ ظھر
اصطباغ كريات الدم الحمر بلون ازرق او بنفسجي صافي وغير
داكن او غامق مع ظھور طفيليات B. bovisو  B. bigeminaبشكل
واضح جدا وكان ھناك سھولة في تشخيصھا وتمييز شكلھا
وقياسھا وموقعھا داخل الكريات الحمراء وكما موضح في
االشكال ) .(٨-٦وفيما يخص عالقة نسبة االصابة بجنس الحيوان
ظھرت نسبة االصابة بجنس  Babesiaو النوع B. bovisمرتفعة
في اناث االبقار وبلغت  %٤٧,٢٢و %٧٩,٤١على التوالي
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 ٥-٣سنوات وبلغت  %٨٦,٦٦واقل نسبة اصابة ظھرت عند
عمر  ٣>-١سنة وبلغت  %٦٣,٤٦اما االصابة بالنوع B.
 bigeminaظھرت مرتفعة عند عمراقل من سنة وبلغت
 %٧٣,٣٣واقل نسبة اصابة ظھرت عند عمر  ٥-٣سنة وبلغت
 %٤٦,٦٦وعند مقارنة النتائج احصائيا لوحظ عدم وجود فرق
معنوي  p<0.05بين نسبة االصابة بجنس  Babesia sppوانواعھا
والفئات العمرية المفحوصة جدول ).(٥

وعلى العكس من ذلك ظھرت نسبة االصابة بالنوع B. bigemina

مرتفعة في ذكور االبقار وبلغت  %٦١,٠١وعند مقارنة النتائج
احصائيا لوحظ عدم وجود فرق معنوي  p<0.05في نسبة االصابة
بين الذكور واالناث )الجدول .(٤
ظھرت اعلى نسبة اصابة بجنس  Babesia sppعند عمر ٥-٣
سنة وبلغت  %٥١,٧٢واقل نسبة اصابة بجنس Babesia spp
ظھرت عند عمر اقل من سنة وبلغت  %٣١,٩١في حين ظھرت
اعلى نسبة اصابة بالنوع  B. bovisعند عمر اقل من سنة وعمر

جدول  :٣يوضح المواصفات الشكلية والقياسية ونسبة التطفل لطفيلي  Babesia bovisو  Babesia bigeminaالمشخصة في عينات دم
االبقار
الطفيلي

الطول )(µm
المعدل المدى

المواصفات الشكلية

صغير الحجم غالبا يظھر بشكل مزدوج ويشكل
 Babesiaزاوية منفرجة  obtuse angleلھا كتلة نووية واحدة
bovis
في احدى االقطاب ويظھرالطفيلي قريبا من سطح
الكريات الحمراء
كبير الحجم تمأل الكرية الحمراء كمثرية ومزدوجة
 Babesiaوتشكل زاوية حادة ولھا كتلة نوية في كل جانب(
 bigeminaقد يظھر الطفيلي دائري اوبيضوي الشكل او
أشكال غير منتظمة حسب مرحلة التطور

العرض )(µm
المدى
المعدل

±٢,١٩
٠,٤٠

٣-١,٥
=١,٥

±١,٣٩
٠,٣٠

٢-٠,٥
=١,٥

±٣,٩٧
٠,٨٤

٥-٢
=٣

±١,٩٩

٣,٥-١
=٢,٥

٠,٦٤

نسبة التطفل
المدى
المعدل

±٤,١٩
٥,٢٣

٣٠,٢-٠,٣
=٢٩,٩

جدول  :٤يبين عالقة نسبة االصابة بجنس Babesiaوالنوعين  Babesia bovisو Babesia bigeminaبجنس الحيوان
الجنس

