(٥٣-٤٥) ٢٠١٢ ،١  العدد،٢٦  المجلد،المجلة العراقية للعلوم البيطرية

 في األغنام في مدينة الموصلEimeria دراسة ألنواع جنس الـ
منال حمادي حسن و حال ميسر عبد
 العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية الطب البيطري،فرع األحياء المجھرية
(٢٠١٢  كانون األول٩ ؛ القبول٢٠١١  نيسان٤ )اإلستالم
الخالصة
 في براز األغنام في مدينة الموصل خالل المدة من بداية شھرEimeria تضمنت الدراسة الحالية تشخيص ودراسة تسعة أنواع جنس
 أظھرت نتائج الدراسة من خالل الفحص المجھري لـ. ومعرفة نسبة اإلصابة وشدتھا،2010  ولغاية نھاية شھر أيار عام2009 أيلول عام
%63.6  عينة براز جمعت من األغنام بأعمار مختلفة من مناطق مختلفة من مدينة الموصل بلغت نسبة اإلصابة الكلية بالطفيلي500
 وأدنى نسبة سجلت في شھر أيلول بلغت%89.2  فقد سجلت أعلى نسبة لإلصابة في شھر آذار إذ بلغت،وتباينت حسب أشھر الدراسة
 من.%10  أدنى نسبة إصابة بلغتE. granulosa  في حين سجل النوع%86.7  أعلى نسبة إصابة بلغتE. ovina  وسجل النوع،%25.9
 وبينت النتائج إن لنوع التربية.جانب أخر كانت شدة اإلصابة عالية في الحيوانات الصغيرة العمر ومنخفضة في الحيوانات الكبيرة العمر
 بينما في األغنام المرباة،%69.9 تأثير في نسبة اإلصابة فقد سجلت أعلى نسبة إصابة بالطفيلي في األغنام المرباة تربية داخلية إذ بلغت
Eimeria  بينت النتائج أن ھناك اختالفا ً في حجم وشكل أكياس البيض واألكياس البوغية باختالف نوع.%25.3 تربية خارجية بلغت النسبة
 عينة أمعاء ومنفحة أخذت50  في ھذه الدراسة أيضا تم فحص.Eimeria من ناحية الدراسة الشكلية والقياسية ألكياس بيض مختلف أنواع
 إذ بلغت نسبة تواجد الطفيلي في أمعاء الحيوانات،من االغنام المذبوحة في محالت القصابة الموجودة في مدينة الموصل وأخرى نافقة
 في منفحة الحيواناتEimeria  في حين لم يسجل أي نوع من جنس، في أمعاء الحيوانات النافقة%36.3  بينما بلغت النسبة%56.4 المذبوحة
 كان أعلى منE. ovinoidalis  وE. pallida  وE. parva  وأوضحت نتائج الدراسة إن معدل طرح أكياس بيض األنواع.المذبوحة والنافقة
 كما أظھرت قشطات األمعاء المصبوغة بصبغة كيمزا وجود المراحل التطورية.( كيس بيضة بالغرام الواحد من محتويات األمعاء5000)
. ومن خالل عمل المقاطع النسجية لوحظ وجود التغيرات المرضية النسجية المرافقة لإلصابة بالطفيلي،المختلفة للطفيلي في جدار األمعاء

