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  الخالصة

  
 عينة من) ٢٤٠(معت ، ج الحمدانيةقضاء في Rossحم نوع شملت الدراسة التحري عن وجود األنواع المسببة لداء األكريات لفروج الل

 ،حــافظة نينـوى التابعة لم الحمدانية لقضاء)كرمليس، كبرلي ،قرقشة ،بازكرتان ،المنارة ،قرقوش(من مناطق فروج اللحم محتويات أمعاء
المسبب  Eimeriaد ثمانية أنواع لجنس الـ وجو قاعة وبينت نتائج الدراسة/فروج) ١٢( بواقع  لتربية فروج اللحمقاعة) ٢٠(على  توزعت

) E.necatrix, E.maxima, E.mivati, E.mitis, E.brunetti, E.acervulina, E.praecox, Eimeria tenella( فـروج اللحم لداء األكريات في
 األعلى من بين األنواع Eimeria tenellaو كانت نسبة األصابة للنوع % ٤٥بلغت النسبة الكلية لألصابة باألكريات في فروج اللحم 

وكانت أعلى نسبة لإلصابة في شھر % ١,٩٨ E.maximaأما األنواع األقل إصابة فكان النوع  ،%٣٢,١٧األخرى في فروج اللحم إذ بلغت 
  %.١١,١١وأقل نسبة لإلصابة في شھر تشرين األول % ٨٠آذار 
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Abstract 
 
This study was conducted to investigate the incidence and intensity of coccidial species in broilers (type Ross) in Al-

Hamdania region, two hundred and forty samples were collected from the intestinal content of the broilers obtained from (20) 
farms located in the suburban regions: (Karakosh, Manara, Bazgertan, Karkasha, Kaberly,Karamles) within Al-Hamdania 
region by obtaining (12) birds from each farms. The results revealed the prescience of eight of Eimeria species in broilers these 
species were: Eimeria tenella; E.necatrix; E.maxima; E.mivati; E.mitis; E.brunetti; E.acervulina; E.praecox. The total 
percentage of broiler coccidiosis was 45%, the percentage of infection variant in different months, the highest, 80% during 
March and the lowest during October 11.11%, Eimeria tenella had the highest percentage of isolation in broilers 32.17%, 
while the lowest percentage of infection were E.maxima1.98%inbroilers.  
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  المقدمة

 
 من أھم األمراض التي تصيب Coccidiosisداء األكريات 

 :Coccidia صنفتسببه طفيليات أحادية الخلية تحت ال ،الدواجن
Subclass،  وتنتمي ھذه الطفيليات إلى دون رتبة الـEimeriorina 

تعود ھذه و ،)١( Protozoaالتي تعود الى األوالي الحيوانية 
م ـدة الفـبة معقـ التابع لشعEimeriaالطفيليات إلى جنس الـ

Apicomplexa) الخاليا الظھارية على تتطفل ھذه األوالي.)٢  
 بالرغم من وجود العالجات الكيميائية والعوامل  وء لألمعاالمبطنة

 Eimeria تصيب معظم أنواع الـ.)٣ (الوراثية واإلدارة والتغذية

تسبب ھالكات عالية في التي أسبوع و) ١٨-٣(الطيور بعمر
 في الدجاج المستأنس ھناك تسعة أنواع .)٤ ( الصغيرةاألفراخ
 Eimeria : وھي تعتبر شديدة األمراضيةأربعة منھا ،ممـــيزة

bruneti, E.maxima, E.necatrix and E.tenella أقل وثالثة أنواع 
النوعان و E.acervulina, E.mitis and E.mivati: امراضية وھي

 E.praecox, and :األخيران يعتبران عديما األمراضية وھما
E.hagani )٥.(  

  داء األكريات من أھم األمراض الطفيلية الشائعة بالعراقديع
وجود ثمانية أنواع من األيميريا في ) ٧(ل ـيث سجـــح) ٦(

نينوى   أما في محافظة.Eimeria mevatiمحافظة بغداد بإستثناء 
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 بأنواعثـالثة أوبئة للمرض بمنطقة الموصل  حدوث )٨(فقد سجل 
Eimeria tenellaو E.necatrixإلى سبعة   وبأعمار أربعة أسابيع

يد نسب اإلصابة بأنواع وتھدف الدراسة إلى تحد.أسابيع
الموجودة في حقول فروج اللـحم مع نسب تواجد تلك  Eimeriaالـ

