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  الخالصة

  
لدور الذي تلعبه مختلف االصابات الطفيلية في تغير نوعين من المستويات الكيموحيوية  الدراسة الحالية تسليط الضوء على اتضمنت

شملت ھذه ). المضائف( دم طيور الحمام في مصل) روكسدة الدھن ومستوى الكولسترولمستوى المالوندايألديھايد كناتج نھائي لعملية بي(
االصابات  التي قسمت بدورھا إلى وبات الطفيلية في طيور الحمام االولى تشخيص مختلف انواع االصا:الدراسة مرحلتين اساسيتين

االصابات ، وGastrointestinal parasitic infectionsاالصابات الطفلية المعوية المعدية ، و Blood parasitic infectionالطفيلية الدموية
 االصابات الطفيليةمختلف ھذه  تحديد مدى تأثير والثانية .)اصابات معوية معدية+ اصابات دموية  (mixed parasitic infectionالمختلطة 

ان طيور الحمام معرضة , النتائجاظھرت  .طيور الحمامدم مصل  يفوالكوليسترول ) MDA (يھايددليا المالوندا منفي مستويات كل
 Eimeria sp. ,Subulura  مثلمعويةالطفيليات ال وHeamoproteus, Plasmodium, دموية مثلاللالصابة بمختلف انواع الطفيليات 

,Ascaridia sp.. اظھرت الدراسة ان اإلصابة بمختلف انواع كما. اضافة إلى وجود العديد من اإلصابات المختلطة في طيور الحمام 
 الطيور  دممصل في المالوندابالديھايدإلى زيادة معنوية في مستوى قد ادت أو مختلطة  الطفيليات سواء كانت دموية أو معوية معدية

وفي مقارنة ما بين انواع . )السيطرة( في مصل دم الطيور السليمةالمالوندايالديھايد المصابة بالطفيليات الدموية مقارنة مع مستوى 
ر في مصل دم الطيوالمالوندابالديھايد  ى زيادة معنوية في مستووجودكانت النتيجة المالوندابالديھايد االصابات الطفيلية بالنسبة لمستوى 

بينما عند مقارنة ما بين االصابات المختلطة مع , المصابة بالطفيليات الدموية مقارنة مع الطيور المصابة بالطفيليات المعوية المعدية
ًاالصابات الطفيلية الدموية لم يظھر فرقا معنويا ًكذلك في مقارنة ما بين االصابات الطفيلية المعوية المعدية لم يظھر فرقا معنويا, ً  ماك. ُ

اظھرت النتائج ان اإلصابة الطفيلية لم تؤدي إلى تغير معنوي في مستوى الكوليسترول في معدل دم طيور الحمام بالمقارنة مع مصل الدم 
  .صابةملطيور الحمام غير ال
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Abstract 
 

The present work was concerned with an effect of the different parasitic infection in pigeon on some importance 
biochemical changes in these birds such as malondialdehyde level (the last produce of lipid peroxidation) and cholesterol level. 
Stale these mode of studies are limited. This study include two major steps, the first stage includes diagnosis many types of 
parasitic infections in the pigeon body, which divided in three main groups; Blood parasitic infection, Gastro intestinal 
parasitic infections, and Mixed parasitic infections. After that the study was designed to investigate the role of biochemical 
changes (Lipid peroxidation and cholesterol) associated with parasitic infection in pigeons. Results of the present study show 
that Many parasites were diagnosed like Haemoproteus sp, plasmodium sp, Eimeria sp, Ascaridia sp, and Subulura sp. Healthy 
pigeon showed a significant increase in serum malondialdehyde when compared with the parasitic infected pigeon, in three 
types of parasitic infection, however blood, gastrointestinal and mixed infection. In comparative between the types or three 
group of parasites in pigeons, we saw that significant increasing in malondialdehyde level in blood parasitic infection 
compared with gastrointestinal infected, while there's no significant change between gastrointestinal infected and mixed 
parasitic infected, also there's no significant changeable between blood infection and mixed parasitic infection. The cholesterol 
level in serum of pigeon didn't show a significant change between healthy and infected pigeon. 