A Study of Eimeria Species in Sheep in Mosul City
M. H. Hasan and H. M. Abed
Department of Microbiology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
The study was conducted to diagnose and study species of Eimeria in sheep in Mosul city from beginning of September
2009 to end May 2010, as well as to determine the percentage and intensity of infection of Eimeria species. Five hundred
fecal samples of sheep with different ages were collected from different areas of the Mosul city. The results showed that total
percentage of Emeria infection was 63.6%. The variations in percentage of infection were recorded according to month of
study. Highest percentage was recorded in March being 89.2% and the lowest in September 25.9%. The species E. ovina
recorded the highest infection rate 86.7%, while the species E. granulosa represented lowest infection rate 10%. Moreover the
intensity of infection was higher in young ages and lower in adult. The results were detected that indoor sheep infection with
high parasitic infection 69.9% whereas outdoor animals have an infection rate 25.3%. The morphological characters of oocysts
were varied according to species of Eimeria has been studied. Fifty of intestinal and abomasal samples from both slaughtered
in shops butchery in Mosul city and dead animals were examined to detect Eimeria infection, and results show that infection
percentage was 56.4% in intestine of slaughtered animals and 36.3% in dead animal. Moreover no infection of Eimeria were
detected in abomasums in both slaughtered and dead animals. The oocysts of (E. parva, E.pallida and E. ovinoidalis) detected
at more than 5000 oocysts per gram of intestinal contents. The intestinal secraping stained with Giemsa stain reveals the
presence of different developmental stages of parasites in wall of intestine. The histopathological sections of intestine revealed
the different pathological changes concerning of Eimeria infection.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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مناطق مختلفة من مدينة الموصل وھي الرشيدية والكبة و يارمجة
والمشرف وباب سنجار وحي الصديق وحي العربي وحي البناء
الجاھز وحقول الھيأة العامة للبحوث الزراعية وحقول كلية
الزراعة والغابات وحقل كلية الطب البيطري ،وجمعت العينات
من مستقيم الحيوان مباشرة ووضعت العينات في حاويات
بالستيكية نظيفة ومحكمة سجل عليھا رقم الحيوان وجنسه وتاريخ
الحصول على العينة وتم االحتفاظ ببعض العينات شديدة اإلصابة
والحاوية على إعداد كبيرة من أكياس بيض الطفيلي في محلول
ثنائي كرومات البوتاسيوم  % 2.5وبدرجة  º4م إلغراض البحث.
كما دونت معلومات باستمارة خاصة عن كل حيوان؛ عمره و
جنسه و نوع التغذية.
كما تم جمع  50عينة من المنفحة واألمعاء وبشكل عشوائي
من االغنام تراوحت أعمارھا بين  2-1سنة تم ذبحھم في المجزرة
ومن محالت القصابة الموجودة في مدينة الموصل حيث جمع
) 10-5سم من األثنى عشر و أللفائفي و الصائم و األعور و
القولون( ،كما أخذت العينات عشوائيا ً من الحيوانات النافقة والتي
تراوحت أعمارھا أسبوع  3 -أشھر و من كال الجنسين .وضعت
العينات في حاويات بالستيكية مرقمة ومبردة ونقلت إلى المختبر
لغرض إجراء الفحوصات المختبرية عليھا.

المقدمة
يعد طفيلي الـ  Eimeriaمن الطفيليات المتخصصة للمضيف
 Host Specificityإذ إن النوع الذي يصيب األغنام ال يمكن أن
يصيب األبقار والمعز ) .(٢،١وھومن االوالي المعوية االجبارية
الذي يغزو الخاليا الظھارية المبطنة ألمعاء المضيف مسببا ً داء
األكريات في الحيوانات ،مما يؤدي إلى حدوث خسائر اقتصادية
في قطعان الحيوانات ومن ضمنھا األغنام والتي تحتل المرتبة
األولى من الثروة الحيوانية ) .(٤،٣حيث أن أنواع  Eimeriaتتخذ
أماكن عدة في بطانة األمعاء ،فقد لوحظ أن النوعين E.
 ovinoidalisو  E. crandallisيتواجدان في اللفائفي واألعور
والقولون ويكونان ممرضين ،فالنوعان يمتلكان التأثير نفسه على
القناة المعوية وھو تحطيم الخاليا الظھارية مع ضمور الزغابات
وفرط تنسج الطويقات و ارتشاح خلوي وربما يحدث خزب
موضعي مع نزف ) .(٥إن النوع  E. gilruthiيتواجد في المنفحة
وأحيانا في أالثني عشري فيسبب تثخن مع التھاب جدار المنفحة
ووجود بقع نزفيه في بطانة المنفحة ).(٦
ولكون المرض له تأثير من الناحية االقتصادية فقد حظي
باھتمام العديد من الباحثين وفي مختلف أنحاء العالم ،ففي تركيا
سجل  (٧) Gϋlتسعة أنواع من جنس  Eimeriaو بلغت نسبة
اإلصابة  ،%89.21في حين ذكر الباحث ) (٨إن نسبة اإلصابة
في منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية بلغت .%41
أما في قطرنا فقد سجلت  (٩) Yakob et al.في بغداد تسعة
انواع من الـ  Eimeriaفي الحمالن وأشارت سليمان وجماعته
) (١٠إلى إن نسبة اإلصابة بطفيلي  Eimeriaبالموصل بلغت
 ،%60.52في حين سجل الباحث ) (١١نسبة إصابة الحمالن بداء
األكريات في مدينة الموصل .%70
ولقلة االبحاث التي اجريت في مدينة الموصل حول انتشاره
خالل اشھر السنة وتحديد انواعه لذا كان الھدف من الدراسة؛
معرفة نسبة اإلصابة بطفيلي  Eimeriaحسب أشھر الدراسة مع
تحديد شدة اإلصابة في الحيوانات وحسب األعمار .التعرف على
أنواع  Eimeriaالموجودة في األغنام في مدينة الموصل مع
تسجيل األنواع األكثر شيوعا ً وتشخيصھا من خالل دراسة شكلية
قياسية ألكياس بيض الطفيلي .معرفة نسبة وشدة تواجد اكياس
بيض الطفيلي في محتويات االمعاء للحيوانات المذبوحة والنافقة
مع عمل مقاطع نسجية لالمعاء لمحاولة معرفة االنواع الممرضة
ومالحظة المراحل التطورية للطفيلي في االمعاء والمرافقة مع
بعض التغيرات المرضية النسجية.

