المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٠العدد (٨٧-٧١) ٢٠٠٦ ،١
التأثيرات السريرية والمرضية لديدان المعدة واألمعاء وديدان الرئة
على خيول السحب في الموصل
∗

كمال الدين مھلھل السعد و محمد أسامة عبد المجيد
فرع الطب الباطني ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)االستالم  ٢٥أيلول ٢٠٠٥؛ القبول  ١٣نيسان (٢٠٠٦
الخالصة
شملت الدراسة فحص  150حصانا ً من خيول السحب تراوحت أعمارھا بين 10-4
سنوات ،منھا  125حصانا ً مصابا ً إصابة طبيعية بديدان المعدة واألمعاء وديدان الرئة ،و 25
حصانا ً سويا ً سريريا ً ّ
عدوا مجموعة سيطرة .أوضحت نتائج فحوصات البراز إصابة الخيول
بأنواع عديدة من أجناس الديدان االسطوانية  Nematodesوالديدان الشريطية ،Cestodes
وقد بلغ معدل طرح البيوض  2020بيضة لكل غرام من البراز عند قياسھا بطريقة الماك
ماسترّ .
تبين من الدراسة أن أھم العالمات السريرية المالحظة على الخيول المصابة ھي
الھزال وخشونة الجلد وشحوب األغشية المخاطية ووجود بقع سوداء اللون على اللثة والشفة
وفقدان الشھية واإلسھال أو اإلمساك وخروج ديدان مع البراز وبراز مخلوط بالمخاط
والمغص والحكة الشرجية فضالً عن السعال وخرخرة رئوية رطبة وضربات قلبية قوية.
وقد أوضحت الدراسة وجود زيادة معنوية ) (P<0.01في ترداد التنفس وضربات القلب في
الخيول المصابة بالمقارنة مع خيول مجموعة السيطرة ،ولم تظھر درجات حرارة الجسم في
الخيول المصابة ّ
معنوي مقارنةً بخيول مجموعة السيطرة ،كما أظھرت الخيول
تغير
أي ّ ٍ
ٍ
ً
المصابة انخفاضا ً معنويا ) (P<0.01في معدالت العد الكلي لكريات الدم الحمر وتركيز
خضاب الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة وزيادة معنوية ) (P<0.01في معدالت سرعة
تثفل كريات الدم الحمر بالمقارنة مع خيول مجموعة السيطرة ،في حين لوحظت زيادة
معنوية ) (P<0.01في العد الكلي لخاليا الدم البيض في الخيول المصابة كان سببھا الزيادة
ّ
وبينت الدراسة تأثير الديدان على بعض المعايير
المعنوية ) (P<0.01للحمضات.
الكيموحيوية ،حيث انخفضت معدالت تركيز البروتين الكلي واأللبومين بشكل معنوي
) (P<0.01بينما ازدادت معدالت يوريا نيتروجين الدم وخميرة األسبارتيت ناقلة األمين
 ASTزيادة معنوية ) (P<0.01بالمقارنة مع خيول مجموعة السيطرة ،في حين لم يالحظ
أي ّ
تغير معنوي في معدالت خميرة األلنين ناقلة األمين  .ALTوقد تسبب تواجد الديدان
إحداث تغيرات مرضية عيانية ونسجية في مختلف أعضاء جسم الخيول النافقة من جراء
اإلصابة.

∗ ﺒﺤﺙ ﻤﺴﺘل ﻤﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ .2005
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(٨٧-٧١) ٢٠٠٦ ،١  العدد،٢٠  المجلد،المجلة العراقية للعلوم البيطرية
CLINICAL AND PATHOLOGICAL EFFECTS OF GASTROINTESTINAL
AND LUNG WORMS ON DRAUGHT HORSES IN MOSUL
K. M. AlSaad and M. O. Abdul-Majeed
Department of Internal Medicine, Collage of Veterinary Medicine,
University of Mosul, Mosul, Iraq
ABSTRACT
A total of 150 draught stallions 4-10 years old were used in this study,
included 125 horses were naturally suffered from gastrointestinal and lung worms
infection and 25 clinically normal draught horses served as control group.
Coprological examinations revealed that draught horses were infected with many
specieses belonged to nematodes and cestodes. The mean EPG were 2020 in
McMaster method. Results indicated that diseased draught horses exhibited
emaciation, rough coat, pale mucous membrane, black spots on the gum & lip,
loss of appetite, diarrhea and/or constipation, worms with feces, mucous with
feces, colic, anal pruritis, moist ralse, coughing and strong heart beat. Statistically,
significant increase (P<0.01) were encountered between respiratory and heart
rates of diseased horses in comparison with control, while there were no changes
in body temperature among the two groups. Significant decrease (P<0.01) were
encountered in the RBCS, Hb and PCV values of diseased horses, and significant
increase (P<0.01) were also encountered in the sedimentation rates of RBCS,
while there were significant increase (P<0.01) in WBCS and eosinophils. Results
of biochemical tests indicated decrease in total protein and albumin values, the
decrease was statistically significant (P<0.01). Levels of BUN and AST were
increased significantly (P<0.01), while there were no significant changes observed
in ALT levels. Presence of worms causes macroscopical and histopathological
lesions in many organs of dead horses.