األنواع في األجزاء المختلفة من أمعاء فروج اللحم وتأثير أشھر 
  .السنة على نسبة اإلصابة

  
 المواد وطرائق العمل

  
 من مناطقفروج اللحم  من محتويات أمعاء معت عيناتج

التابعة ) كرم ليس ،كبرلي ،قرقشة ،كتانبازر ،المنارة ،قرة قوش(
تراوحت أعمار فروج اللحم  ، الحمدانية في محافظة نينوىلقضاء
عينة من فروج اللحم ) ٢٤٠( تم جمع .أسابيع) ٨ إلى ٢(مابين 

  .قاعة/فروج ) ١٢(قاعة و بواقع ) ٢٠(من 

 الفحوصات المختبرية في مختبر البحوث الطفيلية أجريت
ء المجھرية في كلية الطب البيطري تضمنت التابع لفرع األحيا

ھذه الفحوصات فحص محتويات األمعاء بالطريقة المباشرة 
  .)١٠(  حسب طريقةإستخدام تقنية الطفو و) ٩( حسب طريقة

 بنسخته السادسة SPSSاستخدم برنامج التحليل االحصائي تم 
 من Chi X2 test وإستخدم إختبار مربع كاي Version.16.0عشرة 
تحديد وجود فروقات معنوية بين المجاميع المختلفة عند أجل 

  .)١١ (P<0.05مستوى معنوية 
  
  النتائج
  

 النتائج التي تم الحصول عليھا من خالل الفحص أظھرت
المباشر وفحص الطفو لمحتويات أمعاء فروج اللحم التعرف على 
أنواع األيميريا من خالل المواصفات الشكلية والقياسية لكيس 

  ).١(والشكل رقم ) ١(الغير المتبوغ جدول رقم البيضة 
  
  .أنواع اإليميريا المشخصة في فروج اللحم حسب المواصفات القياسية و الشكلية لكيس البيضة الغير المتبوغ :)١( جدول

  
  الغير المتبوغ المواصفات الشكلية لكيس البيضة

  )بالمايكرون( العرض× متوسط الطول   نوع اإليميريا المشخصة
 الشكل القبعة البويب نوع الجدار لخطأ القياسيا

Eimeria tenella 
١٨,٨٦×٢٢,٩٨  

  )٢٠,٨-١٦,٢( ×)٢٦,٢-٢٠(المدى
٠,٩٧±  ١,٠٢  

 بيضوي ــــ ــــ  أملس

Eimeria necatrix 
١٥,٧٧×١٩,٦  

  )١٨,٧-١٢,٥(×) ٢٣,٧-١٣,٧(المدى 
٠,٨٥ ± ٠,٩١ 

 بيضوي ـــ ـــ أملس وعديم اللون

Eimeria acervulina 
١٥,٦×١٩,٩٤  

  )١٧,٥-١٥(×) ٢٢,٥-١٨,٢(المدى 
٠,٨٣ ± ٠,٩٣ 

أملس ورقيق من النھاية 
 بيضوي  ـــ ـــ الضيقة للكيس

Eimeria maxima 
١٩,٣٧×٢٢,٨  

  )٢٠-١٧,٥(×) ٢٥-٢١,٢(المدى
٠,٩٤ ± ١,٠٣ 

  بيضوي كبير ـــ ـــ خشن ولونه أصفر

Eimeria mitis 
١٤,١٣×١٦,٤١  

  )١٦,٧- ١٠,٥(×)١٨-١٥(المدى 
٠,٧٦ ± ٠,٨٩ 

 دون كروي ـــ ـــ أملس

Eimeria mivati 
١٢,٧١×١٥  

  )١٥-١٠,٥(×) ١٨,٢-١١,٢(المدى 
٠,٥٣ ± ٠,٨٤ 

 ـــ + أملس وعديم اللون
إھليلجي إلى 

بيضوي 
 عريض

Eimeria brunetti 
١٩,١×٢٢,٨٤  

  )٢٠,٨-١٨,٢(×) ٢٧,٥-٢٠(المدى 
٠,٨٩ ± ١,٠٤ 

 بيضوي ـــ ـــ أملس

Eimeria praecox 
١٧,٨×٢١,٩  

  )٢٠-١٥(×) ٢٥-٢٠(المدى 
٠,٦١ ±١,٠١ 

 بيضوي ـــ ـــ أملس وعديم اللون

  .وجود البويب أ والقبعة+ ،  عدم وجود البويب أ والقبعة-
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  .x ٤٠قوة التكبير   في فروج اللحمEimeria أكياس البيض الغير المتبوغة لألنواع الثمانية المشخصة للجنس :)١(شكل رقم 