الفحوصات المختبرية للبراز
ً
فحصت عينات البراز عيانيا من حيث اللون و الرائحة
والقوام .أما الفحص المجھري فشمل الفحص المباشر Direct
 .(١٢) Smear Methodوتقنية الطفو Flotation Technique
) .(١٣وتقنية ستول  .(١٤) Stoll's Techniquesوشخصت أنواع
طفيلي  Eimeriaعن طريق قياس أحجام أكياس البيض باستعمال
المقياس الدقيق للعدسة العينية وباالعتماد على المصادر
).(١٦-١٤،١٢
الفحوصات المختبرية لعينات المنفحة واألمعاء
أجري الفحص العياني بعد إجراء الصفة التشريحية حيث تم
تسجيل التغيرات المرضية العيانية الظاھرة على جدار المعدة
واألمعاء .وأجري الفحص المجھري حيث تم اخذ عينة صغيرة
بحجم رأس عود الثقاب من مكونات المنفحة أو األمعاء وثم
وضعت على شريحة زجاجية ووضع عليھا غطاء الشريحة
وفحصت بعدھا بالمجھر بعدسة ذات قوة تكبير X 40 ،X 10
للبحث عن أكياس بيض الطفيلي وتمييز أنواعھا .وتم تقدير شدة
اإلصابة بطفيلي  Eimeriaمن خالل عد أكياس بيض الطفيلي لكل
واحد غرام من محتويات األمعاء باالعتماد على طريقة ستول
 .(١٤) Stoll's Techniquesوتم االحتفاظ ببعض العينات التي كان
فيھا عدد أكياس بيض الطفيلي أكثر من  5000كيس بيضة /
1غرام من محتويات األمعاء( في محلول الفورمالين الدارئ
المتعادل  %10ألغراض التقطيع النسجي .وتم عمل قشطات من
الطبقة المخاطية لكل عينة ثم صبغت بصبغة كيمزا لتوضيح
المراحل التطورية للطفيلي .كما أجري الفحص النسجي المرضي

المواد وطرائق العمل
جمع العينات
تم جمع  500عينة براز من األغنام وبأعمار تراوحت  2شھر
  6سنوات ومن كال الجنسين للمدة من بداية شھر أيلول 2009ولغاية نھاية شھر أيار  ،2010حيث جمعت بصورة عشوائية من
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الجدول  :١نسبة اإلصابة بطفيلي  Eimeriaفي األغنام وفقا ً
ألشھر الدراسة.

حيث أخذت عينة من النماذج التي تم حفظھا في محلول
الفورمالين الدارئ المتعادل لمدة أكثر من  24ساعة ،تم تقطيعھا
بحجم وشكل متناسبين لتسھيل عملية نفاذ المحاليل المختلفة أثناء
عملية التمرير ،وبعد عملية تقطبع و صب العينات قطعت
باستخدام المشراح الدوار إلى شرائح بسمك ) (6-5مايكرومتر
وثبتت على شرائح زجاجية ثم صبغت بصبغة ھيماتوكسلين –
ايوسين ثم غطيت بغطاء الشريحة ) .(١٧وفحصت تحت المجھر
لمشاھدة جميع المراحل التطورية للطفيلي و بعض التغيرات
النسجية التي يحدثھا الطفيلي في الخاليا الظھارية المبطنة
لألمعاء.

األشھر

عدد الحيوانات
المفحوصة

عدد الحيوانات
المصابة

نسبة
اإلصابة %

14
18
31
28
25
33
58
59
52
318

25.9 a
30.0 a
59.6 b
65.1 c
60.9b
66.0 c
89.2 e
84.2 d
80.0 d
63.6

أيلول
تشرين األول
تشرين الثاني
كانون األول
كانون الثاني
شباط
آذار
نيسان
أيار
المجموع
* األحرف المختلفة عموديا ً تشير إلى وجود فرق معنوي وعند
مستوى معنوية .P<0.05
54
60
52
43
41
50
65
70
65
500

التصوير والقياس
تم تصوير أكياس البيض المتبوغة الواضحة بعد اجراء
الفحوصات المختلفة وباالعتماد على ماذكره الباحثون )-١٤،١٢
 .(١٦وكذلك اختيرت الشرائح الزجاجية للمقاطع النسجية
الواضحة للمراحل التطورية للطفيلي وصورت بالكاميرا الرقمية
باالعتماد على ما ذكره الباحثون ).(١٨،١٤

الجدول  :٢نسبة اإلصابة بأنواع طفيلي  Eimeriaفي االغنام.