 

Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 



  )٣٠٧-٣٠٣ (٢٠١٢، ٣، عدد إضافي ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 وقائع المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل

 

٣٠٤ 
 

  المقدمة
 

ًاصبح معروفا علميا وبما ال يقبل الشك ان جسم الكائن الحي  ً
يولد مجموعة من الجزيئات أو الذرات الفعالة كرد فعل للتعرض 
المباشر الشعة الشمس المباشر والتي تعرف باصناف االوكسجين 

ًايضا كرد فعل أو ) ٣-١ (Reactive oxygen speciesالفعالة 
لمختلف االمراض الفسلجية والبكتيرية استجابة مناعية للتعرض 

تاثير لذا فقد ارتأينا في ھذه الدراسة التطرق إلى . والطفيلية
االصابات الطفيلية المختلفة في الحمام على زيادة توليد الجذور 

، lipid peroxidationالحرة وبالتالي زيادة عملية بيروكسدة الدھن 
الت التأكسدية والتي يمكن ان تعرف بانھا سلسلة من التفاع

المحطمة لمختلف االحماض الدھنية المتعددة غير المشبعة 
unsaturated-fatty acids المتواجدة في اغشية الخاليا كرد فعل 

لزيادة الجذور الحرة في ھذه الخاليا والتي تؤدي الى تحطيم 
  ).٦- ٤(اغشية الخاليا الحية 

الجذور إذ الزالت الدراسات العالمية واالقليمية حول تولد 
الحرة وزيادة بيروكسيدة الدھن في الحمام كنتيجة لالصابة 
باالمراض الطفيلية محدودة، بالرغم من االنتشار العالمي لھذا 
الطائر واعتباره مصدرا من مصادر الدخل القومي في العديد من 

  .البلدان كطيور داجنة وطيور للزينة
النواع اظھرت العديد من الدراسات العالمية تعرض الحمام 

مختلفة من االصابات الطفيلية سواء اكانت دموية او معوية معدية 
او اصابات مختلطة اضافة الى اصابتھا بمختلف الطفيليات 

  ).١٠- ٧(الداخلية والخارجية 
  

 المواد وطرائق العمل
  

 .Columba spأخذت عدد من طيور الحمام التابعة لجنس 
يدة في الموصل يادھا في مناطق عدطر والتي تم اصئطا) ٧٣(

بعد ذلك وضعت في اقفاص خاصة لحين سحب الدم منھا ومن ثم 
  .قتلھا وتشريحھا

 االمعاء والكبد والمعدة ھا عينات منبعد قتل الطيور اخذت من
لغرض الكشف عن حاالت وجود االصابات الطفيلية المختلفة 

  .فيھا
 لغرض جمعت عينات براز من مختلف الطيوركذلك 

المختلفة خاصة بيوض صابات الطفيلية تشخيص وتحديد اال
  . واكياس بيض االواليالديدان

  
  عينات الدم

اخذت قطرات من من منطقة العنق دم من الطيور البعد سحب 
 Thin bloodھذا الدم ووضعت على شريحة زجاجية بطريقة 

smears بعد ذلك ثبتت بالكحول خفيفة دموية  وتم عمل مسحات
 كمزا ومن ثم فحصت تحت وصبغت بصبغةالمثيلي المطلق 

 المجھر الضوئي لتحديد نوع الطفيليات الدموية الموجودة فيھا
َبقية الدم المسحوب أجري عليه عملية الطرد المركزي . )١١( ُ

 الجراء االختبارات البايوكيمياوية Serumوفصلت بشكل مصل 
  .م لحين االستخدام°٤-عليھا فيما بعد، حفظت في التجميد بدرجة 

  
  لبرازعينات ا

 والترسيب وذلك لتحديد نوع اجريت عليھا عمليتي الطفو
الطفيليات الموجودة فيھا خاصة يرقات وبيوض الديدان اضافة 

  .)١٢( حسب الطرق االوالياكياس بيض إلى 
  

  Tissue smearمسحات االنسجة 
المعدة قشطات من الكبد ومن مسحات اخذ التي تضمنت 

الي وبيوض أو يرقات واالمعاء لغرض الكشف عن وجود االو
ًوھذه المسحات أيضا ثبتت بالكحول الطفيليات المعوية المعدية 

وصبغت بصبغة كمزا ثم فحصت تحت المجھر المثيلي المطلق 
  ).١٣ (الضوئي لتشخيص نوع االصابة

  
  ويةياالختبارات الكيموح

ًأخذ المصل المحفوظ مسبقا وأجريت عليه الفحوصات 
 مستوى المالوندالھايد ومستوى الكيموحيوية والمتضمنة قياس

الكوليسترول باستخدام الطرق الكيموحيوية ويقاس باستخدام 
 UV/Visضوئي من نوعجھاز المطياف ال

Spectrophotometer/Double bearu. Biotech,.England حيث تم 
قياس ، و)١٤( قياس مستوى المالوندايالدھايد حسب طريقة

المجھزة من الشركة عدة المستوى الكوليسترول باستخدام 
الخاصة بقياس كولسترول  Biomerieux Sa France kitالفرنسية 