المقدمــة
ّ
وتشكل األنواع التي تعيش في
،تصاب الخيول بمجموعة كبيرة من الديدان الطفيلية
ً
 والعديـد من ھذه الديدان تسبب أمراضا ذات،(1) الجھاز الھضمي منھا عامالً ملوثا ً للبيئة
 دورة،أھمية بيطرية؛ لذلك فقد ُأجريت دراسات مختلفة عن الطبيعة الحيوية لھذه الديدان
 كما أجريت دراستان فقط في الموصل بينتـا أنواع الطفيليات،(2) حياتھا وإمراضيتھا
 وتسبب اإلصابة بالديدان الطفيلية التھابات وتغيرات.(4  و3) الشائعة في خيول المدينة
ّ تركيبية ووظيفية في األعضاء التي تغزوھا؛ مؤدية إلى
،تغير الحالة الفسلجية للمضيف
وتختلف طبيعة ومدى األضرار التي تسببھا الديدان للخيول اعتماداً على أنواع تلك الديدان
 تنتج إما من الديدان البالغة مثل انسداد األمعاءMechanical damages منھا أضرار آلية
Parascaris equorumجدارھا بسبب تواجد أعداد كبيرة من ديدان الـ
َ ّ ً وأحيانا
ِ ِ تمزق
Strongylus spp. لديدان الـL4  أو من يرقاتھا كما في ھجرة يرقات الطور الرابع،بداخلھا
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خالل مخاطية وتحت مخاطية األمعاء تسبب خزبا ً جداريا ً  Mural edemaوأنزفة
وارتشاحا ً للخاليا االلتھابية ،ومنھا أضرار ھضمية  Digestiveحيث تحدث تغيرات في
تركيب بطانة األمعاء نتيجة تواجد الديدان تتمثل بضمور الزغابات  Villous atrophyوقلة
عددھا وفرط تنسج الخبايا  Crypt hyperplasiaمع فقدان سالمة أو تكامل المخاطية
 Mucosal integrityمما يؤدي إلى تقليل المساحة المتاحة المتصاص المواد الغذائية وقلة
المنتجة من المخاطية فينجم من ذلك سوء االمتصاص
األنزيمات الھضمية
َ َ
 Malabsorptionالذي يؤدي إلى فقدان الوزن ،ومنھا أضرار فقدمية  Anemicحيث إن
أنواع المستديرات الكبيرة ّ
تعد ماصة للدم Blood suckers؛ تقوم بمص الدم بصورة
مباشرة من جدار األمعاء ،كما إنھا بعد التصاقھا بجدار األمعاء تسبب نزفا ً مستمراً من
مناطق تغذيتھا ) 5و .(6
إستھدفت ھذه الدراسة معرفة أنواع ديدان المعدة واألمعاء وديدان الرئة التي تعاني
منھا خيول السحب في مدينة الموصل ،وقياس اإلصابة الطفيلية ،فضالً عن معرفة تأثيراتھا
السريرية والمرضية على الخيول في المنطقة.
المواد وطرائق العمل
بدأت ھذه الدراسة في آب  2003واستمرت حتى تموز  ،2004وتم فيھا فحص 150
حصانا من خيول السحب تراوحت أعمارھا بين  10-4سنوات من مناطق مختلفة من مدينة
الموصل ،وقد شملت  125حصانا ً مصابا ً إصابة طبيعية بالديدان الطفيليـة المختلفـة و 25
حصانا ً
سويـا ً سريريا ً ّ
ّ
عدوا مجموعة سيطرة .وقد أجري التشريح المرضي لخمسة من
الخيول النافقة لمالحظة اآلفات المرضية الناجمة عن اإلصابة .تم فحص جميع الخيول
فحصا ً سريريا ً ،كما أخذت عينات البراز من مستقيم الحيوان مباشرة وأجري عليھا
فحوصات البراز المختلفة التي شملت الطفو والترسيب وطريقة بيرمان حسب طريقة )(7
وزرع البراز وعد البيوض حسب طريقة ) (8فضالً عن قياس البيوض حسب طريقة ).(9
الودجي لغرض إجراء الفحوصات الدموية والكيموحيوية،
كما أخذت عينات دم من الوريد َ َ
حيث تم قياس كل من سرعة تثفل كريات الدم الحمر Erythrocytes sedimentation
الدم
خاليا
وحجم
دقيقة(
)مليلتر20/
)(ESR
rate
المرصوصة  (%) (PCV) Packed cell volumeوخضاب الدم (Hb) Hemoglobin
)غرام 100/مليلتر( وعدد كريات الدم الحمـر 106 ×) Total erythrocytes count
/مايكروليتر( والعدد الكلي لخاليا الدم البيض ×) (TLC) Total leukocytes count
/103مايكروليتر( والعد التفريقي لخاليا الدم البيضDifferential leukocytes count
