
 ١٢٥

 المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد ٢٠، العدد ١، ٢٠٠٦ (١٢٥-١٣٧)
  

  دراسة النسبة المئوية للخمج بالطفيليات الداخلية والخارجية في الكالب في مدينة الموصل 
  

  ايمان غانم سليمان**، قيس طالب*ايمان دحام، *سامح ھدايت ارسالن، *
  حياء المجھرية، فرع اإل**فرع الطب الباطني والوقائي، * 

 ، العراقالموصل ، جامعة الموصل،كلية الطب البيطري
 

  )٢٠٠٦ شباط ٥؛ القبول ٢٠٠٥ تشرين الثاني ١٠االستالم (
  

  الخالصة 
  

ار ٦٥شملت الدراسة فحص  ، تضمنت  سنوات٣– شھر٢ً كلبا، من كال الجنسين وبأعم
ائبا و٤٢ ا س ة و ١١ كلب ا للحراس ة و ٦ً كلب الب للزين الب ٦ ك لي ك رت س ريريا اعتب ًمة س

سريرية . كمجموعة سيطرة ددا من العالمات ال سريري للكالب المصابة ع ًأظھر الفحص ال
ة  ات  الداخلي يض الطفيلي اس ب وض وأكي ج ببي سبة الخم ت ن دم وبلغ ة صورة ال ت دراس وتم

ة  الب الحراس سائبة وك الب ال ي الك صة ف والي،% ٢٧.٢٧و% ٧٨.٥٧المشخ ى الت م عل  ت
شخيص بيوض  % ٣٠.٩٥  Toxascaris leoninaوبيوض % ٤٠.٤٧  Toxocara canisت

وض  ن % ١٦.٦ Taenia sppوبي ل م يض ك اس ب و % ٧.١  Isospora sppوأكي
Cryptosporidium spp  رة% (١١.٩ شخيص بيوض ) ألول م م ت ا ت سائبة كم في الكالب ال
Dioctophyma renale   ج ببيوض ، أما في كالب الحراسة فقد شخصت حاالت الخم%٤.٧٦

Toxascaris leonina   ٢٧,٢٧وبنسبة%.  
ة في مجاميع  أظھر فحص القشطات الجلدية والشعر ان نسبة الخمج بالطفيليات الخارجي

ة بلغت  ة والزين سائبة والحراس الب ال والي% ١٦,٦و % ٤٥.٤٥و % ١٠٠الك ى الت م . عل ت
راد  ن الق وعين م شخيص ن  Rh. turanicusو % ٤٠.٤٧ Rhipicephalus sanguineusت

ث % ٣٠.٩٥ راش% ٥٤.٧٦ Ctenocephalides canisوالبراغي ق الف   وب
 Cimex spp  رة% (٧.١ وع ) ألول م % ٢٣.٨  Heterodoxsus longitarsusوالقمل من ن

والي% ١٩.٠٤  Sarcoptes scabieiو % ٣٠.٩٥ Demodex canisوالحلم من نوع  ، على الت
  Heterodoxsus longitarsus بكل من القملأما في كالب الحراسة فقد شخصت حاالت الخمج

ث % ٣٦,٣٦ وع % ٢٧,٢٧ Ct. canisوالبراغي ن ن راد م % ١٨,١٨ Rh. sanguineusوالق
وع % ٩.٠٩ D. canisوالحلم نوع  القراد من ن ة خمج واحدة ب  Rh. sanguineusوسجلت حال

ة كان الخمج المشترك بمختلف اإلصابات الطفيل. في كالب الزينة% ١٦.٦وبنسبة  ة الداخلي ي
سبة  كل ن ة إذ ش سائبة والحراس الب ال ن الك ل م ي ك يوعا ف ر ش نمط األكث و ال ة ھ ًوالخارجي

والي% ٤٠و % ٧٦.١٩ ى الت ابة . عل سبة لإلص ى ن ة ان أعل ة الحالي ن الدراس تنتج م اس
 .بالطفيليات الداخلية والخارجية كانت في الكالب السائبة
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ABSTRACT 

65 dogs from both sexes aged 2 months – 3years old were used in this study, 
included 42 stray dogs 11 guard dogs, 6 pet dogs and 6 clinically normal dogs 
served as a control were examined. Clinical signs observed and the study of blood 
picture. The percentage of infection with eggs and oocysts of endoparasites in 
stray dogs and guard dogs were 78.57%, 27.27% respectively Eggs of Toxocara 
canis 40.47%, eggs of Toxascaris leonina 30.95%, eggs of Taenia spp 16.6%, 
oocysts of Isospora spp 7.1% and Cryptosporidium spp 11.9% were diagnosed in 
stray dogs. The eggs of Dioctophyma renale appeared 4.76% in faeces of stray 
dogs. In guard dogs, eggs of Toxascaris  leonina 27.27% were also diagnosed.  