E. acervulina

E.necatrix 

E.mitis
E.mivati 

E.brunetti 

E maxima

E. praecox E.tenella 
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 Eimeria( ثمانية أنواع في فروج اللحم وھي تم تشخيص
tenella, E.mivati, E.mitis, E.brunetti, E.acervulina, 

E.necatrix, E.maxima, E.praecox (فيھا وبلغت نسبة األصابة , 
%16.83, %32.17  ,  % 11.38 %1.98 , %11.88 ,   %5.44  , 

على التوالي وكانت أعلى نسبة ھي نسبة  7.92% , % 12.37
جود فروقات معنوية عند مع و% E.tenella 32.17األصابة بالـ 

   ).٢(  جدول رقمP<0.05مستوى إحتمالية 
  

 نسب األنواع المشخصة من اإليميريا في حقول :)٢(جدول 
  .فروج اللحم

  

أنواع اإليميريا  نوع الدجاج
 المشخصة

  النسبة المئوية
 لكل نوع

Eimeria mitis ٧.٩٢ b  
E.mivati ١٦.٨٣ d  

E.necatrix ١١.٨٨ c  
E.acervulina ٥.٤٤ b  

E.praecox ١١.٣٨ c  
E.brunutti ١٢.٣٧ c  
E.maxima ١.٩٨ a  

  فروج اللحم

E.tenella  ٣٢.١٧ e 
لى وجود فروقات األحرف الصغيرة المختلفة عموديا تشير إ

  .P<0.05إحتمالية معنوية عند مستوى 

 ظھور  لمحتويات األمعاء الفحص المجھرينتائج أظھرت
 حيث شخصت أمعاء فروج اللحم  منأكثر من نوع في كل جزء
) E.acervulina,E.praecox,E.mivati(في األثني عشري األنواع 

أما في  .16.96%  أعلى نسبة مئوية فيھاE.praecoxو مثلت الـ
 ,E.praecox(منطقة اللفائفي فقد شخصت األنواع 

E.brunetti,E.acervulina,E.maxima,E.mivati,E.mitis(وبلغت  
أما في  .8.03% أعلى نسبة مئوية فيھا E.mivati، الـبنسبة اإلصابة

 ,E.brunetti(منطقة الصائم فقد شخصت األنواع 
E.necatrix,E.mivati,E.mitis (ومثلت الـ E.brunetti أعلى نسبة

أما في منطقة األعورين فكانت األنواع  ،%22.32مئوية فيھا 
 مثلت الـو) E.tenella,E.necatrix,E.mivati,E.mitis(المشخصة 

E.tenella مع وجود فرق معنوي 84.82% أعلى نسبة مئوية فيھا 
جدول  .P<0.05بين أجزاء المختلفة لألمعاء عند مستوى احتمالية 

  ).٣( رقم
% ٤٥بلغت النسبة المئوية لإلصابة باإليميريا في فروج اللحم 

إذ كانت النسبة األعلى ، توزعت ھذه النسبة خالل أشھر السنة
بينما بلغت أقل نسبة لإلصابة ، %٨٠ شھر آذار بلغت لإلصابة في

مع وجود فرق معنوي % ١١,١١في شھر تشرين األول بلغت 
  ).٤( جدول رقم .P<0.05بين أشھر السنة عند مستوى احتمالية 

  
  

  
  . النسبة المئوية لوجود أنواع اإليميريا المشخصة حسب الموقع في أمعاء فروج اللحم:)٣( جدول
  

وص من الجزء المفح
مجموع العينات الموجبة  أنواع اإليميريا المشخصة األمعاء

 من العدد الكلي للعينات
عدد العينات 
 الموجبة للنوع

  النسبة المئوية
% 

  األثني عشري
duodenum 

Eimeria acervulina 
Eimeria praecox                     a 
Eimeria mivati 

  
112 

7  
19  
12 

6.25  
16.96  
10.71 

  ئفياللفا
illieum 

Eimeria praecox 
Eimeria brunetti 
Eimeria acervulina 
Eimeria maxima                     a 
Eimeria mivati 
Eimeria mitis 

  
  