أساس تحويل الكولسيترول الدم حسب طريقة خميرية تعتمد 
  ).١٥( Quinoneimineبغة الى ص الكولسيترولواسترات 

  
  النتائج 

  
  تلف االصابات الطفيلية في الحمامتشخيص مخ

ام االليف بالعديد من أظھرت الدراسة الحالية اصابة الحم
الطفيليات الممرضة والتي قسمت إلى االصابات الطفيلية الدموية 

Blood parasitic infections ،االصابات الطفيلية المعوية المعدية و
Gastrointestinal parasitic infections، واخيرا االصابات 

 والتي حددت Mixed parasitic infectionsالطفيلية المختلطة 
نسب المئوية لھا، ومن ثم اجريت عليھا الفحوصات الكيموحياتية ال

  .١دول وكما موضح في الج
  

  مستوى المالوندايألدھايد في مصل دم طيور الحمام
اظھرت نتائج الدراسة الحالية زيادة معنوية في مستوى 

MDA في مصل دم الحمام المفحوص بالمقارنة مع السيطرة حيث 
الصابة الطفيلية الدموية في ا) ٠,٠١٠٢±٠,١٤٨(كانت 

في االصابات الطفيلية المعوية المعدية ) ٠,٠٢٤٩±٠,١٢٠(و
في االصابات الطفيلية المختلطة بالمقارنة ) ٠,٠١٩٦±٠,١٣٥(و

  ). ٠,٠٧٦٨±٠,٠١٥٣( مع السيطرة السالبة حيث كانت



  )٣٠٧-٣٠٣ (٢٠١٢، ٣، عدد إضافي ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 وقائع المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل

 

٣٠٥ 
 

كما اجريت مقارنة ما بين االنواع المختلفة من االصابات 
د مدى تأثير موقع االصابة الطفيلية في الطفيلية في الحمام لتحدي

 في مصل دم ھذه الطيور، إذ MDAجسم الطيورفي مستوى 
 في مصل MDAاظھرت النتائج وجود زيادة معنوية في مستوى 

) ٠,١٤٨±٠,٠١٠٢(دم الحمام المصاب بالطفيليات الدموية 
مقارنة مع طيور الحمام المصابة بالطفيليات المعوية المعدية 

، بينما لم تظھر فرقا معنويا في مستوى )٠,٠٢٤٩±٠,١٢٠(
MDA في مصل دم الحمام المصابة بالطفيليات الدموية 

مقارنة مع طيور الحمام المصابة ) ٠,١٤٨±٠,٠١٠٢(
ًأيضا لم يظھر فرق ) ٠,١٣٥±٠,٠١٩٦(بالطفيليات الدموية 

 في مصل دم الحمام المصابة MDAمعنوي في مستوى 
مقارنة مع طيور ) ٠,١٣٥±٠,٠١٩٦(بالطفيليات المختلطة 

) ٠,٠٢٤٩±٠,١٢٠(الحمام المصاب بالطفيليات المعوية المعدية 
  .٢جدول 

  
  .النسبة المئوية لمختلف الطفيليات في الحمام االليف) ١(الجدول 

  
  نوع الطفيلي  العدد  %

٧  ١١,١١  Plasmodium sp.  
٤  ٦,٣٤  Heamoproteus sp.  
٩  ١٤,٢٨  Ascaridia sp.  
٦  ٩,٥  Subulara sp. 
١٢  ١٩  Eimeria sp. 
٩  ١٤  Eimeria+Ascaridia 
٦  ٩,٥  Plasmodium+Eimeria+ 

Subulara 
١٠  ١٦  Subulara+Eimeria 

  
النسبة المئوية لنوع االصابة الطفيلية في الحمام ): ٢(جدول 
  .االليف

  
  نوع االصابة  العدد  %

  اصابة طفيلية دموية  ١١  ١٥,٠٦٨
   معديةاصابات طفيلية معوية  ٢٧  ٣٦,٩٨
  اصابات طفيلية مختلطة  ٢٥  ٣٤,٢٤
  غير مصابة  ١٠  ١٣,٦٩٩

  المجموع  ٧٣  
  

  مستوى الكوليسترول في مصل دم طيور الحمام 
أظھرت نتائج الدراسة الحالية ان مستوى الكلويسترول في 
مصل دم الحمام لم يتغير على الرغم من مختلف االصابات 

ًالطفيلية، إذ لم يظھر فرقا معنويا في  مستوى الكوليسترول في ً
مقارنة ) ٧,٩٦±٠,٥١(مصل دم الحمام المصاب بطفيليات دموية 