التحليل اإلحصائي
تم استخدام اختبار مربع كاي من اجل تحديد االختالفات
المعنوية للنسبة المئوية للمجاميع المقارنة وحساب المعدل والخطأ
القياسي ) (SEوتم ذلك باستخدام نظام  SPSSوعند مستوى
معنوية  P<0.05وبحسب طريقة ).(١٩

أنواع Eimeria
E. ovina
E. ovinoidalis
E. ahsata
E. parva
E. pallida
E. crandallis
E. faurei
E. intricata
E. granulosa

النتائج
نتائج عينات البراز
أظھرت نتائج ھذه الدراسة إن نسبة اإلصابة الكلية بداء
األكريات في األغنام بلغت  .%63.6وسجلت أعلى نسبة لإلصابة
بداء األكريات في شھر آذار إذ بلغت  %89.2وأدنى نسبة كانت
في شھر أيلول إذ بلغت  %25.9مع وجود فرق معنوي بين أشھر
الدراسة عند مستوى معنوية  P< 0.05جدول ).(١
كما شخصت تسعة أنواع من جنس  Eimeriaفي براز األغنام
واحتل النوع  E.ovinaأعلى نسبة بلغت  %86.7وأدنى نسبة
لإلصابة كانت للنوع  E.granulosإذ بلغت  %10مع وجود فرق
معنوي بين األنواع عند مستوى معنوية  P<0.05جدول ).(٢
وعند مقارنة شدة اإلصابة مع عمر الحيوان ،اتضح إن شدة
اإلصابة بطفيلي  Eimeriaكانت أكثر في األغنام التي بعمر12-6
شھرا إذ بلغ معدل طرح أكياس البيض  5093كيس بيضة لكل
واحد غرام من البراز وتقل تدريجيا ً مع تقدم عمر الحيوان شكل
).(١
كما أثبتت الدراسة أن لنوع التربية )الداخلية و الخارجية( لھا
تأثير على نسبة اإلصابة ،إذ إن الحيوانات التي تربى تربية داخلية
سجلت أعلى نسبة بلغت  %69.9في حين سجلت الحيوانات التي
تربى تربية خارجية أدنى نسبة بلغت  %25.3جدول ).(٣

عدد الحيوانات المصابة

نسبة اإلصابة %

276
234
208
180
124
97
63
35
32

86.7 h
g
73.5
65.4 f
56.6 e
38.9 d
30.5 c
19.8 b
11.0 a
10.0 a

* األحرف المختلفة عموديا ً تشير إلى وجود فرق معنوي وعند
مستوى معنوية .P<0.05

الشكل  :١شدة اإلصابة بأنواع طفيلي  Eimeriaفي األغنام وفقا ً
لعمر الحيوان.
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واعتماداً على أحجام أكياس البيض ووجود البويب والقبعة
وشكل ولون جدار كيس البيض المطروح مع البراز تبين وجود
تسعة أنواع من طفيلي  Eimeriaتصيب األغنام كما ھو موضح
في جدول ) (٤و شكل ).(٢
كما أشارت النتائج إلى أن أحجام األكياس البوغية المتواجدة
داخل كيس البيض تختلف باختالف نوع  Eimeriaجدول ).(٥

الجدول  :٣نسبة إصابة الحيوانات بطفيلي  Eimeria spالمرباة
تربية داخلية وخارجية.
نوع التربية

نسبة
عدد الحيوانات عدد الحيوانات
اإلصابة %
المصابة
المفحوصة

تربية خارجية
تربية داخلية
المجموع
* األحرف المختلفة عموديا ً تشير إلى وجود فرق معنوي وعند
مستوى معنوية .P<0.05
18
300
318

71
429
500

25.3 a
69.9 b
63.6

الجدول  :٤أشكال وأحجام أكياس البيض ألنواع  Eimeriaفي األغنام من مجموع  15كيس بيض لكل نوع.
القياسات )ماكروميتر(
البويب