Examination of skin scraping revealed 100%, 45.45%, 16.6% infection with 
ectoparasites in stray, guard and pet dogs respectively. The most important 
ectoparasites observed in stray dogs were Rhipicephalus sanguineus 40.47% Rh. 
turanicus 30.95%, Ctenocephalides canis 54.76% Heterodoxsus longitarsus 
23.8% Demodex canis 30.95%, Sarcoptes scabiei 19.04% and Cimex spp 7.1% 
while in guard dogs Hcterodoxsus longitarsus 36.36%, Ct. canis 27.27% Rh. 
sanguineus 18.18%, Demodex canis 9.09%. In pet dogs, only Rh. sanguineus 
16.6% was recorded. Mixed infection with different endoparasites and 
ectoparasites was most common in stray and guard dogs 76.19%, 40% 
respectively. Conclusion was made that the highest percentage of endo and 
ectoparasites were in stray dogs. 

 
  المقدمة 

شترك ر من األمراض الم ل الكثي ات تعتبر الكالب مصادر عدوى لنق سان والحيوان ة لإلن
ا  وتكتسب ھذه الناحية خطورتھا من خالل انتشار الكالب السائبة في األحياء السكنية ومرافقتھ

  . ير من العوائل للكالب في منازلھملقطعان األغنام واالبقار للحراسة وكذلك تربية الكث
سما ة وان ق ة المھم  من إصابات تصاب الكالب بالعديد من الطفيليات الداخلية والخارجي

شر  ي ن ا ف رات إذ تلعب الكالب دورا مھم سان والمجت ى صحة اإلن را عل شكل خط ًالكالب ت
: ومن أھم اإلصابات) ١(ة او خازنة العديد من اإلصابات الطفيلية كونھا تعمل كمضائف نھائي

Toxocara canis  و Echinococcus granulosus  و Dirofilaria immits  و Uncenaria 
stenocephala  و  Dipylidium caninum  و  Multicepes multicepes  و Sarcoptes 

scabiei ) ٣-١( .  
أجريت دراسات عديدة في مختلف محافظات القطر حول إصابة الكالب وخاصة السائبة 

ة وفي الموصل أشار  ة والخارجي ات الداخلي من الكالب % ٤٣ان ) ٢(منھا  بمختلف الطفيلي
ـ  صابة ب سائبة م دان ) ٤( وأورد  Toxocara canisال ف الدي ج بمختل االت خم ود ح وج

ات  ن الطفيلي ض م ة وبع ة والدموي ي المعوي ات واالوال شريطية والمثقوب طوانية وال االس
وع  ن ن راد م ة الق ة وخاص وع  Rhipicephalus sanguineusالخارجي ن ن ث م  والبراغي

Ctenocephalides canis و Ct. felis  دان ) ١( وفي السليمانية ذكر ان نسبة الخمج الكلية بالدي
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 Ancylostomaوشخص حاالت الخمج بكل من % ٧٥.٨االسطوانية في الكالب السائبة بلغت 
caninum  و % ٣٤.٤Toxocara canis  و% ١٧.٢toxascaris leonina  و %  ١٧,٢

Dirofilara immitis  و % ١٧,٢Strongyloides stercoralis  د أما في البصرة فق. %١٠.٣
وطن . %٣٥.٢ان نسبة خمج الكالب بالديدان االسطوانية المعوية ) ٥(أورد  أما على صعيد ال
ي د أشار  العرب الم فق دان ) ٦(والع سبة خمج الكالب بدي ة  Taenia pisiformisان ن  في مدين

شتاء  ع % ٦٣.٤القاھرة في مصر بلغت في فصل ال وذكر كل من % ٧٠.٨وفي فصل الربي
شائعة في الكالب  Toxocara canisان طفيلي ) ٨ ، ٧( ة ال ات المعوي شكل  يعد من الطفيلي وت

صغيرة ى الجراء ال ة بكل من ) ٩(، سجل خطورة عل   Isosopora canisنسب خمج مختلف
  Taenia sppو % ١٢.١  Sarcocystis sppو % ٤.١   Isospora ohioensisو % ١٤.٨
 Toxocara canisو % ٥.١  Trichuris vulpisو % ٥.١ Dipylidium caninumو  % ٧.١
راد والقمل . %٣.١ Toxascaris leoninaو % ٢٣.٢ د سجلت حاالت خمج بكل من الق ولق