كما لم يظھر ) ٥,٣٨±٠,٩١٨(مع مجموعة الحمام غير المصاب 
فرق معنوي في حاالت اصابات الحمام بالطفيليات المعوية 

ًأيضا بالمقارنة مع مجموعة الحمام غير ) ٨,٥٥±٠,٤٩(المعدية 
  .)٣( جدول ،المصاب

  
تأثير االصابات الطفيلية المختلفة في مستوى ): ٣(جدول 

  .المالوندايألدھايد والكوليسترول في مصل دم الحمام
  

Chols.ديسيليتر/ملغم MDA 
  لتر/ماكرومول

 االنحراف ±معدل 
  المعياري

 االنحراف ±معدل
  المعياري

نوع االصابة 
الطفيلية في 
  الحمام

٥,٣٨±٠,٩١٨ c ٠,٠٧٦٨±٠,٠١٥٣a  اصابة بدون
  )السيطرة(

٧,٩٦±٠,٥١ c ٠,١٤٨±٠,٠١٠٢ b  اصابة طفيلية
  دموية

٨,٢٨ ±٠,٦٤ c ٠,١٢٠±٠,٠٢٤٩b  اصابة طفيلية
  معوية معدية

٨,٥٥±٠,٤٩ c ٠,١٣٥±٠,٠١٩٦ b  اصابة طفيلية
  مختلطة

  .P< 0.05اختبرت النتائج عند مستوى معنوي 
  

 المناقشة
  

مام ان ھذه اظھرت نتائج الدراسة الحالية على طيور الح
الطيور معرضة لالصابة بالعديد من االنواع الطفيلية والتي 

والـ  .Plasmodiums spشملت طفيليات دموية مثل 
Haemoproteus sp.وطفيليات معوية معدية مثل Ascardia sp. والـ

Eimeria sp. اضافة إلى ان العديد من طيور الحمام وجدت فيھا 
متقاربة للعديد من الدراسات اصابات طفيلية مختلطة وھي نتيجة 

السابقة والتي اظھرت تعرض طيور الحمام إلى مختلف 
، ١٦، ٨(االصابات الطفيلية الدموية والمعوية المعدية والمختلطة 

١٧.(  
بعد تشخيص الطفيليات تم تحديد مدى التغيرات البايوكيمياوية 

لمصابة كرد فعل لالمراض الطفيلية، اذ في مصل دم الطيور ا
قيست مستوى المالوندايالديھايد ومستوى الكولستيرول في مصل 
دم ھذه الطيور المصابة، كانت النتيجة ان التعرض لالصابة 
الطفيلية يؤدي إلى زيادة معنوية في مستوى المالوندايألديھايد 

ًايا كانت في مصل دم الطيور ) الناتج النھائي لبيروكسيدة الدھن(
نوع اإلصابة الطفيلية، وھي نتيجة مطابقة لما توصل إليه العديد 
من الباحثين في دراسات سابقة والتي اكدت ان اإلصابة الطفيلية 
وغيرھا من االصابات االلتھابية تؤدي بشكل واضح إلى زيادة 

اظھر ان اإلصابة ) ١٨(بيروكسيدة الدھن، اذ في دراسة للباحث 
ًية يؤدي بالنتيجة كرد فعل مناعي إلى تحفيز كال باالمراض الطفيل

 وھذه neutrophils والعدالت macrophageمن البالعم الكبيرة 
ًالخاليا جميعا وغيرھا من الخاليا الدفاعية لھا القدرة على توليد 

 reactive oxygenكميات كبيرة من اصناف االوكسجين الفعالة 
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٣٠٦ 
 

species (ROS)عالة  واصناف النايتروجين الف(RNS) reactive 
nitrogen species والتي تسبب ارتفاع الجھد التأكسدي للخاليا 

 في مصل MDAوبالتالي زيادة تركيز مستوى المالوندايألديھايد 
  ). الناتج النھائي لبيروكسيدة الدھن(الدم 

  

  
  

 .Plasmoduim spصورة توضح االصابة بطفيل ): ١(شكل 
 عند قوة  في مسحة دم الحماميتضح فيھا بداية ظھور المفلوق

  .X100تكبير 
  

  
  

 عند صورة توضح مسحة من دم الحمام غير مصابة): ٢(شكل 
  .X100قوة تكبير 

  
اظھرت ان اصابة الدواجن ) ١٩(ًايضا في دراسة للباحث 

 يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع مستوى بيروكسيدة Eimeriaبطفيل 
ت انه في الحاالت اظھر) ٢٠(ًايضا في دراسة للباحثين . الدھن