القبعة

الشكل

اللون

أنواع Eimeria

E. ahsata

+

+

اھليليجي

الجدار اصفر
ضارب إلى اللون
الوردي

E. intricata

+

+

اھليليجي

الجدار خشن بني

E. ovinoidalis

-

-

اھليليجي

E. crandallis

+

+

اھليليجي أو
بيضوي

E. faurei

+

-

بيضوي

E. graulosa

+

+

يشبه الجرة
أو بيضوي

الجدار شفاف اصفر

E. pallida

-

-

اھليليجي

اصفر إلى اخضر

E. parva

-

-

كروي

E. ovina

+

+

بيضوي

الجدار رقيق أملس
وشفاف )اصفر إلى
بني(
الجدار ازرق إلى
رصاصي
اصفر ضارب إلى
البني

اصفر شاحب إلى
اخضر
الجدار طبقتين مع
طبقة خارجية ملساء
اصفر اللون

٤٨

معدل
)الطول×العرض(
 ±الخطأ القياسي
24.1×30.6
1.0 × 1.6 ±

المدى )الطول×العرض(
)(25 – 22.5) × (42.5-27.5

29.9 × 42.3
0.9 × 2.0 ±

)(35 – 22.5)× ( 50 – 30

19 × 24.1
0.7 × 0.9 ±

)(22.5 – 15)× (27.5 – 20

19.1 × 23.8
0.6 × 1.9 ±

)(20 – 12.5)× (27.5 – 17.5

21.3 × 28
1.6 × 1.9 ±

)(25 – 20) × (32.5 – 22.5

20.1 ×25.8
0.9 ×1.7 ±

)(22.5 – 17.5) × (30 – 20

11.3 × 16.5
0.2 ×0.3 ±
16.8 × 18.5
0.3 × 0.9 ±

)(15 – 12.5) × (17.5 – 12.5

22.3 × 27.3
1.6 × 1.3 ±

)(15 – 7.5) × (17.5 – 10
)(22.5 – 15) × (30 – 20
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E. parva

E. ahsata

E. crandallis

E. intricata

E. granulosa

E. faurei

E.ovina

E. ovinoidalis

E. pallida

الشكل  :٢أكياس بيض أنواع طفيلي  Eimeriaالمتبوغة المالحظة في براز األغنام.X ٤٠٠ ،
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الجدول  :٥أحجام األكياس البوغية ألنواع  Eimeriaفي األغنام
من مجموع  ١٢كيس بوغي لكل نوع.
أنواع جنس
Eimeria
E. ahsata
E.intricata
E. ovinoidalis
E. crandallis
E.ovina
E. pallida
E. parva
E.faurei
E.granulosa

القياسات )ماكروميتر(
المعدل
المدى
)الطول×العرض(
)الطول×العرض(
الخطأ القياسي
)( 8.5 × 12.9
2.1 ± 2.2
)(11.6 × 17.4
1.4 ± 3.01
)( 7.9 × 11.6
0.9 ± 1.2
)( 8.1 × 9.5
0.4 ± 0.8
)( 7.7 × 10.5
0.2 ± 0.3
)( 5.2 × 7.3
0.7± 0.8
)( 6.2 × 7.5
0.83± 0.63
)( 9.3 ×13.1
0.8 ± 1.8
)( 0.8 ×11.2
0.6± 1.7

Schizont

)(10-5)×(17.5 – 10
)(17.5-10) ×(20- 15
)(10-5)×(15- 10

الشكل  :٣قشطة من الطبقة الظھارية المبطنة لألمعاء )اللفائفي(
مصبوغة بصبغة كيمزا تبين بعض المراحل التطورية المختلفة
لطفيلي  Eimeria spومنھا المفلوقات ).X١٦٥٠ ،(Schizonts

)(10- 7.5)×(12.5- 7.5
)(10- 5)×(12.5- 7.5
)(7.5-5)×(10- 5

الفحص النسجي المرضي
ومن خالل ھذه الدراسة اظھر الفحص النسجي لعينات
األمعاء المصابة )سجل فيھا عدد أكياس البيض أعلى من 5000
كيس بيضة  ١ /غم من محتويات األمعاء( مراحل تطورية
مختلفة لطفيلي  Eimeriaوقد تم تمييز المفلوقات Schizonts
واألمشاج الذكرية  Microgametocyteواألمشاج األنثوية
 Macrogametocyteوالزيجة  Zygoteفي الطبقة الظھارية المبطنة
لألمعاء شكل ).(٤

)(7.5-5)×(12.5- 5
)(12.5-10)×(17.5- 10
)(10- 6)×(15 - 7.5

نتائج عينات االمعاء والمنفحة
لوحظ من خالل الفحص العياني لجدار األمعاء وجود احتقان
شديد في األمعاء الدقيقة والغليظة مع وجود غازات في تجويف
األمعاء مع تضخم العقد اللمفية المساريقية ومحتويات األمعاء
بعضھا لين وبعضھا األخر مائي ذو لون بني غامق.
أظھرت نتائج الفحص المجھري أن نسبة تواجد أكياس بيض
طفيلي  Eimeriaفي محتويات األمعاء للحيوانات المذبوحة كانت
 %56.4بينما كانت النسبة  %36.3في الحيوانات النافقة .بينما لم
يسجل الطفيلي في محتويات المنفحة لجميع العينات المفحوصة.
وعند حساب أعداد أكياس البيض لطفيلي  Eimeriaلكل غرام
واحد من محتويات األمعاء للحيوانات النافقة والمذبوحة سجلت
بعض العينات أعلى من ) (5000كيس بيضة لكل غرام واحد من
محتويات األمعاء إذ وصلت إلى ) (11575كيس بيضة بالغرام
الواحد من محتويات األمعاء .وظھرت أعداد كبيرة من أكياس
البيض )أكثر من  5000كيس بيضة بالغرام الواحد من محتويات
األمعاء( لثالثة انواع من ال Eimeriaوھي  E.ovinoidalisو E.
pallidaو E. parvaوكانت ھذه األنواع مترافقة مع وجود
التغيرات المرضية النسجية في بطانة األمعاء .وعند قشط الطبقة
المخاطية المبطنة لجدار األمعاء الدقيقة وفحصھا مجھريا ً لوحظ
وجود مراحل تطورية مختلفة لطفيلي  Eimeriaوالمصبوغة
بصبغة كيمزا شكل ).(٣