112 

8  
2  
3  
4  
9  
7 

7.14  
1.78  
2.67  
3.57  
8.03  
6.25 

  الصائم
jejunum 

Eimeria brunetti 
Eimeria necatrix 
Eimeria mivati 
Eimeria mitis                         b 

  
  
112 

25  
6  
7  
8 

22.32  
5.35  
6.25  
7.14  

  األعورين
caecum 

Eimeria tenella 
Eimeria necatrix 
Eimeria mivati                       c 
Eimeria mitis 

  
  
112 

95  
9  
7  
4 

84.82  
8.03  
6.25  
3.57  

 .P<0.05إحتمالية نوية عند مستوىاألحرف الصغيرة المختلفة عموديا تشيرإلى وجود فروقات مع
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 . النسبة المئوية لألصابة باإليميريا لفروج اللحم خالل أشھر السنة:)٤(جدول 
  

عدد القاعات  أشھرالسنة
 المفحوصة

  عدد العينات
 المفحوصة

عدد العينات 
 الموجبة

  النسبة المئوية
 % لألصابة

  a    ١١,١١ ٤ ٣٦ ٣  ٢٠٠٩ تشرين األول
 e    ٦٦,٦٦ ٨ ١٢ ١ تشرين الثاني
 b    ٣٠,٩٥ ٢٦ ٨٤ ٧ كانون األول
  c    ٤١,٦٦ ١٠ ٢٤ ٢ ٢٠١٠ كانون الثاني

 d         ٥٠ ١٢ ٢٤ ٢ شباط
 f         ٨٠ ٤٨ ٦٠ ٥ آذار

    ٤٥ ١٠٨ ٢٤٠ ٢٠ المجموع
 .P<0.05األحرف الصغيرة المختلفة عموديا تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى إحتمالية 

  
  المناقشة

  
 أن النسبة المئوية للعينات الموجبة من نتائج الدراسةأظھرت 

وھي نتيجة % 45عدد العينات المفحوصة لفـروج اللحم بلغت 
في دراستھا المسحية التي أجرتھا ) ١٢(مقاربة لما جاءت به الـ

في محافظة نينوى للتحري عن الحاالت السريرية لألكريات 
 إذ 2004 إلى عام 1999للفترة من عام األعورية في فروج اللـحم و
وكانت النتيـجة مطابقة لما  ،%53.36سجلت نسبة إصابة بلغت 

إذ سجل نسبة إصابة باألكريات في فروج اللحم في ) ١٣(جاء به 
 تراوحت 2004 و2003 ومابين 2001و2000النرويج وللفترة مابين 

زيادة الملحوظة في نسبة ال يدل علىوھذا  ،%45-75مابين 
اإلصابة باألكريات في السنين األخيرة وخاصة في فروج اللحم 

في دراسته التي ) ١٤( مع ما جاء به فقوأن ھذه النسبة ال تت
أجراھا في محافظة نينوى حين قام بمسح ميداني ألھم األمراض 
التي تصيب فروج اللحم وأوجد أن نسبة اإلصابة باألكريات بلغت 

ى استخدام مضادات األكريات وقد يعود سبب ذلك إل ،فقط% 13.2
في تلك الفترة بشكل منظم من المربين وإتباع قواعد األمن 

أما سبب إرتفاع نسبة اإلصابة  ،الحيوي في تلك الحقول
باألكريات في دراستنا الحالية على الرغم من استخدام العقاقير 
والمضادات الطفيلية و استخدام أنظمة الوقاية من المرض 

فيعزى ھذا االرتفاع  ، المناعيةحفزاتحات والموالمتضمنة اللقا
الشديد في نسبة اإلصابة إلى سوء تخزين األدوية واللقاحات أو 
عدم وصول تلك األدوية واللقاحات في الوقت المحدد لحقول 

وقد يعزى سبب االرتفاع الشديد في نسبة اإلصابة  ،تربية الدواجن
لألدوية والعقاقير إلى وجود الطفرات الوراثية للطفيلي المقاوم 

ونشوء عتر جديدة منه قادرة على اإلصابة وباألخص األنواع 
الممرضة ولجوء المربين إلى استخدام العقاقير بشكل عشوائي 

  . دون الرجوع إلى األطباء البيطريين المختصين
 Eimeria ثمانية أنواع من طفيلي الـ سجات في ھذه الدراسة

، %E.mivati١٦,٨٣ ،%٣٢,١٧ tenella Eimeriaوھي 
E.brunetti ١٢,٣٧%، E.necatrix  ١١,٨٨%، E.praecox 