) (DLCحسب طريقة ) ،(10وبعد فصل المصل تم استخدام طريقة بايوريت  Biuretفي
قياس البروتين الكلي كما جاء في ) ،(11وقيست تراكيز األلبومين ويوريا نيروجين الدم
وخميرتي األسبارتيت ناقلة األمين  ASTواأللنين ناقلة األمين  ALTبجھاز المطياف
الضوئي∗ باستخدام المحاليل القياسية الجاھزة ) ∗*(Kitsحسب تعليمات الشركات المصنعة.
وقد تم تحديد تركيز الكلوبيولين الكلي بطرح تركيز األلبومين من تركيز البروتين الكلي
) .(12وقد تم تسجيل التغيرات العيانية الظاھرة على الخيول النافقة وأخذت عينات من اللثة
ّ
وأعدت لقراءة اآلفات النسجية حسب طريقة ) .(13وتم
والمعدة واألمعاء الدقيقة والغليظة
∗ نوع  / PD-303شركة  / APELاليابان .
** لقياس كل من األلبومين وخميرة األسبارتيت ناقلة األمين  ASTوخميرة األلنين ناقلة األمين ALT
)شركة سيربايو  / Syrbioفرنسا( ،ولقياس يوريا نيتروجين الدم ) BUNشركة بايوميركس BioMerieux
 /فرنسا(.
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تحليل النتائج إحصائيا ً باستخدام الحاسبـة اإللكترونية الستخراج المعدل  Meanوالخطأ
القياسي  Standard errorواستخدم اختبـار  T-testواختبـار تحليل التباين Two way
 analysis of varianceواختبار . (14) Dunnett
النتـــائج
أوضحت ھذه الدراسة من خالل فحوصات البراز المختلفة أن خيول السحب في
الموصل تعاني من إصابات مختلطة من الديدان مختلفة األنواع تمثلت بديدان المستديرات
الكبيرة  Large Strongylesبأعلى نسبة بلغت  ،%48ديدان الخيل المدورة Parascaris
 equorumبنسبة  ،%38.4ديدان المستديرات الصغيرة Small Strongyles
) (Cyathostominsبنسبة  ،%35.2ديدان الرئة  Dictyocaulus arnfieldiبنسبة
 ،%24الديدان الخيطية ألمعاء الخيول  Strongyloides westeriبنسبة  ،%11.2ديدان
المعدة الدقيقة  Trichostrongylus axeiبنسبة  ،%8الديدان الدبوسية الخيلية Oxyuris
 equiبنسبة  ،%4.8الديدان الشريطية  Anoplocephala perfoliataو
 Paranoplocephala mamillanaبنسبة  %2.4و  %1.6على التوالي جدول ) ،(1وقد
بلغ مستوى طرح البيوض  2020بيضة لكل غرام من البراز  .EPGكما قسمت اإلصابة
الطفيلية إلى مجموعتين ُاوالھما حاالت اإلصابة الطفيلية المفردة وبلغ عددھا  76حالة جدول
شخصت
) ،(2ثانيھما حاالت اإلصابة المختلطة وبلغ عددھا  49حالة جدول ) .(3وقد ُ ﱢ َ
بيوض ديدان  Trichostrongylus axeiشكل ) (1آ ،بيوض ديدان Parascaris
ّ
حرة المعيشة لديدان
 equorumبأشكالھا المختلفة شكل ) ،(2البيوض واليرقات
 Strongyloides westeriشكل ) ،(3بيوض الديدان الشريطية Anoplocephala
 perfoliataو  Paranoplocephala mamillanaشكل ) ،(4بيضة ديدان المستديرات
ويرقة األنواع الصغيرة و  Strongylus sppشكل ) ،(5بيوض ديدان Dictyocaulus
 arnfieldiشكل ) (1ب ،وتمييز ديدان الـ Parascaris equorumوالـ Large & Small
 strongylesوالـ Oxyuris equiعيانيا ً وأنواعھا مجھريا ً ،حيث ُ ّ
ميزت ديدان
 Strongylus edentatusو  Strongylus equinusشكل ) (6وديدان Cylicocylus
 insigneشكل ) (7وإناث ديدان  Oxyuris equiشكل ) .(8وقد تم قياس طول وعرض
البيوض بالمايكرون  µmجدول ).(4
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جدول  :1الديدان المشخصة في الخيول المصابة البالغ عددھا  125حصانا ً ،وعدد الحيوانات
المصابة بكل نوع من أنواع الديدان ونسبھا المئوية.
ت
الديـــــدان
النسبة المئوية عدد الحيوانات المصابة
48
38.4
35.2
24
11.2
8
4.8
2.4
1.6
0.8