الطبيعية ان ھناك توازن ما بين كمية تولد اصناف االوكسجين 
الفعالة وبين نشاط وفعالية مضادات االكسدة وان ھذا التوازن 
سوف ينتھي بمجرد التعرض لالصابات الطفيلية والتي تؤدي إلى 

 وان ھذا الخلل يحدث كآلية دفاعية ROSتوليد كميات كبيرة من 
  . الجھاز المناعيضد اإلصابة في

  
  

 في .Subulura sppصورة توضح االصابة بطفيل ): ٣(شكل 
 .X40 عند قوة تكبير براز الحمام

  
ًايضا في دراسات اخرى اظھرت ان العديد من الجذور الحرة 
تكون ذات منشأ طفيلي، اذ تمتلك الطفيليات القدرة على توليد 

 المضيف اصناف االوكسجين الفعالة كوسيلة ھجومية ضد جسم
وان الجذور الحرة ذات المنشأ الطفيلي ممكن ان تسبب تحطيم 

  ).٢١(مباشر لخاليا وانسجة المضيف 
ًايضا في الدراسة الحالية اجريت مقارنة ما بين االنواع 
الطفيلية المختلفة من حيث تأثيرھا في زيادة مستوى بيروكسيدة 

 بالطفيليات الدھن وقد اظھرت نتائج ھذه الدراسة ان اصابة الحمام
ادى إلى زيادة معنوية في  .Plasmodium spالدموية وخاصة 

مستوى بيروكسيدة الدھن مقارنة مع طيور الحمام المصابة بأنواع 
اخرى من الطفيليات سواء أكانت معوية معدية أو اصابة طفيلية 
مختلطة وقد يعزى سبب ذلك إلى تواجد الطفيل داخل خاليا الدم 

ان طفيل المالريا له ) ٢٢(رت دراسة لـ ًالحمراء، ايضا اظھ
 اكسدة داخل خاليا الدم الحمراء والتي ھدالقدرة على توليد ج

  .تسبب بالنتيجة إلى زيادة بيروكسيدة الدھن
اظھرت ان االستجابة المناعية ) ٢٣(وفي دراسة للباحثين 

 ٣ على توليد macrophagesضد المالريا تحفز البلعمات الكبيرة 
 وعامل النخر ١-مواد الوسطية وھي االنترلوكين انواع من ال

 اضافة إلى زيادة تولد انواع االوكسجين tumor necrosisالورمي 
 P. vinckerان التعرض لطفيل ھؤالء الباحثين الفعالة، اذ اشار 

) ١٠- ٥(في المختبر داخل خاليا كريات الدم يؤدي إلى زيادة 
ا الدم غير اضعاف من بيروكسيدة الدھن مقارنة مع خالي

  . المصابة
الكولستيرول في مستوى ًايضا تم في ھذه الدراسة قياس 

مصل دم الطيور غير المصابة ومقارنتھا مع الطيور المصابة 
بمختلف انواع الطفيليات، قد اظھرت نتيجة ھذه الدراسة ان 
اإلصابة بمختلف انواع الطفيليات المرضية لم يؤدي إلى زيادة 

لستيرول بالرغم من وجود زيادة إال انھا معنوية في مستوى الكو



  )٣٠٧-٣٠٣ (٢٠١٢، ٣، عدد إضافي ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 وقائع المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل

 

٣٠٧ 
 

غير معنوية وقد يعزى السبب في ذلك ان الطيور تمتلك اعلى 
 مقارنة مع مختلف الكائنات metabolic rateمستوى لاليض 

االخرى كما يظھر اقل مستوى من االحماض الدھنية غير 
وان مستوى االيض ) ٢٤(المشبعة في المايتوكوندريا للحمام 

 يسبب بالنتيجة إلى مستويات قليلة في كولستيرول الدم االقصى قد
وان االصابات المرضية ال تؤدي بالنتيجة إلى زيادة معنوية في 

اظھرت انه ) ٢٥(وفي دراسة للباحثين . مستوى الكولستيرول
نتيجة لوجود الطيور على مرتفعات عالية في الغالب لذا تكون 

في حالة وضع ھذه  لذا فأنه hypoxiaتحت ضغط اوكسجين واطئ 
 قد يؤدي إلى زيادة hyperoxiaالطيور فقط تحت فرط االوكسجين 

  .مستوى الكولستيرول الدم
ًايضا قد يعزى سبب عدم تغير مستوى الكولستيرول في 
مصل دم الطيور إلى ان االستھالك المفرط لالوكسجين واقصى 
حاالت االيض في حاالت الطيران يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض 

  . وظ في مستوى الكولستيرول في مصل دم ھذه الطيورملح
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