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  الخالصة 

أوضحت نتائج الدراسة الحالية الكشف عن بعض الطفيليات الداخلية والخارجية من 
ين شھرين٣٠خالل فحص  راوح ب نتين– أرنبا أليفا من كال الجنسين وبعمر يت غ عدد .  س بل

ة  االت الخمج ة ) ٢٣(الح ج كلي سبة خم ج .%٧٦.٦وبن كل الخم نس ش يض ج اس ب  بأكي
سبة خمج بلغت  دان االسطوانية % ٧٣.٩االيميريا أعلى ن ه الخمج بكل من بيوض الدي يلي

 Trichostrongylus و   Trichuris leporis  و Passalurus ambiguusوالشريطية المتمثلة بـ 
retortaeformis   وObelescoides cuniculi و Graphidium strigosum  وCapillaria 

hepatica   وNematodirus leporis   و Cittotaenia ctenoides  سبة و % ٥٢.١وبن
ى ، %٢١.٧و % ٤.٣و % ٤.٣و % ٨.٦و % ١٣.٠٤و % ١٧.٣و % ٣٠.٤ عل
والي وع. الت ة ن شار أطوار يرقي ائج انت الغ   Cysticercus  pisiformis بينت النت ي الب للطفيل

Taenia  pisiformis   ل مرة في األرانب األليفة في الموصل سجل ألو%. ٨.٦وبنسبة خمج
ات خمجة  ة وھي حوري دان )nymphs(أربع حاالت خمج لنوع من المفصليات الخارجي  للدي

وع  سانية ن سبة خمج   Linguatula serrataالل ة %. ١٧.٣وبن ائج الدراسة الحالي رزت نت أب
وحلم   Dermanyssus gallinaeتشخيص نوعين من الطفيليات الخارجية وھما الحلم األحمر 

والي% ٨.٦و % ١٧.٣ وبنسبة خمج Cheyletiella   parasitivoraxفرو األرانب  ى الت . عل
ين  ج ب سبة الخم ي ن وي ف رق معن ود ف دم وج ع ع شائع م نمط ال و ال تلط ھ ج المخ ط الخم نم

  . الذكور واإلناث وبين الفئات العمرية
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ABSTRACT  

This study has been carried out in order to investigate the present of some 
endo and ecto parasite through the examination 30 of domestic rabbits of both 
sexes was 2 months – 2 years old. Our results revealed, (23) were infected 
(76.6%) Oocysts of Eimeria spp showed the highest percentage (73.9%) followed 
by the eggs of nematodes and Cestodes represented as Passalurus ambiguus 
,Trichuris leporis   , Trichostrongylus retortaeformis, Oblelescoides cuniculi, 
Graphidium stigosum, Capillaria hepatica, Nematodirus leporis, Cittotaenia 
ctenoides, 52.1%, 30.4%, 17.3%, 13.04%, 8.6%., 4.3 % , 4.3%, 21.7% ,  
respectively. Our results diagnosed One species of adult cestodes Cittotaenia 
ctenoides   in percentage 4.3% also we observed Cysticercus pisiformis of adult 
parasite Taenia pisiformis   at 8.6%.Species of nymphs Linguatula serrata  ) tongue 
worm) in domestic rabbits were diagnosed with percentage (17.3%) and it is the  

first report in Mosul / Iraq. Mixed infection was most common with no 
significant differences appeared between males and females and between ages. 
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  المقدمة
تعد األرانب من الحيوانات المهمة اقتصاديا وتستخدم علـى نطـاق واسـع فـي               

األبحاث العلمية وتتعرض األرانب للخمج بمختلف اإلصابات الطفيلية خالل فترة حياتها إذ            

أجريت دراسات عديـدة     ).٢ و   ١(تعمل األرانب كمضائف وسطية ونهائية لهذه االخماج        

الـى اسـتيطان   ) ٣(لخمج بالطفيليات في األرانب في مختلف دول العالم ، إذ اشار        حول ا 

فـي    Taenia pisiformis  للطفيلي البـالغ  Cysticercus pisiformisاألطوار اليرقية نوع 

 نوع من الديدان التي تصيب األرانب وأهمهـا         ١٢) ٤(وشخص  . الجوف الخلبي لألرانب  

