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  في محافظة نينوىاألليف  المعوية في البط داء االكريات
  

  عبداهللا قعبدالرزادنيا 
  

   ، العراقالموصل، المعهد التقني ،قسم اإلنتاج الحيواني
  

  )٢٠١٠ كانون الثاني ١٧ القبول ؛٢٠٠٨ كانون األول ١٥ االستالم(
  
  

  الخالصة
  

 األول في مختلف مناطق محافظة نينوى للفترة مابين تشرين  األليف من البط٨٠ ـ االكريات في نماذج البراز لأنواعتمت دراسة 
 بجنس الكلية اإلصابة نسبة أن النتائج أوضحت . االكرياتأنواع استخدمت طريقة الطفو في الكشف عن .٢٠٠٨ حزيران إلى ٢٠٠٧
 و E.anatisالتايزيريا وهما س جنمن جنس االيميريا و تم التعرف على نوعين .%٦٣,٧٥كانت  Tyzzeria وجنس الـ Eimeria الـ

E.butlakhi نسبة تواجد في حين كانت  %١٠و % ١٧,٥ ةوبنسبT.anserisو  T.perniciosa تعتبر  .على التتابع %١١,٢٥و %  ٢٥
شف  التي تم الكاألنواع أهميةونوقشت في محافظة نينوى  االكريات في براز البط أنواع من نوعها في الكشف عن األولىهذه الدراسة 

  .عليها
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Abstract 

    
This study was conducted to detect the intestinal coccidial types in 80 fecal samples of domesticated ducks in different 

parts of Ninevah governorate. During the period from October 2007 to June 2008. Flotation method was employed for 
detection. The results revealed that the total incidence of the genus Eimeria and genus Tyzzeria was 63.75%. Two species of 
the genus Eimeria and Tyzzeria were detected, namely E.anatis and E.butlakhi with a percentage of 17.5 % and 10 % 
respectively, while T.anseris and T.perniciosa were found in 25 % and 11.25% respectively. This study is regarded the first 
study in detection of these species in duck in Ninevah governorate.  
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 المقدمة

  
 واسع االنتشار في جميع أنحاء coccidiosis داء االكريات

والتي تعود  Apicomplexaالمعمورة وتسببه أوالي من شعبة 
اغلب األنواع في الدواجن تعود ). ١ (Eimeriidaeإلى عائلة 

 ،مسببة الخمج في أجزاء مختلفة من األمعاء Eimeriaلجنس 
لسرعة تكاثرها في خاليا المضيف محدثة ضررا شديدا في 

اف ثم النفوق مخاطية األمعاء ومؤدية بذلك إلى اإلسهال والجف
 تحدث اإلصابة في البط .)٢،١( وخاصة في األعمار الصغيرة

 وبعد طرح أكياس البيض ، أسابيع٧-٣بأعمار تتراوح بين 
 اإلصابة باالكريات قد ، أيام٧-٤تصل إلى طور البلوغ خالل

 يصاب البط بأنواع ،)٣ % (١٠-٥تسجل هالكات تصل من 
عليه فقد هدفت هذه  و.)٤(من الكوكسيديا المعوية والكلوية 

الدراسة إلى التعرف على بعض أنواع االكريات الموجودة في 
البط األليف في محافظة نينوى مع دراسة شكلية ألكياس البيض 

  .المطروح مع البراز
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  المواد وطرائق العمل
  

تم اختيار الحيوانات المشمولة بالدراسة بشكل عشوائي من 
الرشيدية و المنارة ولة عدة مناطق في محافظة نينوى وهي برط

كرجلة والموصل بواقع عشر وقوبات والحمدانية  وكوكجليو
 ).٨٠( بلغ العدد الكلي للبط المفحوص .عينات من كل منطقة

 ٢٠٠٧ األولتم جمع عينات البراز من الحيوانات من تشرين و
   .٢٠٠٨ شهر حزيران إلى

فحصت عينات البراز بواسطة تقنية الطفو بالمحلول 
 الكوكسيديا أنواعتم وصف وتشخيص و .)٥ (ـ تبعا لالسكري

 البيض بواسطة أكياستم قياس و .)٧  و٦  و٥(باالعتماد على 
  .وصورت بواسطة الكاميرا الرقمية .)٥(عدسة القياس العينية 

  
  النتائج
  

 ٦٣،٧٥ بلغ االكرياتبالكلي خمج ال نسبة أن النتائج أظهرت
 عينة براز بط ٨٠ حالة موجبة من مجموع ٥١أي بواقع % 