عدد العينات
المفحوصة

عدد العينات المصابة بجنس
Babesia spp

ونسبة االصابة
A (٤٧,٢٢) ٦٨
١٤٤
االناث
A (٣٧,٨٢) ٥٩
١٥٦
الذكور
(٤٢,٣٣) ١٢٧
٣٠٠
المجموع
االحرف المتشابھة تعني عدم وجود فرق معنوي بين االناث والذكور

عدد العينات المصابة
بـ B. bovis
ونسبة االصابة
B (٧٩,٤١) ٥٤
B (٦٤,٤٠) ٣٨
(٣٠,٦٦) ٩٢

عدد العينات المصابة
بـ B. bigemina
ونسبة االصابة
C (٥٤,٤١) ٣٧
C (٦١,٠١) ٣٦
(٢٤,٣٣) ٧٣

جدول  :٥يبين عالقة االصابة بكل من Babesia bovisوBabesia bigeminaبعمر االبقار
عدد العينات المصابة
عدد العينات المصابة
عدد العينات عدد العينات المصابة بجنس
العمر
Babesia
spp
بـ B. bigemina
بـ B. bovis
المفحوصة
ونسبة االصابة
ونسبة االصابة
ونسبة االصابة
C (٧٣,٣٣) ١١
B (٨٦,٦٦) ١٣
A (٣١,٩١) ١٥
٤٧
اقل من سنة
C (٥٥,٧٦) ٢٩
B (٦٣,٤٦) ٣٣
A (٤٠,٩٤) ٥٢
١٢٧
٣ >١
C (٤٦,٦٦) ٧
B (٨٦,٦٦) ١٣
A (٥١,٧٢) ١٥
٢٩
٥-٣
٩٧
 ٥سنوات فاكبر
C (٥٧,٧٧) ٢٦
B (٧٣,٣٣) ٣٣
A (٤٦,٣٩) ٤٥
(٥٧,٤٨) ٧٣
(٧٢,٤٤) ٩٢
(٤٢,٣٣) ١٢٧
٣٠٠
المجموع
االحرف المتشابھة تعني عدم وجود فرق معنوي في نسبة االصابة بجنس  Babesiaوالنوعين  B. bovisو B. bigeminaبين الفئات العمرية
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شكل  :٣يوضح الشكل الكمثري والمنفرد لطفيلي B. bigemina

شكل  :١طفيلي .(١٠٠ ×) B. bovis

)× .(١٠٠

شكل  :٢طريقة تكاثر طفيلي  B. bigeminaفي كريات الدم
الحمراء )× .(١٠٠

شكل  :٤االشكال الدائرية واالميبية واالشكال االخرى لطفيلي B.
 bigeminaفي كريات الدم الحمراء )× .(١٠٠
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شكل  :٥يوضح الشكل المزدوج لطفيلي .(١٠٠ ×) B. bigemina

شكل  :٧يوضح طريقة تكاثر لطفيلي  B. bigeminaداخل كريات
الدم الحمراء مصبوغة بصبغة الكيمزا المحورة باضافة
.(١٠٠ ×) 0.5%TritonX-100

شكل  :٦يوضح طفيلي  B. bovisفي المسحة الدموية المصبوغة
بصبغة الكيمزا المحورة بإضافة .(١٠٠ ×) 0.5%TritonX-10
شكل  :٨يوضح شكل وصبغ كريات الدم الحمراء لالبقار بصبغة
الكيمزا المحورة باضافة .(١٠٠ ×) 0.5%TritonX-100