  وأنواع مـن   Cittotaenia pectinata و   Cittotaenia ctenoidesالديدان الشريطية نوع 

  Trichostrongylus retortaeformisو   Nematodirus zembraeالديدان األسطوانية نـوع  

 Cysticercusكما الحظ وجود  األطـوار اليرقيـة للنـوع     . Graphidium strigosumو 

pisiformis.    ان الـشريطية التـي تـصيب       وصفا مفصال ألهم الديد   ) ٥( وأعطى الباحث

  بلغـت  Passalurus ambiguusنسبة خمج بالديدان الدبوسية ) ٦(وسجل . األرانب األليفة

ان الخمج الثقيل بهذا النوع من الديدان قد ال يحدث أي ضرر في             ) ٧(وأشار  %) ٤٩,٦٥(

 Linguatulaأن األرانب تعمل كمضائف وسـطية للنـوع   ) ٨(وذكر . األرانب الصغيرة

serrata               وهو  نوع من المفصليات الخارجية التي تستقر في االقنية التنفسية للكـالب وان

ان الدراسات  .المراحل التطورية لهذه المفصليات تستقر في األمعاء الغليظـة لألرانـب          
ة حيث أشار  دو قليل ا تب ات األرانب محلي ى طفيلي من خالل ) ٩(ًواألبحاث التي أجريت عل

ي لل) ١٥٠٠(فحص  سبة خمج أرنب محل ين ان ن شائعة ، إذ ب م األمراض ال ى أھ تعرف عل
اء  دة واألمع اس بيضة جنس % ١٣.٣األرانب ببيوض ديدان المع واع من أكي وشخصت أن

الجرب% ٢٨االيميريا وبنسبة  ة ب ة متمثل     Sarcoptic scabiei وأنواع من الطفيليات الخارجي
ا  وفي اآلونة األخيرة زادت أھمية ا Psoroptes miteو  ى لحومھ اد عل ا باالعتم ألرانب محلي

ة األرانب  كمصدر غذائي ، كما أن بعض الدول العربية والعالمية قامت بإنشاء مزارع لتربي
   .)١٠(واالستفادة منھا مثل بريطانيا ومصر 

ذه الدراسة  ات األرانب جاء ھدف ھ ى طفيلي ة األبحاث التي أجريت عل ونظرا لقل
واع الطف ن  بعض أن شف ع ع لغرض الك ة م ب األليف ي األران ة ف ة والخارجي ات الداخلي يلي

  . تحديد نوعھا في منطقة الموصل
 

  المواد وطرائق العمل 
 – أرنبا أليفا من كال الجنسين وبعمر يتراوح بين شھرين ٣٠شملت الدراسة تشريح 

سنتين، تم تأمين األرانب من األسواق المحلية مباشرة فحصت األرانب خارجيا قبل التشريح 
ال شمل الفحص . مالحظة العالمات السريرية والعثور على الطفيليات الخارجية المخمجة بھ

شطات ذه الق باستخدام كل من  أخذ قشطات من مناطق مختلفة من جسم األرانب وفحصت ھ
ز رة والتركي ة المباش ا ). ١١(التقني شريحية عليھ صفة الت ت ال ب وأجري درت األران دھا خ بع

ة ق ضاء الداخلي صت األع ة وفح ية العياني رات المرض ة التغي ا لمالحظ ل فتحھ ت . ب فتح
ة بوساطة  رئتين والمثان د وال دة و الكب ة والغليظة والمع األعضاء والتي شملت األمعاء الدقيق
ة  اء حنفي المقص وفرغت محتويات كل عضو في وعاء زجاجي وغسل جوف كل عضو بم

  من وجود بطئ االنسياب كررت عملية الغسل مرات عديدة لحين التأكد 
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ردة  العين المج رى ب ي ت ك الت يما تل ة والس شية المخاطي ى األغ دان عل ود الدي دم وج . أو ع
اء ى الوع سوالت ال دا  أضيفت الغ اء جي ع الم ات م اء ومزجت المحتوي افة الم سابق بإض ال
زيج باستعمال قضيب زجاجي وبعد  ة الم زيج ومررت عين ة من الم ام أخذت عين المزج الت