Large strongyles
Parascaris equorum
)Small strongyles (Cyathostomins
Dictyocaulus arnfieldi
Strongyloides westeri
Trichostrongylus axei
Oxyuris equi
Anoplocephala perfoliata
Parapnocephala mamillana
* Gasterophilus intestinalis

60
48
44
30
14
10
6
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* تم تشخيصھا أثناء إجراء الصفة التشريحية ألحد الخيول النافقة .
جدول  :٢الديدان المشخصة في الخيول المصابة إصابة مفردة البالغ عددھا  76حصانا ً،
وعدد الحيوانات المصابة بكل نوع من أنواع الديدان ونسبھا المئوية.
ت
الديـــــدان
النسبة المئوية عدد الحيوانات المصابة
25
22
15
5
4
2
2
1

32.9
28.9
19.8
6.6
5.3
2.6
2.6
1.3

1
2
3
4
5
6
7
8

Parascaris equorum
Large strongyles
)Small strongyles (Cyathostomins
Dictyocaulus arnfieldi
Strongyloides westeri
Trichostrongylus axei
Oxyuris equi
Anoplocephala perfoliata

جدول  :٣الديدان المشخصة في الخيول المصابة بإصابة مختلطة البالغ عددھا  49حصانا ً،
وعدد تكرار اإلصابة لكل نوع من أنواع الديدان ونسبھا المئوية.
ت
الديـــــدان
عدد التكرار
النسبة المئوية
77.5
59.2
51.1
46.9
20.4
16.3
8.2
4.1
4.1
2.04

38
29
25
23
10
8
4
2
2
1

Large strongyles
)Small strongyles (Cyathostomins
Dictyocaulus arnfieldi
Parascaris equorum
Strongyloides westeri
Trichostrongylus axei
Oxyuris equi
Anoplocephala perfoliata
Parapnocephala mamillana
* Gasterophilus intestinalis

* تم تشخيصھا أثناء إجراء الصفة التشريحية ألحد الخيول النافقة .
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ﺸﻜل :1
ﺁ -ﺒﻴﻀﺔ ﺩﻭﺩﺓ
،Trichostrongylus axei
ﺏ -ﺒﻴﻀﺔ ﺩﻭﺩﺓ

. Dictyocaulus arnfieldi

ﺸﻜل  :٢ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒﻴﻀﺔ
ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟـ Parascaris
 ،equorumﺤﻴﺙ ﺇﻥ :
ﺁ -ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ،
ﺏ -ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻴﺘﻴﻥ،
ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺒﻘﺸﺭﺓ ﺭﻗﻴﻘﺔ،

ﺝ-
ﺩ-

ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ

ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﺩﺓ.
ﺸﻜل :٣

ﺁ -ﺒﻴﻀﺔ ﺩﻭﺩﺓ
،Strongyloides
westeri
ﺏ -ﺍﻟﻴﺭﻗﺔ ﺤﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﺩﻭﺩﺓ
. Strongyloides westeri
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ﺸﻜل :٤
ﺁ -ﺒﻴﻀﺔ ﺩﻭﺩﺓ
Parapnocephala
mamillana
ﺏ -ﺒﻴﻀﺔ ﺩﻭﺩﺓ
Anoplocephala
perfoliata
ﺸﻜل :٥
ﺁ-

ﺒﻴﻀﺔ ﺩﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺍﺕ

،Strongyle-type egg
ﺏ-

ﻴﺭﻗﺔ ﺩﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ،
ﺝ -ﻴﺭﻗﺔ ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟـ Strongylus
،vulgaris

ﺩ-

ﻴﺭﻗﺔ

ﺩﻭﺩﺓ

ﺍﻟـ،Strongylus edentatus
ﻫـ

ﻴﺭﻗﺔ

ﺩﻭﺩﺓ

ﺍﻟـ. Strongylus equinus

ﺸﻜل  :٦ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺠﻬﺭﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ﺁStrongylus edentatus -

ﺏ. Strongylus equinus -
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ﺸﻜل  :٧ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺠﻬﺭﻴﺔ ﻷﻨﺜﻰ
ﺩﻭﺩﺓ

ﺍﻟـ Cylicocylus

insigne

ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ

ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ:
ﺁ -ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻤﻴﺔ،

ﺏ -ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ .

ﺸﻜل  :٨ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻤﺠﻬﺭﻴﺔ
ﻟﺭﺤﻡ ﺃﻨﺜﻰ ﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟـ Oxyuris equiﻤﻥ
ﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ

جدول  :٤قياسات بيوض الديدان المشخصة في الخيول المصابة مقاسةً بالمايكرون .µm
قياس البيضة ) ( µm
الطــــول
العـــرض
42.8 – 49
88.2 – 135
30 – 37.5
50 – 54
54 – 58
44 – 50
48 – 52
45.2 – 60

الديـــــدان

102.3 – 107.8
78.4 – 135
70 – 77
58 – 68
60 – 68
81 – 97.8
100 – 108
83.3 – 110

Trichostrongylus axei
Parascaris equorum
Strongyloides westeri
Anoplocephala perfoliata
Parapnocephala mamillana
Large strongyles
)Small strongyles (Cyathostomins
Dictyocaulus arnfieldi