b

a

الشكل  :٤مقطع نسجي في األمعاء الدقيقة لالغنام توضح المشيج
األنثوي  (a) Macrogametocyteوالزيجة  (b) Zygoteفي الطبقة
الظھارية المبطنة للفائفي.X ١٦٥٠ ،H&E ،
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لألنواع وكذلك إلى اختالف في مدى تطور المناعة ضد األنواع
في الحيوان المصاب .فقد ذكر الباحث ) (١٥أن الحيوان المصاب
بأحد أنواع  Eimeriaتنتج عنه مناعة ضد ذلك النوع وليس
لألنواع األخرى في الحيوان المصاب نفسه .وكانت النتائج متفقة
مع ما أشار إليه العديد من الباحثون ) .(٢٨،٢٧وربما يعود
السبب إلى طبيعة تربية الحيوانات وكذلك إلى حجم الجرعة ونوع
أكياس بيض الطفيلي المأخوذة من قبل الحيوان وھذا متفق مع ما
أشار إليه ) (١٥إلى إن أعداد أكياس البيض المطروحة مع البراز
تعتمد على حجم الجرعة المأخوذة من قبل الحيوان وعلى مناعة
الحيوان المصاب وعمره .كما إن اإلمراضية تعتمد على النوع
أكثر من اعتمادھا على عدد أكياس البيض المطروحة في البراز
).(٢٩
وفي ھذه الدراسة أيضا لوحظ انخفاض في نسبة اإلصابة في
أشھر الشتاء الباردة كانون األول و كانون الثاني و شباط مقارنةً
مع أشھر موسم الربيع على الرغم من سقوط األمطار إال انه
يحصل انخفاض شديد في درجات الحرارة وقد تصل درجة
الحرارة تحت الصفر في بعض األحيان في ھذه األشھر الباردة
وھذا يتفق مع ما ذكره  (٣٠) Parker and Jonesفعند انخفاض
درجة الحرارة في الشتاء في بعض األحيان تكون عملية التبوغ
غير ممكنة على األرض وإنما يحصل تبوغ األكياس على صوف
الحيوانات الملوث بالبراز الخمج بأكياس بيض الطفيلي.
أما فيما يتعلق بعامل العمر في حاالت اإلصابة بداء األكريات
فقد بينت ھذه الدراسة الحالية أن معظم الفئات العمرية معرضة
لإلصابة وأن ھناك تباين في شدة االصابة وحسب الفئات العمرية
حيث كانت شدة اإلصابة عالية في األعمار األقل من  6أشھر
وتأخذ باالنخفاض مع تقدم عمر الحيوان ،وقد يعزى السبب إلى
أن الحيوانات ذوات الفئة العمرية الصغيرة تمثل حيوانات غير
مكتملة الجھاز المناعي وھذه الدراسة اتفقت مع الدراسات
األخرى إذ أشار الباحثون إلى أن شدة اإلصابة بداء األكريات
تزداد بالحمالن بعمر  6 - 4أسابيع ويعود السبب إلى عدم تزويد
الحمالن باللبأ أو الحليب لمدة كافية فضال عن توفر الرطوبة و
اإلجھاد في نقل الحيوانات و الفطام المبكر كلھا عوامل تساھم في
زيادة شدة اإلصابة بطفيلي  Eimeriaفي الحيوانات الصغيرة
العمر ،أما الحيوانات الكبيرة العمر نسبة تعرضھا لإلصابة اقل
حيث تتولد لديھا مناعة مكتسبة ويالحظ انخفاض في شدة اإلصابة
باألعمار الكبيرة ).(٣١،٥
كما إن لنوع التربية األثر الكبير في انتشار المرض فقد
أظھرت النتائج إن الحيوانات التي تربى تربية داخلية سجلت
أعلى نسبة بلغت  %69.9وبفرق معنوي مقارنة مع الحيوانات
التي تربى تربية خارجية إذ سجلت نسبة  %25.3ويعود السبب
الن الحيوانات المفحوصة ضمن التربية الداخلية كانت اغلبھا
ضمن موسم الشتاء وكانت الحيوانات مرباة لغرض التسمين
وبھذا يكون كثرة أعداد الحيوانات المتواجدة في الحظيرة الواحدة
ووجود الحمالن مع الحيوانات الكبيرة العمر والتي تعد المصدر