ال وجود  اء وفحصت الحتم خالل مصفاة سلكية، غسلت المواد المتجمعة على المصفاة بالم
ا  دان فيھ ا . الدي تيكية أضيف إليھ اني بالس ي قن زيج ف ة الم م١٠وضعت عين الين ٣س  فورم

زيج . )١٢(لحين عزل الديدان وفحصھا تحت المجھر الضوئي %) ١٠( أخذ ما تبقى من الم
دار  واع ) ١٠(وبمق ع أن صنيف جمي م ت و ، وت يب والطف ا الترس ه تقنيت رى علي رام وأج غ

ضا  م أي وض المشخصة وت ة والبي وار اليرقي ة واألط ة المختلف ة والخارجي ات الداخلي الطفيلي
ذه الدراسة باستخدام المق اس قياس أبعاد جميع بيوض الديدان األسطوانية والشريطية في ھ ي

ائج ) ١(العيني وباالعتماد في التصنيف والقياس على  وأجريت عملية التحليل اإلحصائي للنت
 ). ١٣ (Fisher Exactباستخدام موبع كاي واختبار 

  
  النتائج 

  العالمات السريرية والصفة التشريحية: أوال 
دان تمثلت العالمات السريرية  المالحظة على بعض األرانب المصابة بـ الھزال وفق

ة  ة الظھر وعانت بعض األرانب من حك ي منطق شعر ف ساقط ال بطن وت اخ ال شھية و انتف ال
ة  ة الخارجي ات الداخلي رات . شديدة مع اإلسھال المائي نتيجة لإلصابة بالطفيلي م التغي وأن أھ

اء  ة في أألمع ع نزفي شريحھا وجود بق المرضية العيانية المالحظة على بعض األرانب بعد ت
وحظ وجود الدقيقة وال راز ل د فحص الب اد وبع ى أحد األكب غليظة مع مالحظة بقع بيضاء عل

ل  ة بطفي يض خاص اس ب وع Eimeria stiediaأكي ة للن وار يرقي ود أط وحظ وج  ول
Cysticercus pisiformis  ي ن Taenia pisiformis لطفيل ين م ي الثن وف الخلب ي الج   ف

  . األرانب 
  نتائج الفحص المختبري : ثانيا 

ن خال شريح م ي واألعضاء ٣٠ل ت اء والتجويف الخلب م فحص األمع ا ت ا أليف  أرنب
ة  ة والخارجي ات الداخلي غ عدد األرانب المصابة بمختلف الطفيلي سبة ) ٢٣(الداخلية وبل وبن

ة %) . ٧٦.٦(خمج كلية  شخصت في ھذه الدراسة حاالت خمج بمختلف اإلصابات الطفيلي
سبة وبلغت ) ١٧(ا في إذ شكل الخمج بأكياس بيض جنس االيميري ى ن ا أعل %) ٧٣.٩(ًارنب

ية  دان الدبوس ج ببيوض الدي دان األسطوانية إذ شكل الخم ل من بيوض الدي ا الخمج بك يليھ
Passalurus ambiguus ي ت ) ١٢( ف ة بلغ سبة عالي ا ن ج %) ٥٢.١(ًأرنب كل الخم ا ش بينم

وض  ن ا Nematodirun leporisو   Capillaria hepaticaببي ين م ب ألثن سبة  ألران ل ن أق
سبتين %) ٤.٣(وبلغت  اتين الن ين ھ واع األخرى المشخصة ب ج األن سب خم وانحصرت ن
  ).١(وشكل ) ١(جدول 

وع واحد  شخيص ن م ت د ت أما فيما يخص الخمج بالديدان الشريطية المشخصة في األرانب فق
و  شريطية وھ دان ال ن الدي سبة Cittotaenia ctenoidesم ت ا%) . ٤.٣( وبن ا بين ائج كم لنت

وع  ة ن سبة  Cysticercus pisiformisوجود أطوار يرقي وشكل ) ٢(جدول %). ٨.٦( وبن
)٢ .(  

ع  سجيل أرب ة في الموصل ت رة في األرانب األليف ة وألول م أبرزت الدراسة الحالي
ة  ات خمجي ي حوري ة وھ صليات الخارجي ن المف وع م ج بن االت خم دان ) nymphs(ح للدي