ت
1
2
3
4
5
6
7
8

أظھرت الخيول المصابة عالمات سريرية عديدة ّ
تمثلت بالھزال وخشونة الجلد
بنسبة  %68و  %65.6على التوالي ،وشحوب األغشية المخاطية المبطنة للعين والفم بنسبة
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 %64ووجود بقع سوداء اللون منتشرة على اللثة وباطن الشفة في  ،%24.8وفقدان الشھية
 %17.6فضالً عن اإلسھال في  %12واإلمساك في  %9.6منھا ،وقد لوحظ خروج ديدان
مع البراز وبراز مخلوط بالمخاط في  %8و  %11.2على التوالي ،فضالً عن المغص
 Colicوالحكة الشرجية في  %14.4و  %3.2منھا على التوالي ،وقد تفاوت المغص في
الشدة وأظھر عالمات مختلفة تمثلت بالقلق وعدم الراحة والرقود والنھوض والنظر إلى
الخاصرة والتمرغ فضالً عن سماع ضربات قلبية قوية  Strong heart beatبنسبة
 %42.4وخرخرة رئوية رطبة  Moist ralseبنسبة  %22.4فضالً عن السعال في %24
)جدول .(٥
وقد أظھرت المعايير السريرية زيادة معنوية ) (P<0.01في معدالت ترداد التنفس
وضربات القلب في الخيول المصابة بالمقارنة مع خيول مجموعـة السيطرة ،في حين لم
ّ
تغيراً معنويا ً عند مقارنتھا بخيول مجموعة السيطرة )جـدول .(٦
تظھر درجات الحرارة
وقد ّ
تبين من خالل دراسة معايير الدم وجود فروقات معنوية ) (P<0.01تمثلت
بانخفاض العدد الكلي لكريات الدم الحمر وتركيز خضاب الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة
وزيادة معدالت سرعة تثفل كريات الدم الحمر بالمقارنة مع خيول مجموعة السيطرة )جدول
 ،(7كما ّ
تبين وجود زيادة معنوية ) (P<0.01في العدد الكلي لخاليا الدم البيض كان سببھا
في الغالب الزيادة المعنوية ) (P<0.01للحمضات )جدول .(8
وعانت الخيول المصابة من انخفاض تركيز البروتين الكلي واأللبومين بشكل
معنوي ) (P<0.01بالمقارنة مع خيول مجموعة السيطرة ،وقد لوحظ انخفاض طفيف وغير
معنوي في تركيز الكلوبيولين ،بينما ازدادت معدالت يوريا نيتروجين الدم وخميرة
األسبارتيت ناقلة األمين  ASTزيادة معنوية ) (P<0.01بالمقارنة مع خيول مجموعة
السيطرة ،ولم يالحظ أي تغيير في معدالت خميرة األلنين ناقلة األمين  ALTبالمقارنة مع
خيول مجموعة السيطرة حيث كانت القيم ضمن مداھا الطبيعي )جـدول .(9
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جدول  :٥العالمات السريرية الظاھرة على الخيول المصابة ) 125حصانا ً( وعدد تكرارھا
ونسبھا المئوية.
العالمـــات السريرية

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الھــزال
خشونة الجلد وفقدان لمعانه
شحوب األغشية المخاطية المبطنة للعين واللثة
بقع سوداء اللون على اللثة وباطن الشفة
فقدان الشھية
اإلسھــــال
اإلمســــاك
خروج ديدان مع البراز
براز مخلوط بالمخاط
المغــص
حكة شرجيــة
ضربات قلبية قوية
خرخرة رئوية رطبة
السعال

عدد التكرار

النسبة المئوية

85

68

82

65.6

80

64

31

24.8

22

17.6

15

12

12

9.6

10

8

14

11.2

18

14.4

4

3.2

53

42.4

28

22.4

30

24

جدول  :٦معدالت درجات حرارة الجسم وترداد التنفس وضربات القلب في الخيول المصابة
مقارنة مع خيول مجموعة السيطرة.
ت

المعـــايير

 1درجة حرارة الجسم ) ٥م (
 2ترداد التنفس  /دقيقة
 3ضربات القلب  /دقيقة
** مستوى المعنوية ).(P<0.01

المعدل  ±الخطأ القياسي
مجموعة السيطرة
الخيول المصابة
0.089 ± 38.2
**
0.34 ± 21.87
**
0.92 ± 54.88

٨٠

0.18 ± 38.16
0.14 ± 13.24
0.93 ± 32.4
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جدول  :٧التغيرات في المعايير الدموية للخيول المصابة مقارنةً مع خيول مجموعة
السيطرة.
ت

المعدل  ±الخطأ القياسي

المعــــــايير

الخيول المصابة

العدد الكلي لكريات الدم الحمر
1
)× /106مايكروليتر(
تركيز خضاب الدم
2
) غرام  100 /مليلتر (
حجم خاليا الدم المرصوصة
3
)(%
سرعة تثفل كريات الدم الحمر
4
) مليلتر  20 /دقيقة (
** مستوى المعنوية ) ( P < 0.01

مجموعة السيطرة

0.164 ± 5.28

**

0.228 ± 7.51

0.095 ± 8.42

**

0.212 ± 13.16

0.37 ± 26.56

**

1.074 ± 35.4

2.552 ± 83.78

**

2.456 ± 25.28

جدول  :٨التغيرات في العدد الكلي والتفريقي لخاليا الدم البيض في الخيول المصابة مقارنةً
مع خيول مجموعة السيطرة.
ت