ل  ن قب راق م ي الع الب ف ي الك ث ف  )١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٢(والبراغي
ة الداخل. ١: وتستھدف الدراسة الحالية ما يلي ة تحديد نسبة الخمج بمختلف اإلصابات الطفيلي ي

ةوالخارجية في  ات . ٢. الكالب السائبة والحراسة والزين سبة الخمج بمختلف الطفيلي ة ن مقارن
سريرية ودراس ات ال ة العالم ع مالحظ ة م الب الثالث اميع الك ين مج ة ب ة والخارجي ة الداخلي

  .تغيرات الدم في الكالب المصابة
   

  المواد وطرائق البحث 
ذه الدرا ت ھ ى أجري ة عل ن ٦٥س ا وم سينً كلب ال الجن ينك ا ب ا م ت أعمارھ   ، تراوح

ھر٢( نوات٣– ش ن )  س رة م ا ٢٠٠٤–٢٠٠٣للفت م تأمينھ ة  ت ن مدين ة م اطق مختلف ن من م
راق/الموصل ضمنت الع ائبا و٤٢، ت ا س ً كلب ة و ١١ً ا للحراس ة و ٦ كلب  كالب ٦ كالب للزين

ل يطرةس ة س رت كمجموع ريريا اعتب ة. يمة س سريرية المالحظ ات ال سجيل العالم م ت ى ت  عل
دم  ن ال اذج م ذ نم ع أخ صابة م الب الم شعرالك ة وال شطات الجلدي راز والق ملت . والب ش

الفحوصات الدموية قياس العدد الكلي لكريات الدم الحمر ومعدل حجم خاليا الدم المرصوصة 
روي  م الك دل الحج اس مع ن خالل قي دم م ر ال وع فق سجيل ن ع ت ة م صفيحات الدموي دد ال وع

دم الحمر ومعدل خضاب الدم ومعد ل تركيز خضاب الدم الكروي وقياس معدل تثفل كريات ال
  . )١٦(قي لكريات الدم البيض وحسب والعدد الكلي والتفري

اس بيض بعض  استعملت الطريقة المباشرة والطفو والترسيب للكشف عن بيوض وأكي
، )٧،١٨،١٩ (وشخصت حسب المواصفات والقياسات المذكورة في) ١٧(الطفيليات الداخلية 

ز  ة  التركي ة المباشرة وطريق كما تم فحص القشطات الجلدية والشعر باستخدام كل من الطريق
ة ل ات الخارجي ى جسم . )٢٠(لكشف عن الطفيلي ة المالحظة عل ات الخارجي م جمع الطفيلي وت

ي  الكحول االثيل ت ب وان وحفظ ي % ٧٠الحي اد ف م االعتم سم  وت دا بل تخدام كن ت باس م ثبت ث
ات  صنيف الطفيلي ن ت ل م ى ك ة عل ل ) ٧،١٩،٢١(الخارجي ائج للتحلي ع النت ضعت جمي خ

اين  ل التب ار تحلي اي واختب ع ك تخدام مرب صائي باس  two way analysis of varinesاإلح
  . )٢٢(t واختبار 

 
  النتائج 

ت  سريرية تمثل ات ال ن العالم دد م ود ع صابة وج الب الم سريري للك ر الفحص ال أظھ
زال واإل ق بفقدان للشھية مع الھ ين وزوال بري ة للع ة المبطن سھال وشحوب األغشية المخاطي

ده مع وجود  د وتجع ثخن الجل ة من الجسم وت اطق مختلف الشعر وجفافه وسقوط الشعر من من
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حطاطات حمراء او حويصالت مع نضحة طرية من اآلفات الحديثة وحكة شديدة مع مالحظة 
  .)١جدول ( من الجسم وجود القراد والقمل وبأعداد كبيرة على أجزاء مختلفة

دم  ات ال ي لكري دد الكل وي في الع أظھر فحص الدم للكالب المصابة وجود انخفاض معن
وع   ن الن دم م ر ال وع فق ان ن دم المرصوصة وك ا ال م خالي دم وحج ز خضاب ال ر وتركي الحم

صباغ  دل Normocytic hypochromicسوي الحجم قليل ال وي في مع  نتيجة االنخفاض المعن
ز خضاب ادة تركي وحظ زي ين ل ي ح ة ف صفيحات الدموي دالت ال روي وانخفضت مع دم الك  ال