المناقشة
إن معرفة نسبة وشدة اإلصابة بداء األكريات مع تشخيص
أنواع  Eimeriaيساعد كثيراً في كيفية الوقاية و السيطرة على
المرض أثناء تربية األغنام وبالتالي تقليل الخسائر االقتصادية
الناجمة عنه.
أثبتت نتائج ھذه الدراسة عن وجود جنس ال  Eimeriaبأنواعه
المختلفة في األغنام حيث بلغت النسبة الكلية  %63.3وھذا قد
يعود إلى مالئمة الظروف المناخية وسوء اإلدارة الحقلية التي
تھيئ الظروف المالئمة لحيوية ونمو أكياس البيض المطروحة
مع براز الحيوانات في الحقل ،فضال عن اعمار الحيوانات
المشمولة بالدراسة.
وظھرت النسبة منخفضة مقارنة مع ماسجلته العديد من
الدراسات التي أجريت في بلدان العالم وفي قطرنا ،فقد سجل
الباحثان  (٢٠) Antoszek and Balickaنسبة إصابة في بولندا
بلغت  .%85.18في حين أشار الباحثان Tavassoli and
 (٢١) Khoshvaghtiإن نسبة اإلصابة في إيران بلغت .%80.48
أما الباحث  (٢٢) Shmaonفسجل نسبة اإلصابة في السودان
بلغت  .%86وفي الموصل أشار الباحثون  (٢٣) Alani et alإن
نسبة اإلصابة بداء األكريات في األغنام بلغت .%98
وقد يعود ھذا االختالف في نسبة اإلصابة في العديد من
الدراسات إلى اختالف الجھود المبذولة في نظام التربية أو اإلدارة
ومحاولة السيطرة على المرض أو بسبب تطور مناعة القطيع
تحت ظروف الحقل ،فضال عن اعمار الحيوانات المفحوصة
).(٢٤،٨
كما أظھرت نتائج الدراسة الحالية عن وجود تباين واضح في
نسبة اإلصابة خالل أشھر الدراسة فقد سجلت أعلى نسبة في شھر
آذار بلغت  %89.2وأدنى نسبة في شھر ايلول إذ بلغت %25.9
مع وجود فرق معنوي في نسبة اإلصابة مع بقية األشھر ،وقد
يعزى إلى االعتدال النسبي في درجات الحرارة ووفرة المياه في
موسم الربيع ) آذار و نيسان و أيار( مع إن ارتفاع نسبة اإلصابة
كان متزامنا مع موسم الوالدات حيث أن النعاج تطرح أعدادا ً
كبيرة من أكياس البيض قبل الوالدة ومن ثم تلوث ضرع االمھات
وبھذا تشكل مصدر إصابة للحمالن الحديثة الوالدة وبالتالي يؤدي
إلى تلوث البيئة وإحداث اإلسھال للوالدات الجديدة في الحقل
) .(٢٥أما في موسم الخريف )أيلول و تشرين األول و تشرين
الثاني( فقد لوحظ انخفاض في نسبة اإلصابة مقارنة مع أشھر
موسم الربيع على الرغم من اعتدال درجات الحرارة في ھذه
المدة إالﱠ أنه يحصل انخفاض في الرطوبة النسبية وقلة في سقوط
األمطار وھذا يتفق مع ما ذكره الباحثان Skirnisson and
.(٢٦) Hansson
ً
وأظھرت النتائج إن ھناك تفاوتا في نسبة اإلصابة لألنواع
المختلفة من جنس  Eimeriaفي األغنام فقد سجل النوع E.ovina
أعلى نسبة إصابة بلغت  %86.7وأدنى نسبة للنوع E. granulosa
بلغت  %10وقد يعود السبب إلى اختالف في شدة االمراضية
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تكون أكثر أمراضية للضأن من بقية األنواع .كما ذكر باحث آخر
أن النوع  E. ovinoidalisھو النوع األكثر أمراضية ولكن قد
تتزامن معه بعض األنواع  E. crandallisو E. ahsataو E.
 parvaو .E. ovina
وتم في ھذه الدراسة تمييز األدوار التطورية لطفيلي Eimeria
في قشطات األمعاء المصبوغة بصبغة كيمزا والتي استخدمت
Kusiluka and
لتأكيد التشخيص وھذا متفق مع ماذكره
 .(٣٥) Kambarageفي حين أظھر الفحص النسجي لعينات
األمعاء للحيوانات المذبوحة والنافقة اإلصابة بطفيلي Eimeria
وضوح المراحل التطورية المختلفة للطفيلي في الطبقة المخاطية
المبطنة لألمعاء مع وجود تغيرات نسجية تمثلت بارتشاح للخاليا
اإللتھابية وبخاصة الخاليا الحمضة في الطبقة المخاطية مع
احتقان في األوعية الدموية فضال ًعن وجود انسالخ في الخاليا
الظھارية المبطنة عند قمم الزغابات مما أدى إلى حدوث قصر
للزغابات ).(١٥،٥
وھذه النتائج تتفق مع ما وصفه العديد من الباحثين حول
اآلفات التي تحدث في بطانة األمعاء أثناء نمو طفيلي Eimeria
فيھا والتي تتمثل بفقدان الخاليا الظھارية و ارتشاح في الخاليا
االلتھابية وخاصة الحمضة و البلعمات الكبيرة كاستجابة
لالقسومات التي تتحرر من المفلوقات المتفجرة فضال ًعن نخر
في الخاليا الظھارية المبطنة لألمعاء ).(٣٨-٣٦