٦٢

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣١العدد (٦٦-٥٧) ٢٠١٧ ،٢

) (%٣٠,٦٦اعلى من النوع  (%٢٤,٣٣) B. bigeminaولقد
شكل نمط االصابة المفردة بالنوع  B. bovisاعلى نسبة اذ بلغت
 %٤٢,٥١في حين شكل نمط االصاية المفردة بالنوع B.
 bigeminaواالصابة المزدوجة بكال النوعين %٢٧,٥٥
و %٢٩,٩٢على التوالي .ان ھذه النتيجة تتفق مع ) (١بان مرض
 Babesiosisمنتشر في كافة دول العالم وھو يتسبب بالنوعين B.
bovisو  B. bigeminaوان لھما انتشارواسع بسبب االنتشار
الواسع للقراد الناقل لھما .ان المعلومات عن وبائية وحدوثية
النوعين في محافظة نينوى تبدو قليلة ولكن بشكل عام ھذان
النوعين يعدان من الطفيليات الرئيسية والمسببة للعديد من
المشاكل في االبقار.
ان نتيجة ھذه الدراسة التتفق مع مااورده ) (٢٣في دراسته
التي اجراھا على  ٢٩٩عينة دم جمعت من اناث االبقار المحلية
في محافظات البلد الشمالية )اريبل ودھوك وسليمانية( للفترة من
كانون الثاني حتى نھاية كانون االول  ٢٠٠٦اذ تم تشخيص فقط
النوع  B. bigeminaبكل من الفحص المجھري والمصلي وبنسبة
اصابة بلغت  %١١,٧و %١٢,٤على التوالي ولقد ذكر الباحث
ان النوع  B. bigeminaيعد من الطفليليات المسببة للعديد من
المشاكل المرضية في شمال العراق اضافة الى ذلك فان ھذا
الطفيلي لم يشخص كاصابة منفردة اذ شخص كاصابة مزدوجة
مع جنس  Theileriaوبنسبة  .%١١,٧لم تتفق نتيجة ھذه الدراسة
مع دراسة ) (٣٨في تكريت اذ شخص النوع  B. bovisبنسبة
 %٨,٨وتعد ھذه النسبة اقل مما تم تسجيله في ھذه الدراسة وعلى
العكس من ذلك اتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع ما سجله ) (٣٩في
دراسته على االبقارفي محافظة اربيل في شمال العراق للفترة من
كانون الثاني  ٢٠١٠ولغاية كانون االول اذ بلغت نسبة االصابة
بالنوع  %٢٧,٢٧ B. bigeminaوكذلك اتفقت نتيجة ھذه الدراسة
مع ما اورده ) (٢٢في محافظة ديالى و) (٢٤في محافظ القادسية
من تشخيص كل من النوعين  B. bovisو  B. bigeminaبنسبة
عالية واما عند مقارنة نتائج ھذه الدراسة مع نتائج الباحثين
االخرين في بعض الدول العربية ومناطق مختلفة من العالم ففي
مصر فلقد تم تشخيص النوعين في االبقار وشخص النوع B.
 bovisبنسبة اعلى من النوع  ،(٣٥) B. bigeminaوفي ماليزيا تم
تشخيص النوع  B. bovisبنسبة اعلى بقليل  %١٧من النوع B.
 (٣٣) %١٦ bigeminaوفي باكستان سجل ) (٤٠حدوث عالي
للنوع  B. bovisوفي شمال تايلند بلغت االصابة بـ B. bovisو B.
 %٧٣,٨ bigeminaو %٦٩,١على التوالي ) (٨وفي البرازيل
شخصت  B. bovisبنسبة اعلى من  B. bigeminaوبلغت %٢٦,٩
وبمعدل من صفر  %٧٣,٧-واما نسبة االصابة بـ B. bigemina
فبلغت  %٩,٥وبمعدل صفر.(٤١) %٤٠ -
ھناك اسباب عديدة ادت الى ان يظھر اختالف في تسجيل
نسب اصابة مختلفة ومتباينة بكل من النوعين  B. bovisو B.
 bigeminaفي ھذه الدراسة والدراسات التي اجريت محليا وبعض
الدول العربية والعالم ومنھا ان تشخيص النوعين في محافظة
نينوى يرجع الى االنتشار الواسع للقراد وھذا يتفق مع ماذكره