  اللسانية
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واه  Linguatula serrataنوع  سبة Pentastomidsالتي تعود لصنف خماسية األف  وبن
ا ) ٢(شكل ) ٢(جدول %). ١٧.٣( م ھم وعين من الحل     Dermanyssus gallinaeوشخص ن
) ٣(جدول .  على التوالي%٨.٦و % ١٧.٣ وبنسبة خمج   Cheyletiella parasitivorax و

  ). ٣(شكل
ج  ط الخم كل نم د ش ابات فق ف اإلص ج بمختل سبة الخم ة بن ا يخص العالق ا فيم ام

ة اس الطفيلي تلط باألجن ت  المخ سبة وبلغ ى ن ة أعل ة الحالي ي الدراس صة ف ة المشخ المختلف
رد %) ٥٢.١٧( زدوج والمف ج الم سبة الخم ين كانت ن ي ح ى % ١٣.٠٤و % ٣٤.٧٨ف عل

  ) . ٤(دول ج. التوالي 
ومن خالل دراسة عالقة نسبة الخمج بعمر األرانب المفحوصة تبين ان نسبة الخمج 

في حين سجلت في %) ٩٢.٨٥( سنة وبلغت ٢ – سنة ١كانت مرتفعة عند الفئة العمرية 
رى  ة األخ ات العمري ھر ٦الفئ نة و ١ - أش ھر ٢ س ھر ٦ – ش ى % ٥٠و % ٧٠ أش عل

ة التوالي مع عدم وجود فروقات معن د مستوى معنوي ة عن ) P ≥ 0.05(وية بين الفئات العمري
  ). ٥(جدول 

ة في ذكور األرانب وبلغت  مع عدم وجود %) ٨٢.٣(ظھرت نسبة الخمج مرتفع
  ). ٦(جدول . فرق معنوية بين ذكور وإناث األرانب 

د األرانب التي  أغلب اإلصابات الطفيلية المشخصة في الدراسة الحالية لوحظت عن
راوح عم ينيت ا ب نة ١رھ ا ٢ – س يض جنس االيميري اس ب ار بأكي ة األعم نة وإصابة كاف  س

   .)٧(جدول. Passalurus ambiguusوبيوض 
تخدام  ة باس ة الحالي ي الدراس صة ف ة المشخ دان الطفيلي وض الدي اد بي اس أبع م قي ت

  .)٨(جدول . المقياس العيني وإيجاد المعدل 
 ٢٣لية وأكياس البيض المشخصة من مجموع نسبة الخمج ببيوض الديدان الداخ): ١(جدول 

  أرنب مصاب
  %نسبة الخمج   عدد الحاالت الخمجة  أنواع البيوض وأكياس البيض المشخصة

Eimeria spp ٧٣.٩  ١٧  
Passalurus ambiguus ٥٢.١  ١٢  
Trichuris leporis ٣٠.٤  ٧  
Cittotaenia ctenoides ٢١.٧  ٥  
Trichostrongylus retortaeformis ١٧.٣  ٤  
Obelescoides cuniculi ١٣  ٣  
Graphidium strigosum ٨.٦  ٢  
Capillaria hepatica ٤.٣  ١  
Nematodirus leporis ٤.٣  ١  

 
   أرنب مصاب٢٣نسبة الخمج بالديدان الشريطية المشخصة من مجموع ): ٢(جدول 

عدد الحاالت   أنواع الديدان المشخصة 
  %نسبة الخمج   الخمجة 

Cittotaenia ctenoides  ٤.٣  ١  
Nymph of Linguatula serrata ١٧.٣  ٤  

  األطوار اليرقية نوع
Cysticercus Pisiformis ٨.٦  ٢  
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دول وع ): ٣( الج ن مجم صة م ة المشخ ات الخارجي انواع الطفيلي ج ب سبة الخم ب ٢٣ن  أرن
  مصاب

 %نسبة الخمج   عدد الحاالت الخمجة  ع الطفيليات الخارجيةأنوا
Dermanyssus gallinae ١٧.٣  ٤  

Cheyletiella parasitivorax ٨.٦  ٢  
  

  
  
  
  
  
  