المعــــــايير

العدد الكلي لخاليا الدم البيض
1
)× /103مايكروليتر(
 2العــــدالت ) ( %
 3الحمضـــات ) ( %
 4القعــــدات ) ( %
 5الخاليا اللمفيـة ) ( %
 6وحيدة النــواة ) ( %
** مستوى المعنوية ) ( P < 0.01

المعدل  ±الخطأ القياسي
الخيول المصابة
0.188 ± 13.11

**

0.194 ± 39.7
0.196 ± 13.95
0.063 ± 0.71
0.234 ± 42.09
0.147 ± 7.44

**

٨١

مجموعة السيطرة
0.302 ± 10.89
0.868 ± 40.36
0.246 ± 8.12
0.172 ± 0.8
0.976 ± 42.8
0.27 ± 7.92
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جدول  :٩التغيرات في المعايير الكيموحيوية للخيول المصابة مقارنةً مع خيول مجموعة
السيطرة.
ت

المعدل  ±الخطأ القياسي

المعــــــايير

الخيول المصابة
البروتين الكلي
1
) غرام  100 /مليلتر (
األلبومـــين
2
) غرام  100 /مليلتر (
الكلوبيـولـين
3
) غرام  100 /مليلتر (
يوريـا نيتروجـين الـدم
4
)مليغرام  100 /مليلتر(
خميرة األسبارتيت ناقلة األمين
5
) وحدة دولية  /لتر (
خميرة األلنــين ناقلة األمين
6
) وحدة دولية  /لتر (
** مستوى المعنوية ) ( P < 0.01

مجموعة السيطرة

0.066 ± 4.33

**

0.204 ± 6.09

0.034 ± 1.53

**

0.14 ± 2.90

0.62 ± 2.80
0.69 ± 29.09

0.18 ± 3.19
**

3.704 ± 208.03
0.512 ± 22.27

**

0.972 ± 20.32
4.638 ± 147.92
1.16 ± 21.4

عدة ّ
تبين وجود تغيرات عيانية ّ
وعند إجراء الصفة التشريحية للخيول النافقة ّ
تمثلت
ً
بانتشار بقع سوداء اللون على مصلية األمعاء الدقيقة فضال عن وجود عقيدات منتشرة على
جدار األمعاء ،وعند فتح األمعاء الدقيقة في منطقة الصائم ألحد الخيول لوحظ تواجد أعداد
كبيرة جداً من ديدان الـ Parascaris equorumبحيث أدت إلى انسدادھا )صورة ،(1
ولوحظ وجود تعرجات في مخاطية األمعاء الدقيقة وانسالخات منتشرة على المخاطية .أما
ّ
وتوسف
التغيرات المرضية النسجية فقد تمثلت بوجود نخر تجلطي في ظھارة الزغابات
بعض منھا في التجويف المعوي مع االرتشاح الشديد للخاليا االلتھابية وحيدة النواة متمثلة
بالخاليا اللمفية والبالزمية والبلعمات في الطبقة المخاطية وتحت المخاطية فضالً عن وجود
الوذمة ،وقد عانت بعض الزغابات المعوية من الضمور ،بينما لوحظت االستطالة على
وتحولھا إلى أشكال كأسية ووجود فرط التنسج فيھا ،كما تميزت األوعية
البعض اآلخر منھا
ّ
الدموية في الصفيحة األساسية بوجود احتقان شديد امتد إلى الطبقة العضلية فضالً عن
تموضع للخثار في الشرينات عند الطبقة المصلية مع تثخن جدرانھا )صورة  .(2وقد عانت
المعدة من فرط تنسج الخاليا الظھارية المبطنة للغدد المعدية في الطبقة المخاطية وارتشاح
الخاليا االلتھابية وحيدة النواة متمثلة بالخاليا اللمفية واحتقان شديد في األوعية الدموية عند
ّ
وتميزت الشفة عند البقع سوداء اللون بضمور الغدد
الطبقة المخاطية وتحت المخاطية.
الشفوية عند الطبقة المخاطية وارتشاح الخاليا االلتھابية وحيدة النواة متمثلة بالخاليا اللمفية.
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ﺼﻭﺭﺓ  :١ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﻌﺎﺀ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟـ Parascaris
.equorum

A

B

ﺼﻭﺭﺓ  :٢ﻤﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻌﺎﺀ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﺤﺼﺎﻥ ﺨﻤﺞ ﺒﺩﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﺍﻷﻤﻌﺎﺀ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺨﺭ
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺘﺸﺎﺡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﺨﻼﻴﺎ
ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻏﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻭﺴﻔﻬﺎ ) (Aﻓﻀ ﹰ

ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺒﻴﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﻴﺔ ) (Bﺍﻴﻭﺴﻴﻥ ﻭﻫﻴﻤﺎﺘﻭﻜﺴﻠﻴﻥ

