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في السائل الدموي اللمفي  spp Babesiaبعض المراحل التطورية لطفيلي  الكشف عن
البالغة والمتغذية طبيعيا على  Boophilus microplusوالمعي الوسطي إلناث القراد 

  األبقار في مدينة الموصل
  

  إيمان غانم سليمان وأحالم فتحي الطائي
  

  عراقال ،موصلال ،عة الموصلجام ،كلية الطب البيطري ،فرع األحياء المجھرية
  

 )٢٠١٧ آب ٢١؛ القبول ٢٠١٧ حزيران ١٩إلستالم (ا
    

  الخالصة
  

البالغة والمتغذية  Boophilus microplusفي السائل الدموي اللمفي إلناث قراد  Babesia spp تضمنت الدراسة الحالية تشخيص دويدات
 كما تم تشخيص بعض األدوار التطورية بمراحلھا المختلفة أيام تحت ظروف المختبر ٨-٥طبيعيا على األبقار وذلك بعد بقائھا حية لمدة 

 (المفلوقات ومرحلة انفجار المفلوقات واألجسام الدائرية الغامقة اللون وھجرة الدويدات من السائل الدموي اللمفي الى انسجة القراد).
والنواة منحنية مدببة  خلفيةلبية شبيھة بوتر القوس ذات قمة عريضة ونھاية لو أوھاللية  أجسامعلى شكل  B. bovisت النوع ظھرت دويدا

لولبية شبيھة بوتر  أوھاللية  أجسامعلى شكل  B. bigeminaدويدات النوع  ظھرتفي حين  عند القمة ةمع وضوح الفجو الموقع مركزية
بلغ  .والنھاية الخلفية مستقيمة والنواة مركزية الموقع ةلى فجووال تحتوي ع B. bovisمن دويدات النوع  اقل عرضا أماميةالقوس ذات نھاية 
 ٠,٤٤±٣,٢٣مايكرون في حين بلغ معدل العرض  ١٥,٨-١١,٨مايكرون وبمدى يتراوح من ١,٣٤±١٣,٩٢ B. bovis معدل طول دويدات

 ١٣- ٩,٥وبمدى مايكرون  ١,١٢ ±١١,٣٩فلقد بلغ معدل طولھا  B. bigemina واما دويدات مايكرون ٤-٢,٧مايكرون وبمدى يتراوح من 
طردية مباشرة و نتائج الدراسة الحالية وجود عالقة أظھرت .مايكرون ٣-١,٥وبمدى مايكرون  ٠,٥١ ± ٢,٢مايكرون وبلغ معدل العرض 

ويدات الد عددبوالمصبوغة بالكميزا دم االبقار  مسحات في المشخصة Babesia bigemina و Babesia bovis لطفيلي بين نسبة التطفل
 المصابة Boophilus microplusعدد ونسبة إناث قراد  لوحظ عدم وجود فرق معنوي بينو كما ائل الدموي اللمفيسالمشخصة في ال

 .على االبقار بمختلف اعمارھا المتغذية والمحتقنةو Babesia spp بدويدات
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Abstract 
 

This study involved the detection of vermicules of Babesia spp in the hemolymph of Boophilus microplus adult females 
naturally fed on cattle after their remaining a live for 5 to 8 days under laboratory conditions and the detection of some 
developmental stages (schizonts, rupture of schizonts, small dark collar bodies and migration of vermicules from the 
hemolymph to different tissues of tick). Both vermicules of B. bovis and B. bigemina were diagnosed. The vermivules of B. 
bovis appeared as croissant or club-shaped bodies with a broad anterior ending and pointed posterior one and having a central 
nucleus and a vacuole in the anterior end with a curved or semi curved tail. The vermicules of B. bigemina had a croissant or 
club –shaped bodies with a lesser width in their anterior end than in B. bovis with no vacuole and with a straight tail. The 
average length of B. bovis was 13.92 ±1.34 µ with a range of 11.8-15.8µ and average width of 3.23±0.44 µ with a range of 2.7-
4µ. The average length of B. bigemina was 11.39±1.12µ with a range of 9.5-13µ and average width of 2.2±0.51µ with a range 
of 1.5-3µ. The results of current study revealed that their was a direct and proportional relationship between the parasitemia of 
B. bovis and B. bigemina in cattle blood smears and the number of vermicules in the hemolymph of female of Boophilus 
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microplus. No significant differences were noticed between (number and percentage of Boophilus microplus females) infected 
with vermicules of Babesia spp at different aged cattle. 
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 المقدمة
  