ي  دد الكل سيطرة وأظھر الع ة مع مجموعة ال معنوية في سرعة تثفل كريات الدم الحمر مقارن
ادة  وحظ زي دالت ول ي الع وي ف اض المعن ة االنخف وي نتيج اض معن يض انخف دم الب ا ال لخالي

  . )٢جدول (وية طفيفة في الخاليا الحمضة معنوية في الخاليا اللمفية وزيادة معن
ة ة والزين سائبة والحراس ة ال اميع الكالب الثالث راز مج ات ب ر فحص عين سبة  أظھ ان ن

سائبة اذ  الخمج ببيوض وأكياس بيض الطفيليات الداخلية قد ظھرت مرتفعة في براز الكالب ال
سبة  راز كالب الحراسة% ٧٨.٥٧شكلت ن ي ب سبة ف ي حين بلغت الن دم % ٢٧.٢٧ ف ع ع م

وحظ وجود  ائج إحصائيا ل ل النت تسجيل أي حالة خمج في براز كالب الزينة ومن خالل تحلي
ين  ة وب فرق معنوي في نسبة الخمج بين الكالب السائبة والحراسة وبين الكالب السائبة والزين

  ) ٣جدول (كالب الحراسة والزينة 
سبة ال سائبة ان ن الب ال راز الك ات ب ص عين ن فح ين م وضيتب ج ببي  خم

  Toxocara  canis ت سبة وبلغ أعلى ن ت ب وض % ٤٠.٤٧ كان ن بي ل م ج بك ا الخم يليھ
Toxascaris leonina  و  Taenia spp  اس بيض  Isospora و  Cryptosporidium spp وأكي

spp  على التوالي كما تم تشخيص الخمج % ٧.١و % ١١.٩و % ١٦.٦و % ٣٠.٩٥ وبنسبة
راز كالب الحراسة % ٢٧,٢٧  Toxascaris leoninaببيوض  ات ب ي عين ا ) ٤جدول (ف ام

د بلغت  ة فق سائبة والحراسة والزين نسبة الخمج بالطفيليات الخارجية المشخصة في الكالب ال
ن الكالب % ١٦.٦و % ٤٥,٤٥و % ١٠٠ ل م ين ك وي ب رق معن ود ف ع وج والي م ى الت عل

  . )٣ جدول(السائبة والحراسة وبين كالب الحراسة والزينة 
نسأ ن ج راد م سائبة الق الب ال ي الك صت ف ي شخ ة والت ات الخارجي م الطفيلي   ن أھ

 Rhipicephalus ة وع   Rh. turanicusو  Rh. sanguineus وبنوعي ن ن ث م  والبراغي
Ctenecephalides canis  وع ن ن م م ق  Sarcoptes scabiei و  Demodex canis والحل وب

وقد شكل الخمج بالبراغيث  Heterodoxsus longitarsus والقمل من نوع Cimex spp الفراش
ى سبة بلغت  اعل وع% ٥٤.٧٦ن راد من ن وحظ وجود الق د ل ي كالب الحراسة فق ا ف  .Rh ام

sanguineus   وع  Ctenocephalides والبراغيث Heterodoxsus longitarsus والقمل من ن
canis  وع ن ن م م سبة بلغت   Demodex canisوالحل أعلى ن ل ب ر القم م % ٣٦.٣٦وظھ وت

وع  القراد ن سبة   Rh. sanguineusتشخيص حالة خمج واحدة ب ة % ١٦.٦وبن في كالب الزين
وعين من مختلف ٦يبين الجدول ). ١ شكل  و٥جدول ( أكثر من ن  ان نمط الخمج المشترك ب

سائبة  الب ال ي الك ة ف ات الخارجي واع الطفيلي ة وأن ات الداخلي يض الطفيلي اس ب وض وأكي بي
  .على التوالي% ٤٠ و %76.19ھر بنسبة والحراسة قد ظ
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ى الكالب : ١جدول  سريرية الظاھرة عل سائبة والحراسة(يوضح العالمات ال والمصابة ) ال
  .  كلبا٥٣بالطفيليات الداخلية والخارجية في 

عدد الكالب   العالمات السريرية
  المصابة

النسبة المئوية 
  %لإلصابة 

  ٧٩.٢٤  ٤٢  فقدان الشھية . ١
  ٦٦.٠٣  ٣٥  الھزال . ٢
  ٦٩.٨١  ٣٧  اإلسھال . ٣
ة . ٤ ة المبطن شية المخاطي حوب األغ ش