المناقشة
اوضحت نتائج الدراسة الحالية ان نسبة االصابة الكلية
بطفيلي  Babesia sppبلغت  %٤٢,٣٣وھذه النتيجة تتفق مع
ماذكره العديد من الباحثين في مختلف دول العالم بان داء
الكمثريات منتشر في كافة دول العالم وھو يعد من األمراض
الرئيسية في األبقار وھو يسبب خسائر اقتصادية مھمة في
المناطق االستوائية وتحت االستوائية ) (١اذ اشارت دراسة )(٢١
بان حدوث داء الكمثريات يزداد مستواه اعلى او يساوي %٧٥
وان انتشار المرض يرتبط كثيرا بوجود القراد خاصة النوع
 Boophilus microplusأما على صعيد البلد فلقد سجل ) (٢٢ان
نسبة االصابة الكلية بطفيلي  Babesia sppقد بلغت في االبقار في
محافظة ديالى  %٣٠واما ) (٢٣فلقد ذكر ان المعلومات عن
وبائية ھذا المرض تبدو قليلة وان ھذا المرض اقل انتشارا من
مرض  Theileriosisفي شمال العراق )محافظة اربيل ودھوك
وسليمانية( فقد سجل نسبة اصابة  %١١,٧ Babesia sppاذ تم
تشخيص االصابة بطفيلي  Babesia sppكاصابة مزدوجة مع
طفيلي . Theileria sppاما في محافظة القادسية فلقد أورد )(٢٤
ان األبقار في ھذه المحافظة لديھا تحمل طبيعي لالصابة
بطفليليات  B. bigeminaو  B. bovisاالمر الذي يجعلھا تتعرض
لالصابة بصورة دائمية .ان ارتفاع نسبة االصابة المسجلة في ھذه
الدراسة يرجع إلى عدة عوامل منھا ان مرض  Babesiosisقد
يكون متوطنا في محافظة نينوى وكذلك الى االنتشار الواسع لنوع
قراد  Boophilusوالذي لوحظ انتشاره على األبقار في ھذه
الدراسة وأيضا قد يعزى ارتفاع نسبة اإلصابة الى مالئمة
الظروف المناخية لنمو القراد الناقل ) (Boophilusلجنس Babesia
 sppوالذي يتطفل على االبقار بشكل رئيسي ويقضي جميع
مراحل دورة حياته على نفس المضيف ولقد ذكر ) (٢٦،٢٥ان
األمراض المتسببة بالطفيليات الدموية لھا عالقة معنوية مع وجود
القراد.
اتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع ماسجله عدد من الباحثين في
مختلف من دول العالم فمثال في محافظة الفيوم في مصر سجل
) (٢٧نسبة اصابة بلغت  % ٦٥و %٥٣في االبقار والجاموس
على التوالي وفي باكستان فان  %٤٢,٨-٥,٥من األبقار
والجاموس تتعرض إلى المرض ) .(٢٨وفي البرازيل تم تسجيل
نسبة إصابة عالية تراوحت بين  (٣١-٢٩) %١٠٠-٧٠وفي
سريالنكا  (٣٢) %٤٦,٦٧وفي ماليزيا  .(٣٣) %٤٢على
العكس من ذلك فان نتيجة ھذه الدراسة تعد أعلى مما سجله عدد
من الباحثين في بعض من دول الوطن العربي والعالم ففي مصر
تراوحت نسبة االصابة بين  %٢٢-٧,٩وذلك في منطقة الجيزة
وبور سعيد و قنا وشبرا والفيوم ) (٣٧-٣٤وسجل )%٥,١٤ (١٨
في شمال البحر األسود في تركيا و %٧,١أيضا في األبقار في
إيران ).(٢٦
اوضحت نتائج الدراسة الحالية انه قد تم تشخيص النوعين B.
 bovisو  B. bigeminaولقد شكلت االصابة بالنوع B. bovis
٦٣
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) (٤٠ولقد اشار ) (٤ان كل من  B. bovisوB. bigemina