  .أنماط خمج األرانب بالطفيليات الداخلية والخارجية ونسبة الخمج بھا): ٤(لجدول ا
  %النسبة   العدد الكلي  نمط الخمج
  ١٣.٠٤  ٣  المفرد
  ٣٤.٧٨  ٨  المزدوج

  **٥٢.١٧  ١٢  المختلط بأكثر من نوعين
  ١٠٠  ٢٣  المجموع

  )P ≤ 0.01(فرق معنوي عن الخمج المفرد عند مستوى احتمالية ** 
  
  
  
  
  
  

  .أعداد ونسب الخمج باالخماج الطفيلية في االرانب المصابة حسب العمر ):٥(الجدول 

عدد العينات   العمر
  %النسبة   عدد الحاالت الخمجة  المفحوصة

  ٥٠  ٣  ٦   شھر٦ - شھر ٢
  ٧٠  ٧  ١٠   سنة١ - شھر ٦
  ٩٢.٨٥  ١٣  ١٤   سنة٢ -  سنة ١

  ٧٦.٦  ٢٣  ٣٠  المجموع
  ) P ≥ 0.05(اليوجد فرق معنوي بين الفئات العمرية 

  
دول  ب ): ٦(الج اث االران ور وإن ي ذك ة ف ة المختلف اج الطفيلي ج باالخم سب الخم داد ون أع

  .لمصابة

عدد العينات   الجنس
  المفحوصة

عدد الحاالت 
 مستوى المعنوية %نسبة الخمج   الخمجة

  p>0.05  ٦٩.٢  ٩  ١٣  اإلناث
  غير معنوي  ٨٢.٣  ١٤  ١٧  الذكور
      ٢٣  ٣٠  المجموع

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٨

  )١٥٣- ١٤٣(٢٠٠٥، ٢، العدد ١٩المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد
  
  

   العمريوضح أنواع الطفيليات المشخصة في األرانب حسب): ٧(جدول 
أنواع الطفيليات 

المشخصة في األرانب 
 أشھر ٦ – شھر ٢بعمر 

أنواع الطفيليات المشخصة في األرانب 
   سنة ١ – أشھر ٦بعمر 

أنواع الطفيليات المشخصة في 
  سنة ٢ – سنة ١األرانب بعمر 

Eimeria . spp  Eimeria spp Eimeria . spp 
Passalurus ambiguus Passalurus ambiguus Passalurus ambiguous 
 Trichuris leporis Trichuris leporis 
 Capillaria hepatica  Trichostrongylus retortaeformis 
 Linguatula serrata Nematodirus leporis 
 Trichostrongylus retortaeformis Obelescoides cuniculi 
 Dermanyssus gallinae Graphidium strigosum  
 أطوار اليرقية 

Cysticercus Pisiformis 
Cysticercus pisiformis 

  Linguatula serrata 
  Cittotaenia ctenoides 
  Dermanyssus gallinae 
  Cheyletiella parasitivorax 

  

  
  يوضح قياسات بيوض أجناس الديدان الطفيلية المشخصة في األرانب المصابة ): ٨(جدول 

  )μ) (العرض × الطول (المدى   )μ(المعدل    المشخصة أنواع البيوض
Passalurus ambiguus ٤٧ - ٣٥(× ) ١٠٨ -  ٨٤(  ٤٠.٩ × ٩١.٣(  
Trichostrongylus retortaeformis ٤٦ – ٤٠.٨(× ) ٨٠ -  ٧٢.٨(  ٤٣.٣ × ٧٦.٦(  
Trichuris leporis ٣٤ – ٣١(× ) ٦٧,٢ – ٦٠(  ٣٢.٥٤ × ٦٤.٤٨(  
Obelescoides cuniculi ٥٢.٨ – ٤٠.٣(× ) ٩٤ -  ٧٦(  ٤٧.١ × ٨٦.٦(  
Graphidium strigosum  ٥٣ – ٤٥.٦(× ) ١٠٨ -  ٩٦(  ٤٩.٤٤ × ١٠١(  
Capillaria hepatica ٣١.٢ – ٢٨.٨(× ) ٦٢.٤ – ٥٩(  ٢٩.٩٩ × ٦٠.٨(  
Cittotaenia ctenoides ١٢ × ١٢    
Nematodirus leporis ٨٧.٥ – ٨٢(× ) ١٥٨ - ١٤٨.٨(  ٨٤.٨٥ × ١٥٢.٣٢(  