واحدا من اھم االمراض Babesiosis  يعد داء الكمثريات
الطفيلية التي تنتقل بواسطة القراد والتي توثر سلبا على صحة 

 ).١وانتاجية حيوانات المزرعة خاصة في انتاج الحليب واللحوم (
و  Babesia bovisيسبب ھذا المرض في االبقار النوعين 

Babesia bigemina ينتقالن حصريا بواسطة  وھذان النوعان
) وينتمي ھذا النوع من ٢( Boophilus microplusالقراد من نوع 

 Tick with oneالقراد الى مجموعة القراد ذو المضيف الواحد 
host)٣(.  

على الشكل والخصوصية  Babesiaيعتمد التمييز بين انواع 
ية ونوع القراد الناقل والمعلومات الوبائ للمضيف وطريقة االنتقال

في  B. bovisو B.bigemina) ان في دورة حياة ٦و ٥) اذ ذكر (٤(
توجد خصائص شكلية مميزة  Boophilus microplusقراد 

وان دراسة المواصفات الشكلية والخصائص  Kinetes للناشاطات
لھذه الناشطات يفيد جدا في الدراسات الوبائية وكذلك في  الجينية

  . Babesiaالتفريق بين انواع 
ساعة  ٢٤-١٦خالل  Babesia سب القراد االصابة بطفيلييكت

 ٨ و ٧( قبل انفصال التصاقه من على جسم االبقار واشار كل من
المحتقنة تصبح  Boophilus microplus) ان اناث قراد ٩ و

خالل تغذيھا على دم  اذ تكتسب االصابة Babesia ـمصابة ب
حقائق  دال توج) و (Alimentary infectionاالبقار اصابة ھضمية 

او أدلة حول االصابة الھضمية لليرقات او الحوريات وانما يعتقد 
ومن  )Transovarian( ان اصل اصابتھا يكون عبر المبيض

  .)Transtadial( مرحلة الى مرحلة
تؤدي اصابة الجھاز الھضمي للقراد الى تطور المراحل 

 Gut) في محتوى المعي ( B. bigeminaالنموذجية لطفيلي 
content والخاليا الظھارية للمعي والسائل الدموي اللمفي

)Hemolymph(  ويحدث التكاثر الجنسي في القراد الناقل وتتكون
 Rayedاالشكال الشعاعية  ومن ثم تتطور )Gamontsاالمشاج (

forms (Koch′ s strahlenkoper)  وتبدأ مرحلة التكاثر الالجنسي
 Motile club shapedحركة (الذي ينتج عنه اجسام كوبية الشكل مت

bodies ( تسمى الدويدات )Vermicules) او الناشطات (Kinetes( 
والتي تھاجر الى مختلف االنسجة في جسم القراد وتمتاز ھذه 

  .)١٠و ٩( الناشطات بسھولة تمييزھا باستخدام الفحص المجھري
% من وزن ٤٠-٢٠يشكل السائل الدموي اللمفي حوالي 

ائي يتألف من محاليل مائية من االيونات الجسم وھو سائل م
غالبا سائل شفاف عديم  الالعضوية والمكونات االخرى وھو

االحمر واالخضر واالزرق وكل  نباللواللون وقد يكون متلون 
التبادالت الكيميائية بين األعضاء تنجز بواسطة ھذا السائل مثل 

زالة نقل الھرمونات وانتشار المواد الغذائية من االمعاء وا
الفضالت من الجھاز االبرازي وال يالمس ھذا السائل الخاليا 
بشكل مباشر بسبب ان االعضاء الداخلية مغطاة بالغشاء القاعدي 

)( Basement membrane )يعتبر فحص السائل  .)١٢و ١١
وتقنية سريعة لتحديد الممرضات  الدموي اللمفي اختبار اقتصادي

  ).١٢التي ينقلھا القراد البالغ (
ايام من  ٤-٣تظھر الدويدات في السائل الدموي اللمفي بعد 

اخذ القراد لالصابة اذ تتحطم المفلوقات وتتحرر الدويدات الى 
تجويف المعي الوسطي وھي اجسام متحركة تخترق الخاليا 
الظھارية وتھاجر الى السائل الدموي اللمفي ثم الى المبيض اذ 

  ).١٣تخترق البيوض غير الناضجة (
عملية جمع السائل الدموي اللمفي صعبة بسبب حركة  تكون