الرئيسي في إصابة الحمالن وھذه النتائج تتفق مع العديد من
الدراسات األخرى ).(٩،٢،١
كما تم تشخيص تسعة أنواع من جنس الـ  Eimeriaفي براز
األغنام وذلك باالعتماد على وجود أو عدم وجود البويب والقبعة
وشكل ولون جدار كيس البيضة وباالعتماد أيضا ً على األحجام
وكانت النتائج متفقة مع العديد من الدراسات التي أجريت في
مختلف بلدان العالم وفي قطرنا ) .(٣٢،١١،١٠،٧كما تم تسجيل
أحجام األكياس البوغية وجاءت القياسات متفقة مع ماذكره
الباحثون ).(١٦،١٥،١٢
واشتملت الدراسة تحديد نسبة تواجد طفيلي  Eimeriaبالنسبة
للحيوانات المذبوحة والنافقة ،إذ بلغت النسبة %36.3 ،%56.4
على التوالي ويعزى ذلك الى أختالف في عدد الحيوانات
المفحوصة إذ كان عدد الحيوانات المذبوحة أعلى من الحيوانات
النافقة فضالً عن أن معظم الحيوانات المذبوحة كانت ضمن
التربية الداخلية وھذه النتيجة جاءت متفقة مع ماذكره Doghaim
 (٣٣) et alإن عدد الحيوانات المصابة في المجزرة كانت نسبة
تواجد طفيلي  Eimeriaأعلى من بقية الطفيليات المعوية األخرى
والمسببات البكتيرية.
كما أظھرت النتائج عدم وجود طفيلي  Eimeriaفي المنفحة
من خالل فحص محتوياتھا وعمل الفحص النسجي لھا وھذه
النتيجة التتفق مع ماسجله الباحثان  (٦) Maratea and Millerفي
أمريكا .والباحث  (٣٤) Mahmoudفي المملكة العربية السعودية
إذ الحظوا وجود المفلوقات للنوع  E.gilruthiفي مخاطية المنفحة.
وربما يعود السبب إلى االختالف في ساللة الحيوان ونوعه
وعترة الطفيلي.
ظھرت شدة تواجد طفيلي  Eimeriaفي محتويات األمعاء
مرتفعة في الحيوانات النافقة بلغت أكثر من ) (5000كيس بيضة
لكل غرام واحد من محتويات األمعاء ووصلت إلى  11575كيس
بيضة بالغرام الواحد من محتويات األمعاء ،وتتفق النتائج مع ما
أشار إليه الباحث (١٥) Levineإن أمراضية طفيلي Eimeria
تعتمد على مدى تأثير المراحل التطورية للطفيلي في المناطق
المختلفة لألمعاء و عدد أكياس البيض الخمجة المتناولة و نوع
 Eimeriaالمتواجدة في األمعاء و العمر و الحالة المناعية
للمضيف و موقع الطفيلي في النسيج وعدد خاليا المضيف
المتحطمة.
وتم تمييز عدة أنواع من جنس ال  Eimeriaالتي تتواجد
بإعداد كبيرة وھي E. ovinoidalisو E. parvaو E. pallidaو
كانت مرافقة للتغيرات المرضية النسجية في الطبقة المخاطية
المبطنة لألمعاء و قد يكون النوع الممرض  E. ovinoidalisھو
المسؤول عن إحداث التغيرات المرضية النسجية في الطبقة
المخاطية المبطنة لألمعاء؛ وانه من األنواع األكثر أمراضية في
حين النوعين  E. parvaو E. pallidaھي من األنواع غير
الممرضة باالعتماد على ما أكدته العديد من الدراسات التجريبية
التي أشارت إلى األنواع الممرضة وغير الممرضة ،فقد ذكر
الباحثون ) (٥،٢إن النوعين  E. ovinoidalisو E. crandallis

شكر وتقدير
نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى عمادة كلية الطب البيطري
في جامعة الموصل لدعمھا في انجاز ھذه الدراسة.
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