  ١الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

   
 

Graphidium strigosum Obelescoides cuniculi Nematodirus leporis 
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Eimeria . spp Passalurus ambiguus Cittotaenia ctenoides 

   Cittotaenia ctenoides Cittotaenia ctenoides Cittotaenia ctenoides 

Trichostrongylus retortaeformisTrichuris leporis
Capillaria hepatica 
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Cittotaenia ctenoides 

Linguatula serrata Linguatula serrata Linguatula serrata 

  )٣(شكل رقم 
Cheyletiella parasitivorax 

  )٢(شكل رقم 

Dermanyssus gallinae 

Cysticercus pisiformis 
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  المناقشة
ة إصابة  ة الحالي ائج الدراس ت نت ة ) ٢٣(بين ج كلي سبة خم ا وبن ا أليف كلت %) ٧٦.٦(أرنب ش

سبة خمج بلغت  %). ٧٣.٩(االوالي الطفيلية والمتمثلة بأكياس بيضة جنس االيميريا أعلى ن
سريري شريحية المالحظة، إذ قد تكون ھذه النسبة ھي المسؤولة عن بعض العالمات ال ة والت

ؤدي  ان المراحل التطورية لألكياس يتم في الخاليا الظھارية للزغابات على طول المعي، وي
  األغـشية تواجد الخمج الثقيل الى تخريب إعداد كبيرة من ھذه الخاليا مع حدوث التھابات في

شھية وھزال وإ ة ال ا المخاطية وبدورھا تؤدي الى اضطرابات في الھضم وقل ذا م سھال وھ
اتفقت النتيجة مع ). ١٥ ،١٤ ، ١(تم مالحظته أثناء فحص وتشريح بعض األرانب المصابة 

ة بلغت ) ١٦ ، ٦( والي% ٨٢و % ٦٥.٨إذ سجال نسب مقارب ى الت ى ) ١٧(وأشار . عل ال
  .نفس العالمات السريرية والتشريحية المالحظة على بعض األرانب المصابة

وع سجل في الدراسة الحالية أ دان األسطوانية وشكل ن ة من بيوض الدي نواع مختلف
ى P.ambiguusألـ  د أشار %) ٥٢.١(  أعلى نسبة تواجد وصلت ال شار ) ١٨(ولق ى االنت ال

دان في األرانب ، وسجل  ة بلغت ) ٦(الواسع لھذه الدي سبة خمج مقارب ا % . ٤٩.٦٥ن يليھ
وع      C.hepatica  و G. strigosum   وO. cuniculi  و T. retortaeformis  وT. leporisن

وع .    N.leporisو   شريطية ن دان ال وض الدي ن بي د م وع واح  ان C. ctenoidesوسجل ن
ان  شريطية سواء ك دان االسطوانية وال ة من بيوض الدي واع المختلف شيوع وانتشار ھذه األن

سريرية المالحظة  ة الخمج مفرد أو مزدوج او مختلط ھي نتيجة لبعض العالمات ال والمتمثل
ھال  زال واإلس ـ الھ ي دول . ب ت ف دة إجري ع دراسات عدي ة م ة الحالي ائج الدراس ت نت تقارب

وع )  ٢١ ، ٢٠ ، ١٩(العالم ، إذ أشار  شار الن ى شيوع وانت ) ٢٢(  و T.retortaeformisال
  . T. leporis   يليه O.caniculiاشار الى االنتشار الواسع للنوع 

ة ھي كانت ھناك حالة خمج واحدة شريطية البالغ دان ال وع من الدي    C.ctenoides بن
سبة  ن %. ٤.٣وبن سؤولة ع دودة م ذه ال ون ھ د تك ة ، ق اء الدقيق ي األمع ا ف ور عليھ م العث ت

د  بطن، وأك ) ٢٢ ، ١٩(بعض االضطرابات المعوية المالحظة والمتمثلة باإلسھال وانتفاخ ال
  . ي الدقيق لألرانب األليفة والبريةاستيطان ھذا النوع من الديدان الشريطية في المع