لالصابة خاصة في المناطق التي يكون فيھا المرض متوطنا
).(٤٥،٢٤
ان تشخيص طفيلي  Babesia sppوتحديد النوعين B. bovis
و B. bigeminaفي الدم في كل الفئات العمرية المفحوصة في ھذه
الدراسة يشير الى ان محافظة نينوى ذات توازن بيئي لكل من B.
bigeminaو B. bovisوھذا يتفق مع ماشار اليه ) (٢٢في محافظة
ديالى من تشخيص االصابة بكل االعمارولكن الحظ الباحث
) (٢٢وجود فرق معنوي بين الفئات العمرية ولقد اورد ) (٤٦في
محافظة النجف بان طفيليات الدم تحدث في جميع االعمار وان
االصابة تزداد مع تقدم عمر الحيوان وفي تكريت ذكر ) (٣٨بان
معدل حدوث النوع B. bovisفي االبقار بعمر  ٦شھر ٢ -سنة بلغ
 %٨,١واما في عمر  ٤ -٢سنة بلغ  .%١٤,٦اتفقت نتيجة ھذه
الدراسة مع مااشار اليه ) (٢١بان تحديد االقسومات في دم
العجول والتكرار العالي للطفيلي في كل من العجول واالبقار
يشير الى ان ھذه المنطقة ذات توازن بيئي اذ ان  %٧٥من
العجول تتعرض الى االصابة قبل  ٩شھر من العمر اضافة الى
ذلك فلقد ذكر ) (٤٧ان االصابة بطفيلي  Babesia sppتم تحديدھا
حتى في العجول حديثة الوالدة والتي اعمارھا اقل من ١شھر وان
اعلى نسبة لالصابة لوحظت عند عمر  ٦شھر ١-سنة وبلغت
 %٣,٥٤واضاف ان المرض يميل الى الزيادة عند عمر ٨-٤
سنة  %٢,٣٦ولكنه لم يسجل اي اصابات في االبقار اكبر من ٨
سنوات وعلى العكس من ذلك ) (٤٨لم يسجل أي إصابة في
العجول التي عمرھا اقل من سنة وأكد أن اإلصابات كانت أكثر
شيوعا في األبقار اليافعة )اكبرمن سنة  ٢,٥-سنة( و البالغة )اكبر
من  ٢,٥سنة ( .اتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع دراسة كل من
) (٤٥،٣١بانه اليوجد فرق معنوي  p>0.05في نسبة االصابة بين
الفئات العمرية واقترحوا بان ھذه الحيوانات غالبا ماتصاب قبل
ان تصل السنة االولى من عمرھا عندھا تصبح مقاومة للطفيليات
الدموية وان حدوث مرض  Babesiosisيتغير بشكل كبير في
االبقار البالغة ولقد ذكر ) (٢١بان طفيلي  B. bigeminaشخص
في كل االعمار بغض النظر عن العمر والوراثة وان نسبة التطفل
به ترتفع من صفر عند الوالدة الى مستوى عالي بين  ٦و ٢٤
شھر من العمر وتنزل الى الصفر عند الحيوانات الكبيرة وذكر
) (٤٩بان الحيوانات حديثة الوالدة تكتسب المناعة بشكل سھل
 Passively immunityوذلك عن طريق انتقال االجسام المضادة
عبر اللبأ وان ھذه الحيوانات تبقى محمية ضد مرض Babesiosis
حتى عمر  ٧اشھر ولقد ذكر ) (٧،١ان ظھور االصابة مختلفة
بين العجول واالبقار قد تعزى الى االنسجة الناعمة لجلد
الحيوانات الصغيرة مما يساعد اجزاء الفم للقراد على االلتصاق
والتغذية بسھولة ونقل المرض.