  ٤١.٥  ٢٢  للعين 

  ٤٧.١٦  ٢٥  زوال بريق الشعر وجفافه . ٥
  ٤٩.٠٥  ٢٦  تثخن الجلد . ٦
  ٢٠.٧٥  ١١  نضحة طرية . ٧
  ٤٥.٢٨  ٢٤  حكة شديدة . ٨
ة . ٩ وجود القراد والقمل على أجزاء مختلف

  ٦٢.٢٦  ٣٣  من جسم الحيوان
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ة ) السائبة والحراسة(يوضح التغيرات الدموية للكالب : ٢جدول  ات الداخلي المصابة بالطفيلي
   . كلبا٥٣والخارجية في 

  المعايير الدموية    الخطأ القياسي±المعدل 
  كالب السيطرة  الكالب المصابة 

  

دم الحمر  ات ال ي لكري  ١٠× العدد الكل

اكيرو ٦  م
  ليتر

٥.٦٥  ±  
٠.٨٢  ± ٧.٩٨  ** ٠.٩٨  

 ±  ١٠.٤٥   مل ليتر١٠٠/ تركيز خضاب الدم ملغم 
٠.٦٣  ± ١٢.٩  ** ١.١٣  

 ٥.٦٣ ± ٣٦.٩٠  %حجم خاليا الدم المرصوصة 
**  ٢.٦٠  ± ٤٢.٧٠ 

  ±  ٦٠.٥٢   فيمتوليتر   MCVمعدل الحجم الكروي 
٠.٧ ± ٦٠.٣٣   ٢.٥٣  

و MCHCمعدل تركيز خضاب الدم الكروي   بيك
  غرام

١.٦٧  ± ٢٩.١٤ 
**  ١.٤١  ± ٣١.٧٣ 

  

 ١٠× عدد الصفيحات الدموية 
 ٠.٥٦  ±  ٥.٣٥   ماكيرو ليتر٣

*  ١.٢٠  ± ٦.١٥  

  ٠.٠٢ ± ٠.٧٥ *٠.٠٤  ± ٠.٢٤  ساعة /سرعة تثفل كريات الدم الحمر ملم 
  

يض  دم الب ات ال ي لكري دد الكل  ١٠× الع

٣ 
   ماكيرو ليتر

٢.٤٥  ± ٤,٥٣ 
**  ٠.٥٤ ± ٧.٩٥  

 ٣.٤٨ ± ٣٠,٣٠  % الخاليا اللمفية 
**  ١.٢٤ ± ٢٧.٨٣  

 ٥.٥٦  ± ٦٠.٢٢  %العدالت 
**  ٢.٧٥  ± ٦٤.٢٤ 

  ٠.١٣  ± ٥.٣٠  ٠.٨ ± ٥.٤١  % وحيدة النواة 
 ٠.٨٣  ± ٣.٣٣  % الحمضات 

*  
٠.١ ± ٢.٤٠  

  ٠.٠٢ ± ٠.٤٥  ٠.٣  ±  ٠.٤٤  %القعدات 
  ) P< 0.01(مستوى المعنوية ** 

  )P< 0.05(مستوى المعنوية * 
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 ١٣١

يبين نسب الخمج بمختلف بيوض وأكياس بيض الطفيليات الداخلية وأنواع : ٣دول ج
الحراسة والزينة في مدينة الطفيليات الخارجية المشخصة في الكالب السائبة و

  .  الموصل

عدد العينات   مجموعة الكالب
  المفحوصة

عدد الحاالت الخمجة ببيوض 
وأكياس بيض  الطفيليات 

  %الداخلية ونسبة الخمج 

عدد الحاالت الخمجة 
بالطفيليات الخارجية 

  (%)ونسبة الخمج 
  )١٠٠(٤٢  )٧٨.٥٧ (٣٣  ٤٢  الكالب السائبة
  )*٤٥,٤٥(٥   )*٢٧,٢٧(٣  ١١  كالب الحراسة
  x)١٦.٦ (١  *  x)صفر(صفر  ٦  كالب الزينة
      ٥٩  المجموع

 
  فرق معنوي عن الكالب السائبة(*) 

x فرق معنوي عن كالب الحراسة   
 

  
  

يبين انواع بيوض وأكياس بيض الطفيليات الداخلية المشخصة في عينات براز : ٤جدول 
   .الكالب السائبة والحراسة في مدينة الموصل
  كالب الحراسة  الكالب السائبة