 سجل النوع ،)١( توزعت كما في الجدول رقم .مفحوصة
Eimeria anatis  وظهر % ١٧،٥ عينة وشكل نسبة ١٤في

% ١٠ عينات وشكل نسبة خمج ٨ في Eimeria buttakhiالنوع 
  .من جنس االيميريا

 في Tyzzeria anseris جنس التايزيريا فقد ظهر النوع أما
 Tyzzeriaوالنوع % ٢٥ة  عينة براز بط وشكل نسب٢٠

perniciosa  ١١،٢٥ عينات وشكل نسبة ٩وجد في%.  
  

 عينة ٨٠ في Tyzzeria وجنس Eimeria أنواع جنس )١(جدول 
  .براز بط ونسب الخمج

  
 المشخصة األجناس
  وأنواعها

عدد العينات 
  جةوخممال

النسبة المئوية 
  للخمج

 Eimeria جنس -١
Eimeria anatis 

  
١٤  

  
١٧،٥  

Eimeria buttakhi  ١٠  ٨  
 Tyzzeria جنس -٢

Tyzzeria anseris 
  
٢٠  

  
٢٥  

Tyzzeria perniciosa  ٢٥،١١  ٩  
  ٦٣،٧٥  ٥١  المجموع

  
 وقياساتها Oocyst البيض أكياسخصائص وفي دراسة 

 Eimeria لنوعل فقد أتضح أن ،)٢(والتي يظهرها الجدول رقم 
anatis ويب  شبه كروية تحتوي على بإلىبيضوية الشكل أكياس

 وسجل أملس والغالف األكتافوالشكل البيضوي له بروز يشبه 
 ١٠ مايكرون والعرض من ٢٤ – ١٢الطول مدى تراوح من 

 x ١٦،٦ العرض x مايكرون وكان معدل الطول ٢١،٦ –

 أكياس البيض توضح شكل )١(  والصورة رقم،مايكرون١٤،١
  .anatis Eimeria لـ

  
 Eimeria لطفيلي  البيضأكياس خصائص وقياسات )٢(جدول 
anatisالمفحوص  في البط.  
  

رقم 
  العينة

  العرضxالطول
  المواصفات  )مايكرون(

١٣,٢  ١x بويب ولهشبه كروي  الى بيضوي  ١٢  
١٢  ٢x بيضوي يحتوي على بويب  ١٠,٨  
  بيضوي مقطوع  ١٤,٤ ١٩،٢  ٣

١٦,٨  ٤ x له و األكتافبيضوي له بروز يشبه   ١٢
  بويب

١٣,٢  ٥ x شبه كروي  ١٢  
٢٤  ٦ x اهليلجي يحتوي بويب  ١٩,٢  
٢١,٨  ٧ x اهليلجي يحتوي بويب  ١٦,٨  
١٤,٤  ٨ x كروية تحتوي بويب  ١٢  
١٤,٤  ٩ x كروية تحتوي بويب  ١٢  
١٩,٢  ١٠ x تحتوي بويب بيضوية  ١٤,٤  
١٤,٤  ١١ x بيضوية تحتوي بويب  ١٢  
٢١,٦  ١٢ x حتوي بويبت كروية  ٢١,٦  
١٤,٤  ١٣ x حتوي بويبت كروية  ١٤,٤  
١٤,٤  ١٤ x كروية تحتوي بويب ١٤,٤  
  
 كما buttakhi Eimeriaخصائص أكياس البيض للنوع  أما

 شبه كروية إلى كروية فقد كانت )٣( مالجدول رقهي مبينة ب
 وسجل الطول . على بويبيوال تحتو بيضوية وأحياناالشكل 

 ١٦،٨ – ١٢ مايكرون والعرض من ٢١،٨ – ١٤،٤مدى من 
  والصورة رقم، مايكرون١٤,١ – ١٨,٠٥مايكرون وبمعدل 

  .buttakhi Eimeria توضح شكل أكياس البيض لـ )٢(
 فهو Tyzzeria anserisوفيما يخص أكياس البيض للطفيلي 

والذي ظهرت فيه كروية إلى شبه ) ٤(مبين في الجدول رقم 
سجل الطول مدى . كروية وبيضوية أحيانا تحتوي على البويب

 ٩,٦ – ٤,٨ن ومدى العرض  مايكرو١١،٢ – ٦تراوح بين 
) ٣(مايكرون، والصورة رقم  ٦,٨٢ ٨,٢٣xمايكرون وبمعدل 