ة  أطوار يرقي ب ب ن األران ين م ابة الثن ة إص ة الحالي ائج الدراس رزت نت   ، C.pisiformisأب
وحظ ) المعدة واألمعاء(كيس ملتصق باألحشاء ) ٣٨(لوحظ  انتشار  ى األرنب األول، ول عل

شار األطوار  ؤثر انت د ، ي د ملتصق بالكب ى األرنب األخر كيس واح دة عل صاقھا بالمع والت
شھية وھزال  ة ال  ، ٣(، واشار )١(ًواالمعاء على الھضم واالمتصاص مؤديا الى حدوث قل

  . الى استطيان األطوار اليرقية في الجوف الخلبي لألرانب) ١٩
سانية  دان الل ة للدي ات خمج ن حوري وع م سجيل ن ة ت ة الحالي رزت الدراس واب

L.serrata .   اء حورية) ١٤(تم العثور على ة أرانب مصابة أثن اء الغليظة ألربع  في األمع
ى . غسل محتوياتھا اء الغليظة ال سانية في األمع دان الل ات الدي شار وتطور حوري ويؤدي انت

شھية ة ال سببة ھزال وقل ة واضطرابات في الھضم م واشار . التھابات في األغشية المخاطي
ة للمض) ٢( اء الغليظ ي األمع ة تحدث ف د ) األرانب(ائف الوسطية ان المراحل التطوري وق

ة تتطور في  ضأن، وأن المراحل النھائي ول والمعز وال تتطور ھذه الحوريات أيضا في الخي
سان،  ادر إصابة اإلن ن الن ب وم ذئاب والثعال ة الكالب وال ضائف النھائي سية للم ة التنف االقني

ادر تواجد ال) ٨(وأكد  سان ومن الن ات بان البالغات ممكن ان تتواجد في اإلن وكانت . حوري
صين  دان في ال ذه الدي دمت ) ٢٣(قد أجريت دراسة سابقة عن إصابة اإلنسان البالغات ھ وق

  ).  ٢٤(دراسة حديثة في نيوزالند عن إصابة اإلنسان ببالغات الديدان اللسانية 
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سر اطق تمثلت العالمات ال ي من شعر ف ساقط ال ي بعض األرانب المصابة بت يرية ف
ابة  ة لإلص ات نتيج ذه العالم ون ھ د تك ر دم ق زال وفق ديدة وھ ة ش سم وحك ن الج ة م مختلف

ر  م األحم ا الحل م وھم ن الحل وعين م شخيص ن م ت ة ، إذ ت ات الخارجي    D. gallinaeبالطفيلي
سببا ف ى دم المضائف م ذاءه عل ي تطوره وغ د ف ذي يعتم د ال زال، وأك ر دم وھ ل ) ٨(ق تطف

رو األرانب . الحلم األحمر على األرانب واإلنسان والجرذان  م ف  .Cأما النوع الثاني ھو حل
parasitivorax ديدة ، اتفقت النتيجة ة ش سببا حك ة م   الذي يسبب التھابات جلدية قشرية جاف
  ). ٢٥(مع ما أشار إليه

تلط ب ج المخ وحظ ان الخم ائج ل الل النت ن خ ت وم سبة بلغ ى ن كل أعل وعين ش ن ن أكثر م
مع وجود فرق معنوي بين كل من الخمج المختلط والخمج المزدوج وبين الخمج % ٥٢.١٧

وي في . P 0.01 ≥المختلط والخمج المفرد عند مستوى معنوية  رق معن وكذلك عدم وجود ف
ك ألسباب . نسبة الخمج بين الذكور واإلناث وبين الفئات العمرية  ا ، قد يرجع ذل دة منھ عدي

د  ي خضعت للفحص ق ة لألرانب حيث ان األرانب الت اه المقدم ق والمي وث العالئ درجة تل
اف  رى واألري ي الق ى ف ب تترب ذه األران ة وأن ھ واق المحلي ن األس ت م ن . جلب ل م وان ك

ابات  ف اإلص دوث مختل دة لح ل الممھ ساوي بالعوام شكل مت أثر ب د تت اث ق ذكور واإلن ال
  .الطفيلية
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