عدد   النوع
الحاالت 
  الخمجة

نسبة 
  %الخمج 

عدد الحاالت 
  الخمجة

نسبة الخمج 
%  

  -  -  ٤٠.٤٧  ١٧   Toxocara canisبيوض  
  ٢٧,٢٧  ٣  ٣٠.٩٥  ١٣  Toxascaris leoninaبيوض 
  -  -  ٤.٧٦  ٢  Dioctophyma renaleبيوض 
  -  -  ١٦.٦  ٧  Taenia sppبيوض 

  -  -  ٧.١  ٣  Isospora sppأكياس بيض 
يض اس ب  sppأكي

Cryptosporidium  ١١.٩  ٥  -  -  
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 ١٣٢

الحراسة والزينة في يبين أنواع الطفيليات الخارجية المشخصة في الكالب السائبة و: ٥جدول 
 .مدينة الموصل وعدد الحاالت الخمجة ونسبة الخمج

    
  الزينة   كالب الحراسة   الكالب السائبة 

  النوع
 النسبة  العدد  النسبة   العدد  النسبة   العدد

Rhipicephalus sanguineus  ١٦.٦  ١  ١٨,١٨  ٢  ٤٠.٤٧  ١٧  
Rhipicephalus turanicus٣٠.٩٥  ١٣  -  -  -  -  
Ctenocephalides canis  ٢٧.٢  ٣  ٥٤.٧٦  ٢٣  -  -  
Cimex  spp ٧.١  ٣  -  -  -  -  
Heterodoxsus longitarsus ٣٦,٣٦  ٤  ٢٣.٨  ١٠  -  -  
Demodex canis ٩.٠٩  ١  ٣٠.٩٥  ١٣  -  -  
Sarcoptes scabiei١٩.٠٤  ٨  -  -  -  -  

  
 
 
 
 

خصة في يبين نمط الخمج بمختلف اإلصابات الطفيلية الداخلية والخارجية المش: ٦جدول 
  .الكالب السائبة والحراسة

   
  كالب الحراسة   الكالب السائبة 

  نمط الخمج
  النسبة   العدد  النسبة   العدد

  ٤٠  ٢  ٧٦.١٩  ٣٢  الخمج المشترك بأكثر من نوعين 
  ٢٠  ١  ٢١.٤٢  ٩  الخمج المزدوج 

  ٤٠  ٢  ٢.٣٨  ١  الخمج المفرد 
  %١٠٠  ٥  ٩٩,٩٩  ٤٢  المجموع
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  المناقشة 
رات  سريرية والتغي ات ال ن العالم ددا م ة ع سائبة والحراس صابة ال الب الم رت الك أظھ
ين  ة للع ة المبطن زال وشحوب األغشية المخاطي شھية والھ الدموية تضمنت اإلسھال وفقدان ال

  Toxascaris leonina  و  Toxocara canisويعزى ذلك الى تشخيص الخمج بكل من بيوض 
ي اس ب ي وأكي ن  Isospora spp و  Cryptosporidium sppض طفيل سم م ى ق وحظ عل   ول

شعر من  ساقط ال ديدة مع ت الكالب التي تعاني من اإلصابة بالطفيليات الخارجية وجود حكة ش
ل  ذا مماث ده ووجود الحويصالت والحطاطات وھ د وتجع ثخن الجل مختلف أجزاء الجسم مع ت

ه  ار الي ا اش ا) ٧(لم ذه العالم ناذ ان ھ ل م ج بك ق الخم    Sarcoptes scabieiت تراف
ات تحدث  Demodex canis و Ctenocephalidcs canisو ذه المجموعة من الطفيلي  وان ھ

ي وين الحويصالت وان طفيل ة مع تك  .D تخريشا للجلد وتؤدي الى حدوث آفات التھابية جلدي
canis ى ا ه ال ر لون د وتغي ى الجل وين الخضاب عل ادة تك ا  يؤدي الى زي ذا م حمر نحاسي وھ

ة  شكل أھمي ث ي ج بالبراغي ور  الخم ا ان ظھ ة كم شطات  الجلدي ى بعض الق ا عل وحظ عياني ل
كبيرة في الكالب من خالل اآلفات التي تحدثھا على الجلد خالل تغذيتھا وإفراز اللعاب كما ان 

ن ارة ع ي عب ث ھ ضة البراغي ساسية ع اب  ح ي اللع د ف ساسية اذ يوج رط الح ل ف تفاع
ادة ر كامل ( Haptinم ضد غي ة  Incomplete antigen)مست ادة الغراوي رتبط مع الم  والتي ت

Collagenوبصورة عامة االرجية ناتجة ى  جلد المضيف لتكوين مستضد كامل الموجودة عل ،
   .)٣،٧(عن اتحاد االستجابات اآلنية والمتأخرة 