القراد مع عدم تحطيم المعي الوسطي وكما تعد عملية جمع 
اصابة القراد  اساسي في تحديد دور ءشيھذا السائل  وفحص

 ١٤وھجرته الى الغدد اللعابية ( Babesia sppبالعامل الممرض 
 في قراد Babesia spp ) ولغرض دراسة تطور١٦ و ١٥و

Boophilus microplus الدويدات اوالناشطات في  وتشخيص
السائل الدموي اللمفي ودراسة مواصفاتھا الشكلية والقياسية 
ونظرا لقلة الدراسات في ھذا المجال في مدينة الموصل اجريت 

   ھذه الدراسة.
  

  المواد وطرائق العمل
  

 Boophilus انثى قراد محتقنة جدا بالدم من نوع ٦٤تم اختيار 
microplus  حيوان من مختلف األعمار ومن كال  ٣٢مجموع من

الجنسين ومن مناطق مختلفة من مدينة الموصل تضمنت كل من 
منطقة كوكجلي وكلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل وذلك 

 شھر من اإلناث المحتقنة لكل حيوان للفترة من بداية ٢بمعدل 
نات التي جمعت منھا الحيوا ،٢٠١٤ نيسان ولغاية نھاية شھر ايار

 Babesiaاالناث المحتقنة كانت جميعھا مصابة طبيعيا بطفيلي 
bovis وBabesia bigemina. 

وضعت اناث القراد الماخوذة من كل حيوان في عبوات 
بالستيكية بشكل منفرد واضيف الى العلب عدد قليل من االوراق 

طن النباتية الخضراء واالعشاب الخضراء مع وضع قطعة من الق
بحجم صغير ومبللة بالماء لغرض توفير الرطوبة وغطيت فوھة 
العلب البالستيكية بقطعة شاش للسماح بدخول الھواء ورقمت ھذه 
العلب ووضعت في مختبر الطفليليات وحفظت بدرجة حرارة 

أيام مع المراقبة والمتابعة  ٨- ٥درجة مئوية لمدة  ٢٥-٢٤المختبر
  .)١٨و١٧(فقا لـاليومية لمنع حدوث الجفاف وذلك و
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  جمع السائل الدموي اللمفي طريقة
 )٢٠و ١٩و  ١٦وفقا لطريقة ( تم جمع السائل الدموي اللمفي 

دقائق  ٥- ٣ لمدة % كحول اثيلي٧٠في  وضعت اناث القراداذ 
مسكت انثى ثم  .تقليل حركتھا وتعقيم السطح الظھري لھا لغرض

جنب الضغط القراد باستخدام ملقط دقيق من منطقة الدرع مع ت
بقوة على جسم القرادة وذلك لمنع تحطيم المعي الوسطي وتلوث 

بترت رجل القرادة االولى من بعدھا السائل الدموي اللمفي. 
منطقة المفصل القاصي باستخدام مقص دقيق وجمع السائل 
الدموي اللمفي الذي يبدو بشكل سائل شفاف بعمل ضغط خفيف 

ضع على شريحة زجاجية على السطح الظھري لجسم القرادة وو
عمل ثقب في منطقة  وقد تم قطع ارجل اخرى اضافة الى نظيفة

كمية كافية من السائل  لغرض جمع البطن باستخدام إبرة معقمة
ثبتت مسحات ، ثم تجفلتركت المسحات  لعمل عدة مسحات منه.

السائل الدموي اللمفي باستخدام الكحول المثيلي المطلق تركيز 
صبغت المسحات باستخدام  .دقائق ٥- ٣لمدة او الحرارة  %٩٥

غسلت المسحات بالماء ، ثم صبغة الكميزا لمدة ساعة واحدة
المقطر وتركت لتجف وثم فحصت مجھريا باستخدام العدسة 

وتم استخدام المقياس العيني وذلك لقياس ابعاد  X)١٠٠الزيتية (
 الدويدات المشخصة.