  .Tyzzeria anserisتوضح شكل أكياس البيض لـ 
وخصائص أكياس بيض النوع األخير الذي وجـد في 

فيالحظ في الجدول رقم  perniciosa Tyzzeriaدراسـتنا وهو 
الطول مدى .يبأنها كانت بيضوية وأحيانا كروية وبدون بو) ٥(

 مايكرون أما ٨ – ٤,٦ مايكرون والعرض ١٠,٢ – ٦,٨من 
توضح شكل ) ٤( والصورة رقم ،x٦,٣١ ٧,٤٩المعدل فكان 

  .perniciosa Tyzzeria  أكياس البيض لـ
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 Eimeria البيض لطفيلي أكياس خصائص وقياسات )٣(جدول 
buttakhi في البط المفحوص.  

  
رقم 
  العينة

  العرضxالطول
  المواصفات  )نمايكرو(

١٤,٤  ١ x بويبيكروية ال تحتو  ١٤,٤   
١٩,٢  ٢ x بيضوية ال تحتوي بويب  ١٦,٨  
١٦,٨  ٣ x شبه كروية ال تحتوي بويب  ١٤,٤  
٢١,٨  ٤ x بيضوية ال تحتوي بويب  ١٢  
١٤,٤  ٥ x شبه كروية ال تحتوي بويب  ١٢  
١٦,٨  ٦ x شبه كروية ال تحتوي بويب  ١٤,٤  
١٩,٢  ٧ x شبه كروية ال تحتوي بويب  ١٦,٨  
٢١,٨  ٨ x شبه كروية ال تحتوي بويب  ١٢  
  

  
  

  .anatis Eimeriaلـ توضح شكل أكياس البيض) ١(صورة 
  

  
   

  . Eimeria buttakhiلـ   توضح شكل أكياس البيض)٢(صورة 

   

  
  

  .Tyzzeria anserisتوضح شكل أكياس البيض لـ ) ٣(صورة 
  

  
   

 perniciosa لـ البيض توضح شكل أكياس )٤(صورة 
Tyzzeria.  

  
  المناقشة

  
لم يتطرق الباحثون إلى دراسة االكريات المعوية في البط 
في محافظة نينوى، حيث يمتاز البط بسرعة نموه ومقاومته 
لألمراض ورخص تكاليف إسكانه ورعايته لهذا تلجأ العوائل 
وخاصة أصحاب الدخل المحدود في المدينة وفي القرى لتربيته 

 Pokingان طبيعة تغذيته المعتمدة على النكش . الستفادة منهوا
للفرشة والفضالت يعرضه للخمج بأكياس   Dippingوالغرس 

البيض المطروحة من قبل الطيور المصابة، والخمج بعدة أنواع 
  ).٨(من الطفيليات الداخلية 

 ٦٣،٧٥سجلت في هذه الدراسة نسبة إصابة كلية بداء االكريات 
في تركيا حيث أشار إلى أن النسبة ) ٩(ما سجله وهي اقل م%

، وقد يعزى سبب %٨٠،٨الكلية ألنواع الكوكسيديا في الوز 
  .ذلك الى الظروف المناخية
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 Tyzzeriaخصائص وقياسات أكياس البيض لطفيلي ) ٤(جدول 
anserisفي البط المفحوص .  

  
رقم 
  العينة

  العرضxالطول
  المواصفات  )مايكرون(

٧,٢  ١ xوية تحتوي بويبكر ٧,٢  
٩,٦  ٢ xكروية تحتوي بويب  ٩,٦  
٧,٢  ٣ xكروية تحتوي بويب  ٧,٢  
٦,٨  ٤ xكروية تحتوي بويب  ٦,٨  
٩,٦  ٥ xكروية تحتوي بويب  ٩,٦  
٧,٢  ٦ xكروية تحتوي بويب  ٧,٢  
٧,٢  ٧ xكروية تحتوي بويب  ٧,٢  
٩,٦  ٨ xكروية تحتوي بويب  ٩  
٦  ٩ xشبه كروية تحتوي بويب  ٤,٨  
٧,٢  ١٠ xشبه كروية تحتوي بويب  ٦  
٧,٢  ١١ xشبه كروية تحتوي بويب  ٤,٨  
٧,٢  ١٢ xكروية تحتوي بويب  ٦  
٩,٨  ١٣ xكروية تحتوي بويب  ٩  
١١,٢  ١٤ xشبه كروية تحتوي بويب  ٩  
٩,٦  ١٥ xكروية تحتوي بويب  ٨,٤  
٨,٤  ١٦ xكروية تحتوي بويب  ٧,٢  
٧,٢  ١٧ xكروية تحتوي بويب  ٤,٨  
٩,٦  ١٨ xتحتوي بويببيضوية   ٩,٦  
٧,٢  ١٩ xبيضوية تحتوي بويب  ٦  
٩,٦  ٢٠ xبيضوية تحتوي بويب  ٦  
  