ا قورنت مع مجموعة لوحظ على الكالب المصابة وجود تغيرات في القيم الدموية إذا م
ز خضاب  دم الحمر وتركي ات ال ي لكري دد الكل وي في الع السيطرة إذ كان ھناك انخفاض معن
د  دم ق ر ال سبب في حدوث فق ة وال الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة وعدد الصفيحات الدموي
ائج  ذه النت ة وجاءت ھ ة والداخلي يعود الى تشخيص حاالت الخمج بمختلف الطفيليات الخارجي

  .)٧(مطابقة لما اورده 
سائبة  ة في الكالب ال ة مرتفع ة والخارجي ات الداخلي ظھرت نسبة الخمج بمختلف الطفيلي

ةمع وجود فرق معنوي في نسبة  ك الخمج بين مجاميع الكالب الثالث سبب في ذل د يرجع ال ، ق
ة  ا مع ظروف التربي ام بھ اطق وعدم االھتم سائبة في مختلف المن ر الى انتشار الكالب ال غي

ة واألمراض األخرى إذا  الصحية مما يزيد من فرص تعرضھا الى مختلف اإلصابات الطفيلي
ما قورنت مع كالب الزينة التي تعيش ضمن نظام التربية الجيدة كما ان كالب الحراسة تتلقى 
ات  دان واللقاح اردات الدي ا ط تم أعطائھ ان إذ ي حاب القطع ل أص ن قب ام م ن االھتم ا م نوع

  . المختلفة
ـ ت ة ببيوض ال ج مرتفع سبة خم سجيل ن سبة  T. leonina  و  T. canisم ت  إذ بلغت الن
ا سجلھا كل من % ٣٠.٩٥و % ٤٠.٤٧ ى مم دو أعل ذه النسب تب والي ان ھ في ) ٤(على الت

سليمانية و) ١(الموصل و  ي ال ات ) ٥( ف ع الدراس ائج م ذه النت ة ھ د مقارن صرة وعن ي الب ف
د أظھرت مدى المماثلة نالحظ ان كثيرا من ال الم ق مسوحات التي أجريت في مختلف دول الع

ين   دان تراوحت ب ويمكن ان يعزى ) ٣% (٨ –٥مختلف من نسبة الخمج لھذا النوع من الدي
ذه البيوض  از ھ ھذا الى ان إناث الديدان تنتج أعدادا كبيرة من  البيوض في اليوم الواحد وتمت

ة بالمقاومة العالية للظروف المناخية القاسي ة وللمواد الكيمياوية فضال على انھا تعيش في الترب
زن  دان تخ ن  الدي وع م ذا الن ي ھ ا ان ف ة كم وث الترب دى تل ن م د م ا يزي ة مم رات طويل لفت

سجل في ) ٣،٧(تأثر اليرقات بمضادات الديدان اليرقات الخمجة في أنسجة إناث الكالب وال ت
سبة % ١٦.٦  Taeniaن جنس الـ ھذه الدراسة نسبة خمج ببيوض الديدان الشريطية م وھذه الن

سبب في % ٥١.٤و % ٥٢في الموصل إذ بلغت ) ٢،٤(أقل مما سجله كل من  على التوالي ال
ات ومدى  اطق التي جمع العين ات المفحوصة والمن ذلك قد يعود الى االختالف في عدد العين
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 ١٣٥

ة جنس . توفر المضائف الوسطية االوالي المعوي سبة الخمج ب % ٧.١  Isospora sppبلغت ن
  . في تركيا) ٢٢(في الموصل و ) ٤(ه وھذه النسبة مقاربة لما سجل

ي  يض طفيل اس ب ل أكي ي الموص رة ف ة وألول م ذه الدراس ي ھ صت ف شخ
Cryptosporidium  سبة ى مم% ١١.٩ في براز الكالب وبلغت الن ا سجله كل من وھي أعل

ار . )٢٥(و ) ٢٤(و ) ٢٣( د اش دوث ) ٢٦(وق سبة ح دى ن يض ان م اس ب ج بأكي الخم
Cryptosporidium spp ين  في مدينة كيلونك ومال %. ١٩.٦–٠.٧بورن في استراليا يتراوح ب

ة  Cryptosporidiumان األبحاث حول حدوث الخمج بطفيلي) ٢٧(ذكر  دو  قليل  في الكالب تب
ن  ل م ا اق ي عمرھ ي صغار الكالب الت االت تحدث ف ب الح ھر٦وان أغل ود .  أش وحظ وج ل