يتواجدان في نفس المواقع الجغرافية ولكن توجد اختالفات قليلة
في مجاميع القراد التي تنشر ھذا النوعان مما يولد بعض
االختالفات في انتشارھما كما ان ظھور النسبة العالية لطفيلي B.
 bovisيرجع الى التركيز العالي لھذا الطفيلي في االوعية الشعرية
واالوردة اكثر من  B. bigeminaوالذي يتواجد في كل الدم كما
ان الدراسات اشارت ان االبقار المصابة بطفيلي  B. bovisتبقى
حاملة للطفيلي لفترة طويلة بينما المصابة بـ B. bigeminaتبقى
حاملة للطفيلي الشھر قليلة ) (١اضافة الى ذلك فان طفيلي B.
 bovisله تاثير كبير بسبب قلة تحسسه لبعض االدوية القاتلة
للبابيزيا  Babesiacidal drugsمما يجعل االصابة بھذا النوع من
اكثر المشاكل تعقيدا والتي تواجه المربين في معالجة الحيوانات
المريضة ) (٤٢ولقد اورد ) (١١ان التكرار العالي لطفيلي B.
 bovisمع غياب اعراض المرض يرجع الى تكرار االصابة
وغياب السيطرة على المرض.
تم تشخيص طفيلي  B. bovisو B. bigeminaباستخدام
مسحات الدم الخفيفة والمصبوغة بالكيمزا ولقد تطابقت
المواصفات الشكلية والقياسية ونسبة التطفل لھذين النوعين مع ما
تم وصفه من قبل ) .(٤٣،٣٨،١٦،١٥اتفقت نتيجة ھذه الدراسة
وفيما يخص باستخدام صبغة الكميزا المحورة باضافة Triton X-
 100مع ) (١٤بان اضافة مثل ھذه المنظفات بتراكيز مختلفة
تتراوح بين  %٥-٠,٠١يجعل مسحات الدم المحضرة تبدو
واضحة جدا وتعطي اصطباغا جيدا للطفيليات الدموية.
اشارت نتائج الدراسة الحالية ظھور االصابة بالنوع B. bovis
اعلى في اناث االبقار ) (%٧٩,٤١من الذكور ) (%٦٤,٤في
حين ظھرت نسبة االصابة بالنوع  B. bigeminaاعلى في ذكور
االبقار ) (%٦١,٠١من اناث االبقار ) (%٥٤,٤١مع مالحظة
عدم وجود فرق معنوي في نسبة االصابة بكال النوعين بين ذكور
واناث االبقار،اتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع دراسة ) (٢٢في
محافظة ديالى و) (٢٤في محافظة القادسية.
اشارت العديد من الدراسات في مختلف دول العالم بان االناث
اعلى من الذكور فيما يخص اصابتھا Babesia spp
) (٤٠،٢٥،٨،٤وعلى العكس من ذلك اشارت دراسات اخرى
) (٤٥،٤٤بان نسبة االصابة ب Babesia sppقد ظھرت اعلى في
ذكور االبقار من اناث االبقار ھناك عدة اسباب اشار اليھا عدد
من الباحثين اوضحوا فيھا ان ھذا االختالف في نسبة االصابة بين
االناث والذكور ومنھا ان ظھور االصابة عالية في االناث يرجع
الى ان اناث الحيوانات تبقى لفترة اطول في المراعي وذلك
الغراض التناسل وانتاج الحليب مما يزيد من فرص تعرضھا الى
االمراض المنقولة بواسطة القراد والسبب االخر ھو احتمالية
االضطرابات الھرمونية التي تحدث بسبب انتاج الحليب والوالدة
والرضاعة وھذا يقلل من مستوى المناعة لدى الحيوانات )(٤
على العكس من ذلك ذكر باحثين اخرين ان تسجيل اصابة مرتفعة
في ذكور االبقار يرجع الى ان كل من الذكور واالناث تتاثر بشكل
متساوي بالعوامل الممھدة لالصابة وان لھما نفس االستعدادية
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