)×.(100

المناقشـــة
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أظھرت الدراسة الحالية وجود ديدان المعدة نوع  Trichostrongylus axeiبنسبة
ّ
تسجل إصابة الخيول بھذه الديدان في الدراسات التي أجريت في الموصل
 ،%8في حين لم
سابقا ً ) ،(4،3وسجل ) (15وجود ھذه الديدان في البغال بنسبة َ َ ْ ُ ،%8.66
ويعـتقد أن سبب
تواجد ھذه الديدان في خيول السحب في المنطقة ھو نتيجة الرعي غير المنتظم بخاصة في
فصل الربيع حيث تتوفر الحشائش ؛ فأثناء ّ
تنقل ھذه الخيول في العمل يمكن أن ّ
تمر على
مرت عليھا المجترات التي ّ
مراع ّ
تعد المضيف الطبيعي لھذه الديدان ) .(16وسجلت ديدان
ٍ
الخيل
المدورة  Parascaris equorumفي الدراسة الحالية بنسبة  %38.4وھي نسبة
ّ
كل من ) (4،3ووافقت ما ذكره ) (15البغال ،بينما خالفت ما ّ
مرتفعة مماثلة لما ّ
سجله ﱞ
بينه
) (17من وجود أعداد قليلة منھا ،وقد يرجع السبب بتسجيل ھذه النسبة األعمار في الدراسة
الحالية إلى ظروف تربية خيول السحب في المنطقة التي عادة ما تكون مالئمة لتواجد أعداد
كبيرة من بيوض ديدان الـ P. equorumحيث أشار ) (6إلى أن المرض السريري لديدان
الـ P. equorumيرتبط بتوفر الظروف التي تسمح بتراكم البيوض َ
الخمجية Infective
 eggsوالتي غالبا ً ما تحدث في حالة التربية الكثيفة أو في حالة التنظيف غير الجيد لحظائر
التربية الداخلية  .Indoor pensكما أظھرت الدراسة الحالية وجود الديدان الخيطية
تم تمييز اليرقات حرة المعيشة
 Strongyloides westeriبنسبة  %11.2وقد ّ
 Rhabditiform larvaeفي حين لم ُ َ ّ
تسجل ھذه الديدان في الدراسات السابقة التي أجريت
على خيول المنطقة ) (4،3إالّ أنه تم تسجيلھا في البغال ) (15بنسبة َ َ ْ ُ ،%9.33
ويعـتقد أن
سبب تواجد ھذه الديدان في خيول المنطقة ھو عدم استخدام طاردات الديدان خاصة عقار
تلوث المراعي ببيوض ويرقات ھذه الديدان الخارجة مع
اآليفرمكتين مما يزيد من احتمال ّ
براز الخيول المصابة وقد أشار إلى نحو ذلك ) .(18وأوضحت الدراسة وجود الديدان
الشريطية من النوع  Anoplocephala perfoliataو Paranoplocephala
ّ
سـجل ) (4وجود ديدان
 mamillanaبنسبـة  %2.4و  %1.6على التوالي ،وقـد
يميز أنواعھا ،كما ّ
الـ Anoplocephala spp.في المنطقة بنسبة  %11.7إالّ أنه لم ّ
سجلھا
) (15في البغال بنسبة  %17.33وسجلھا بفحوصات البراز ) (19بنسبة قليلة بلغت %2.2
في حين لم ُ ّ
قبل ) (3وإن من الصعب تشخيص الديدان الشريطية في الخيول الحيـة
تسجل من ِ َ
بسـبب الطرح القليـل والمتقطع للبيـوض والقطـع الدودية  (20) Proglottidsكما أنه ال
يمكن العثور على البيوض بسھولة عن طريق فحوصات البراز الروتينية ؛ لذا فإن عدم
ظھورھا أثناء فحص البراز ال يعني عدم تواجد ھذه الديدان في الخيول المفحوصة ) .(21إن
ديدان المستديرات  Strongylesبأنواعھا الصغيرة والكبيرة ّ
تعد أكثر أنواع الديدان من حيث
عدد األجناس واألنواع وتشكل بيوضھا  %100-75من بيوض الديدان التي يمكن تشخيصھا
يفسر نسبتھا العالية في الدراسة الحالة ّ %86.4
بفحوصات البراز وھذا ما ّ
توزعت على
األنواع الكبيرة  %48والصغيرة  .%38.4كما ّ
تبين من خالل الدراسة وجود ديدان الرئة
 Dictyocaulus arnfieldiفي الخيول بنسبة  %24وھي نسبة عالية بالمقارنة مع ما
سجل وجود ديدان الـ D. arnfieldiفي الخيول العراقية ألول ّ
سجله ) (3حيث ّ
ّ
مرة بنسبة
قبل ) (15،4وقد يعود السبب في ارتفاع نسبة اإلصابة
 ،%2في حين لم يتم تسجيلھا من ِ َ
بديدان الرئة في خيول الدراسة الحالية إلى إدخال بعض الخيول إلى المنطقة والتي تتميز
بإصابتھا بديدان الرئة مما أدى إلى انتشار اإلصابة في المنطقة وظھور المرض السريري
على الخيول المصابة.
وقد ّ