سبة  Dioctophyma renaleلنوع بيوض ا سائبة وبن حيث % ٤.٧١ في عينات براز الكالب ال
سجة الرابطة  تتواجد ھذه الديدان  في الكلية وبعض األعضاء األخرى كالتجويف البطني واألن
ضا  تحت الجلد في الكالب والثعالب واكالت اللحوم البرية األخرى ومن الممكن ان تحدث أي

ا )٧،٣(األبقار في الخنازير والخيول و ول وظھورھ ادة في الب دان ع ذه الدي ، تطرح بيوض ھ
  . في البراز قد يكون نتيجة للتلوث الحاصل من البول

راد  وعين من الق شخيص ن م ت سبة  Rh. turanicus و Rhipicephalus sanguineusت وبن
وا% ٣٠.٩٥و  % ٤٠.٤٧ ه على الت ا اشار الي ذا يتفق مع م  في حين اشار) ١٥ و٤(لي وھ

وع )  ٤( ن ن القراد م ج ب سبة الخم ة  .sanguineus  Rhان ن ي مدين سائبة ف الب ال ي الك  ف
ذه  Rhipicephalusان نسبة الخمج المرتفعة بالقراد من جنس  %. ٣١.٤الموصل بلغت   في ھ

ره  ى ان جنس ) ٢٨  و٧(الدراسة يتفق مع ما ذك ارا ال  يصيب الكالب Rhipicephalusإذ اش
وع  Ctenocephalidesالت الخمج بالبراغيث من جنس بشكل رئيسي، وجود حا   Ct. canis ن

سبة  سائبة والحراسة وبن ذا يتفق % ٢٧.٢و % ٥٤.٧٦في كل من الكالب ال والي وھ ى الت عل
ره كل من  ا ذك ع م ا ان ) ٢٨ و٤(م ي ) ٧(كم ادة ف ى ان الخمج بالبراغيث يحدث ع اشار ال

دة  راش ألول الحيوانات التي تعاني من ظروف صحية غير جي م مالحظة وجود بق الف ا ت كم
اجم %  ٧.١مرة في الموصل في الكالب السائبة وبنسبة  حيث ان ھذا النوع من المفصليات يھ

شقوق المتواجدة في  اإلنسان والحيوانات ويمتص دمھا لغرض التغذية ويعيش في الثقوب وال
دران واال وم الج اكن الن ن ام القرب م ي الكالب ال. )٧(خشاب وب ن شخص ف وعين م سائبة ن

 Demodectic mange أو  Follicular mange المسبب للجرب البصيلي  D. cainsالحلم وھما 
وع  سبة  Sarcoptes scabieiوالن سبب للجرب الجاف وبن ى % ١٩.٠٤و % ٣٠.٩٥ الم عل

وع  د شخص الن ا في كالب الحراسة فق والي ام سبة   D. cainsالت ذه % ٩.٠٩وبن تقاربت ھ
    .)٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ١٤(شار اليه كل من النسب مع ما أ

وع  ن ن ج م وحظ ان الخم ة ل ذه الدراس ي ھ وع D. canisف ي الن ه ف ا علي ى مم و أعل   ھ
S. scabiei   ه ار الي ا اش ع م ق م ذا يتف ن ) ٣٢،٣١(وھ د م ات يع ن الطفيلي وع م ذا الن ان ھ ب

ر  د وذك ي الجل شائعة ف ات ال د) ٣٣(الطفيلي سب مباشرة ع م ان صغار الكالب تكت دا من الحل
دون حدوث  م ب ذه الحل ى ھ ى عل ا يبق اعي طبيعي از المن ا وان الجھ اء الرضاعة من أمھاتھ اثن
ة المثبطة  اول األدوي تطور للمرض ولكن عند حدوث ضعف في المناعة نتيجة المرض وتن

ى حدوث المرضللمناعة تتكاثر ؤدي ال م وت ذه الحل م ال يكون .  ھ وع من الحل ذا الن ا ان ھ كم
ديا لل يمع ا طفيل سان ام ى اإلن ل ال دا وال ينتق شديد ج اس ال ة التم ي حال رى اال ف الب االخ   ك

S. scabiei  تالمس المباشر مع الكالب ق ال   اليتواجد طبيعيا في الجلد وانما يكتسب عن طري
سان ويتواجد  د لإلن المصابة والحيوانات االخرى وكذلك عن طريق تلوث المعدات ويكون مع

ا في  األدمة وال يتوا ديدة أم ة ش ى حك ؤدي ال شعر وي  فال يحدث  D. canisجد في بصيالت ال
  .  حكة إال في حالة حدوث الخمج البكتيري الثانوي
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