 
 

 Tyzzeriaخصائص وقياسات أكياس البيض لطفيلي ) ٥(جدول 
perniciosaفي البط المفحوص .  

  
رقم 
  العينة

  العرضxالطول
  المواصفات  )مايكرون(

٦,٨  ١ xكروية ال تحتوي بويب ٦,٨  
٧,٢  ٢ xيببيضوية ال تحتوي بو  ٦  
٧,٢  ٣ xبيضوية ال تحتوي بويب  ٤,٦  
٨  ٤ xكروية ال تحتوي بويب  ٦  
٩,٦  ٥ xبيضوية ال تحتوي بويب  ٧,٢  
٩,٦  ٦ xبيضوية ال تحتوي بويب  ٧,٢  
١٠,٢  ٧ xبيضوية ال تحتوي بويب  ٨  
٩,٦  ٨ xكروية ال تحتوي بويب  ٧,٢  
٧,٢  ٩ xبيضوية ال تحتوي بويب  ٤,٨  

  

 وأكثر أهم واحد من رياتاالك خمج أن) ١٠ (كما واعتبر
 شيوعا في البط والوز والبجع ولم يذكر نسب خمج اإلصابات

) ١( حيث ذكر ، دراسات مشابهة في البطإلىوتفتقر المصادر 
 Wenyonell philipleoineiو  Tyzzeria perniciosaأن طفيلي 

حيث يعاني الحيوان من فقدان الشهية  ،مسؤوالن عن المرض
 في اآلفات على الوقوف ولوحظت والجفاف وعدم القدرة

يتميز و ،)١١(  وتحتوي على المخاط الممزوج بالدماألمعاء
 من األماميالداء بوجود نزف في مناطق متعددة في الجزء 

 على شكل قطع طويلة لألمعاء وتنسلخ الظهارة المبطنة األمعاء
 الطبقة المخاطية وتحت المخاطية إلى األمعاءوقد يغزو الطفيلي 

من  أيام ٦ أو ٥طبقة العضلية ويحصل نزف حاد بعد  الإلى
  ).٣(الخمج 

 اإلسهال يعاني من طيورفي الدراسة الحالية كان قسم من ال
 من الكوكسيديا منها أنواع ٤ وقد تم تسجيل والهزالالضعف و

 والنوع Eimeria anatisالنوع نوعين من جنس االيميريا 
Eimeria buttakhi. ل النوع يسجتم تد أما جنس التايزيريا فق
Tyzzeria anseris والنوع Tyzzeria perniciosa.  

 Tyzzeria  من الكوكسيدياأنواعسبعة ) ٩( سجل وقد
parvula  و% ٨١،٧بنسبة E. anseris و % ١١،٢بنسبةE. 

fulva و % ١٦،٧ بنسبةE. hermani و% ١٣،٣ بنسبةE. 
nocens  و  % ٢،٨بنسبةE. stigmosa  و% ٣١،٦بنسبة E 

truncata  النوع )١٢(  كما وسجل،%٣٧,٨بنسبة E. truncate 
  .حسب الفصول في كندا% ٤و % ٢٤،٥ بنسبة

 نوع من الكوكسيديا تصيب البط والوز منها ١٥ )٦(وذكر 
Eimeria anatis نوع الوEimeria buttakhi  والنوعTyzzeria 

anseris والنوع Tyzzeria perniciosa، وجود  )٧( في حين ذكر
 و Tyzzeria perniciosa  من الكوكسيديا اهمها نوع١٣

Wenyonell philipleoinei  واشار الى ان االمراضية تتمثل بقلة
الشهية وفقدان الوزن وضعف وكرب وقد تصل نسبة الهالكات 

   .%٧٠الى 
 تجرى دراسة مستفيضة أن حبذيوالهمية الموضوع 

يور في البط والطومفصلة للوقوف على وبائية وطبيعة المرض 
  .المحافظةفي   االخرىالمائية
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