اناث  سمداخل ج Babesia  ولغرض دراسة تطور طفيلي
ومالحظة االشكال التطورية االخرى تم عمل قطع في  القراد

 الجزء الفكي والقدمي واخذ مسحات من الدم الخارج من الجسم
) ولقد تم االعتماد ٢١وكذلك من المعي وصبغھا بصبغة الكميزا (

) ولقد ٢٢و ١٣( في وصف اشكال الدويدات وقياس ابعادھا على
 Ocularدام المقياس العيني (تم قياس ابعاد الدويدات باستخ

micrometer(  ولقد حللت نتائج البحث إحصائيا الستخراج المعدل
واستخدام مربع كاي وذلك عند مستوى  واالنحراف المعياري

 .)٢٣( ( p<0.05) معنوية
  
  النتائج

  
تبين من خالل فحص السائل الدموي اللمفي الناث القراد 

ة تحت ظروف المختبر يام من بقائھا حيأ ٨ -٥المحتقنة بعد 
انثى قراد  ٣١في  Babesia sppامكانية تشخيص دويدات 

Boophilus microplus  انثى قراد جمعت  ٦٤وذلك من مجموع
% وكما موضح ٤٨,٤٣حيوان وبنسبة اصابة كلية بلغت  ٣٢من 

  ).١( في الجدول
 Boophilus انثى ٢٢في  B. bovisشخصت دويدات 

microplus في حين شخصت دويدات %٧٠,٩٦ وبنسبة قراد B. 
bigemina انثى قراد  ٢٠فيBoophilus microplus بنسبة  اي
 Boophilusانثى قراد  ٣١وذلك من مجموع ، %٦٤,٥١

microplus  مصابة بدويداتBabesia spp ضح في وكما مو
  .)٢الجدول (

  
  

 Boophilus microplus) يبين عدد ونسبة اناث القراد ١جدول (
 ٨-٥ائل الدموي اللمفي لھا بعد بقائھا حية لمدة التي تم فحص الس
  Babesia spp والمصابة بدويدات أيام في المختبر

  
عدد الحيوانات 
التي جمع منھا 

  القراد

عدد اناث قراد 
Boophilus 
microplus  

عدد اناث القراد المصابة 
 Babesia spp بدويدات

  والنسبة المئوية
٤٨,٤٣( ٣١  ٦٤  ٣٢(  

  
 Boophilus microplusدد ونسبة اناث قراد يبين ع )٢( جدول

  B. bigeminaو  B. bovis المصابة بدويدات
  

عدد اناث قراد 
Boophilus microplus 
 المصابة بدويدات

Babesia spp  

عدد اناث القراد 
 المصابة
  بدويدات

 B. bovis  والنسبة
 المئوية

عدد اناث القراد 
 المصابة
  بدويدات

 B. bigemina 
  ويةوالنسبة المئ

٦٤,٥١( ٢٠  )٧٠,٩٦( ٢٢  ٣١(  
 

وقياس الطول  Babesia sppتم في ھذه الدراسة وصف شكل 
 .B ) اذ ظھرت دويدات٣والعرض وكما موضح في الجدول (

bovis  على شكل اجسام ھاللية او لولبية شبيھة بوتر القوس ذات
مدببة منحنية والنواة مركزية الموقع  قمة عريضة ونھاية خلفية

 ١,٣٤±١٣,٩٢اضحة عند القمة وبلغ معدل الطول والفجوة و
مايكرون وبلغ معدل العرض  ١٥,٨-١١,٨مايكرون وبمدى 

وكما موضح في  مايكرون ٤-٢,٧ ومدى مايكرون ٠,٤٤±٣,٢٣
فلقد ظھرت على شكل  B. bigemina ) اما دويدات٢ و ١( الشكل

لولبية شبيھة بوتر القوس ذات قمة امامية اقل  اجسام ھاللية او
والنھاية الخلفية  فجوة تحتوي على وال B. bovisضا من عر

مستقيمة اكثر من منحنية والنواة مركزية الموقع وبلغ معدل 
 ١٣-٩,٥مايكرون وبمدى  ١,١٢±١١,٣٩للدويدات  الطول

-١,٥مايكرون وبمدى  ٠,٥١±٢,٢مايكرون وبلغ معدل العرض 
  ).٣مايكرون وكما موضح في الشكل ( ٣

 Babesia sppار التكاثرية لطفيلي كما تم تشخيص االطو
بمراحل مختلفة في المقاطع والمسحات المعمولة من عمل قطع 
في الجزء الفكي والقدمي من جسم القراد (مسحات ثخينة من دم 
القراد والمعي ) تم تشخيص مرحلة تكوين المفلوقات والتي 
لوحظت باعداد كبيرة وتحتوي على عدد كبير من االجسام 