١١,٣٨ %E.mitis ٧,٩٢%، E.acervulina ٥,٤٤%، 
E.maxima ھذه النسب لألنواع كانت مقاربة لبعض و% ١,٩٨

في دراسته الوبائية التي أجراھا ) ١٥(األنواع التي حصل عليھا 
 tenella Eimeria في شمال األردن إذ كانت نسبة األصابة بالنوع

وھذه النتيجة % E.brunetti١٢ و% E.necatrix١٢ و% ٣٩
تعزى للتشابه في الظروف البيئية في تلك المنطقة مع الظروف 

مع ما  أما ھذه النتائج فكانت غير متقاربة .البيئية لمحافظة نينوى
  وtenella Eimeria بالنسبة إلى النوع) ١٦(جاء به 

E.acervulina و E.maxima وE.mitis وذلك في دراسته الوبائية 
التي أجراھا في حقول فروج اللحم في منطقة تبريز شمال غرب 

 E.acervulina ،%١٤,٢٢ tenella Eimeriaإيران إذ كانت نسبة 
٢٣,٥٨%، E.maxima ٥,٥%، E.mitis أما بالنسبة % ٢,٢٩
ويعزى سبب %. ١٠,٠٩ فكانت النتيجة مقاربة E.necatrixللنوع 
النتائج مابين األرتفاع واإلنخفاض إلى اإلختالف في مناعة تذبذب 

  .)١٨( الطائر ضد أنواع األيميريا
 P<0.05 أنه اليوجد فرق معنوي عند مستوى الدراسةبينت 

لنسب األصابة باألنواع المختلفة للطفيلي بين منطقتي األثني 
في حين لوحظ وجود فرق  ،عشري واللفائفي في فروج اللحم

المستوى بين األثني عشري والصائم ومابين الصائم معنوي عند 
واألعورين وھذا يفسر التأثير األكبر لأليميريا الذي يكون في 
منطقة الصائم واألعورين و يعزى سبب ذلك إلى وجود األنواع 

أكدته  الممرضة من اإليميريا في تلك المناطق من األمعاء وھذا ما
 وھي tenella Eimeria لـالتي سجلت نسبة عالية لألصابة با) ١٢(

من األنواع الممرضة لمنطقة األعورين وقد تمتد إلى األجزاء 
 E.brunettiھذا باإلضافة إلى وجود األنواع ) ١٧(الخلفية لألمعاء 

 Hemorrhage Massiveالتي تسبب النزف الشديد E.necatrix و
  . )١٨ (في تلك المناطق من األمعاء

ريات أن النسبة األعلى  النتائج لألصابة باألكوأظھرت
لألصابة كانت في شھر آذار وأن النسبة األقل كانت في شھر 

 بين P<0.05تشرين األول وأن ھناك فرقآ معنويآ عند مستوى 
األصابة في شھر تشرين األول واألصابة في شھر آذار وھذا 



  
  )٢٠٦-٢٠١ (٢٠١٢، ٣ ، عدد إضافي٢٦د المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجل

 لمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل المؤتمر العوقائع
 

٢٠٦ 
 

في دراسته الوبائية التي أجراھا في ) ١٩(مطابق لما جاء به 
ية التابعة لوالية أكوا أيبوم في نيجيريا إذ وجد منطقة آباك الزراع

أن أعلى نسبة لألصابة باألكريات كانت في موسم المطر وبما أن 
  شھر آذار يقع ضمن موسم األمطار في محافظة نينوى فتكون ھذه 
ًالنسبة متوافقة ألن الجو الرطب يوفر ظروفا مالئمة لنمو وتكاثر 

لدراسة بأن داء األكريات وأستنتج من ھذه ا .)٢٢- ٢٠(الطفيلي 
يشكل خطر كبير على صناعة فروج اللحم حيث شكل نسبة 

 ھو األكثر خطورة E.tenella وأن النوع%) ٤٥( إصابة كبيرة
 وخاصة في منطقة Eimeriaًوإنتشارا من باقي أنواع الـ

أشھر وأن نسبة تسجيل اإلصابة كانت مرتفعة في ، األعورين
  .الشتاء وبداية الربيع

  
  ر والتقديرالشك

  
يتقدم الباحثان بالشكر والتقدير إلى عمادة كلية الطب البيطري 

  .لمساھمتھا الفاعلة في إتمام ھذا البحث
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