تبين من خالل الدراسة أن متوسط اإلصابة الطفيلية بلغت  2020بيضة لكل
غرام من البراز وھي تعد إصابة شديدة طبقا ً لما ذكره ) .(8كما كانت العالمات السريرية
موافقة لما ذكره ّ
كل من ) (6،3ويعتقد أن ھذه العالمات ناتجة من التأثيرات الفسلجية التي
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تحدثھا الديدان في الجسم مثل تعطيل العمليات األيضية وفقـر الدم كما أشار إلى ذلك ).(5
ويعتقد أن اضطرابات التنفس من زيادة في ترداده ووجود الخرخرة الرئوية الرطبة تحدث
بسبب ھجرة يرقات ديدان الـ Parascaris equorumإلى الرئة ،فقد ذكر ) (23 ،22أن
ھجرتھا إلى الرئة تسبب عالمات تتميز بالتنفس السريع والسعال وقد تؤدي إلى ذات الرئة
 Pneumoniaوتسمى ھذه الحاالت بالبرد الصيفي  ،Summer coldsفضالً عن تواجد
ديدان الرئة حيث ذكر ) (5أن حاالت السعال المزمن الذي يترافق مع زيادة الجھد الزفيري
تسمع أصوات قرقعات  Cracklesوأزيزات Wheezes
 Expiratory effortوإمكانية ّ
في الرئة تعطي مؤشراً على تواجد ديدان الرئة .Dictyocaulus arnfieldi
وقد ّ
تبين من خالل دراسة معايير الدم انخفاض عدد كريات الدم الحمر وتركيز
خضاب الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة في الخيول المصابة مما أدى إلى فقر الدم
 ،Anemiaوسببه ھو تواجد الديدان الماصة للدم مثل المستديرات الكبيرة والصغيرة فضالً
عن األضرار اآللية التي تسببھا يرقاتھا ) (25،24،6وقد وافقت ھذه النتائج مع ما أشار إليه
ﱞ
كل من ) .(6،3وقد أظھرت الدراسة الحالية زيادة معدالت سرعة تثفل كريات الدم الحمر في
الخيول المصابة وسببه انخفاض عدد كريات الدم الحمر فقد ّ
بين ) (10أن عدد كريات الدم
الحمر لكل وحدة حجمية يؤثر على سرعة تثفل الكريات فكلما كان عدد كريات الدم الحمر
قليالً كلما ازدادت سرعة التثفل ،واتفقت ھذه النتائج مع ) (27،26حيث الحظا أن معدالت
قمـته .كما ّ
تبين من خـالل العد
سرعة تثفل كريات الدم الحمر تزداد كلما وصل فقر الدم ّ
الكلي والتفريقي لخاليا الدم البيض زيادة العدد الكلي ومعدل الحمضـات في الخيـول
المصابـة ،وقـد أشـار ) (28إلى أن زيادة الحمضات تحدث نتيجة التحسس لبروتين الطفيليات
الذي ّ
يعد غريبا ً عن الجسم ،وغالبا ً ما تحدث أثناء ھجرة اليرقات .
أوضحت الدراسة الحالية تأثير الديدان على المعايير الكيموحيوية حيث عانت
الخيول المصابة من انخفاض تركيز البروتين الكلي واأللبومين ،وقد اتفقت ھذه النتائج مع
ّ
كل من ) (٣٢-٢٩ويعتقد أن ھذا النقص ھو بسبب تنافس الديدان مع المضيف على مصادر
البروتين فضالً عن االعتالل المعوي  Enteropathyالذي تسببه الديدان ويرقاتھا مما يؤدي
إلى طرح البروتين وانخفاض امتصاصه ،وانخفضت نسبة األلبومين إلى الكلوبيولين
) (A:Gبسبب النقص الملحوظ في األلبومين .وقد أظھرت الدراسة ارتفاعا ً طفيفا ً ومعنويا ً
في معدالت يوريا نيتروجين الدم وخميرة األسبارتيت ناقلة األمين َ َ ْ ُ ،AST
ويعـتـقد أن ارتفاع
يوريا نيتروجين الدم ھو قبل كلوي  Prerenalنتيجة لفقر الدم الناجم عن فقدان الدم إما بسبب
نزف جدار األمعاء أو امتصاص الدم من قبل الطفيلي بصورة مباشرة ،كما إن ارتفاع
مستوى خميرة األسبارتيت ناقلة األمين  ASTيمكن أن يعود إلى األذى غير المباشر للكبد
نتيجة لھجرة يرقات بعض الديدان حيث ذكر ) (12أن زيادة مستواھا في مصل دم الخيول
يعطي مؤشراً على أذى الكبد .أما فيما يخص التغيرات العيانية المالحظة على الخيول النافقة
واآلفات النسجية لكل من المعدة واألمعاء الدقيقة والغليظة فقد كانت متعددة بسبب تواجد
الديدان البالغة ويرقاتھا ،وھذه اآلفات مماثلة لمـا ذكـره ﱞ
كل من ).(34،33
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