) وان قسم من المفلوقات قد انفجر وتحررت منه ٤ لالفردية (شك
 (Ring form)) دائرية الشكل (Individual bodiesاجسام فردية 
) والتي تتحول الى مفلوقات باالنقسام ٥ (شكل غامقة اللون

و لوحظ في عدد كبير من المسحات  ) (Multiple fissionالمتعدد 
للمفي الى انسجة ھجرة الدويدات من السائل الدموي ا المعمولة

  ).٦ القراد (شكل
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  Babesia spp دويداتل يةقياسالالمواصفات الشكلية والمقارنة بين  يوضح )٣جدول (
  

  المواصفات الشكلية  الطفيلي

  mµالعرض   mµالطول 
  ±المعدل

  االنحراف المعياري/
المجموع مقسوم على 

  دويدة ٢٥

  المدى

  ±المعدل 
  االنحراف المعياري/

م على المجموع مقسو
  دويدة ٢٥

  المدى

  دويدات
B. bovis 

بـوتر  اجسام ھاللية او لولبية شبيھة
(شكل  القوس ذات قمة عريضة

النواة مركزية  ونھاية مدببة الھراوة)
 الموقع والفجوة واضحة تقع عند القمة

٤-٢,٧  ٠,٤٤±٣,٢٣ ١٥,٨- ١١,٨  ١,٣٤±١٣,٩٢  

  دويدات
B. bigemina 

وتر اجسام ھاللية او لولبية شبيھة ب
 القوس ذات نھاية امامية اقل عرضا

 وال، B. bovis من (شكل السيكار)
النھاية الخلفية تكون ، على فجوة تحتوي

 على االغلب مستقيمة اكثر من منحنية
  والنواة مركزية الموقع

٣-١,٥  ٠,٥١±٢,٢  ١٣-٩,٥  ١,١٢±١١,٣٩  

  
 Babesia بطفيلي التطفلنسبة  اظھرت الدراسة الحالية عالقة

spp دم االبقار بعدد ومعدل عدد الدويدات المشخصة في  يف
السائل الدموي اللمفي فلقد لوحظ انه توجد عالقة مباشرة وطردية 
بين نسبة التطفل في دم المضيف الفقري و عدد الدويدات 

) اذ ٢ و ١المخطط ( المشخصة في القراد الناقل وكما موضح في
في  B. bigemina و B. bovisلـ  لوحظ انه كلما تزداد نسبة التطفل

يزداد عدد الدويدات في السائل الدموي اللمفي  دم المضيف الفقري
 B. bigemina و B. bovis اذ بلغ معدل ومدى عدد الدويدات للقراد

) على ٣٢- ١٣( ٢٠,٥، )٢٣-٨( ١٤,١٦% ٨-٣عند نسبة تطفل 
 B. bovisالتوالي في حين بلغ معدل ومدى عدد الدويدات لكل من 

% ٢,٩- ١ % و١عند نسبة تطفل اقل من  B. bigemina و
 )١٧-٧( ١١,٦ ) و٨-٣( ٦,٦ و )٢٠-٦(١٢,٩) و١٠-٣(٦,٤

  .على التوالي

  
  

في دم  B. bovis عالقة نسبة التطفل لطفيلي يبين) ١مخطط (
في السائل الدموي اللمفي  Babesia bovis تعدد الدويدااالبقار ب
 القراد المتغذية على االبقار. إلناث

  
  
في دم  B. bigemina ) يبين عالقة نسبة التطفل لطفيلي٢خطط (م

في السائل الدموي  Babesia bigemina عدد الدويداتاألبقار ب
  .ي الناث القراد المتغذية على األبقارفاللم

  
اظھرت نتائج الدراسة الحالية ان اصابة اناث القراد االمتغذية 

 Babesia سنة بدويدات٣<–على الحيوانات بعمر سنة ونصف 
spp  وھي اعلى من اصابة اناث القراد المحتقنة  %٦٠بلغت

<سنة ونصف -اقل من سنة  والمجموعة من الحيوانات بعمر
 على التوالي ٤٧,٦١% و٤١,٦٦اذ بلغت  سنوات فاكثر٣وعمر 

وعند مقارنة النتائج إحصائيا لوحظ عدم وجود فرق معنوي بين 
ات والمجموعة من االبقار عدد ونسبة اناث القراد المصابة بالدويد

بمختلف الفئات العمرية لالبقار وذلك عند مستوى معنوية 
p<0.05)٤( ) وكما موضح في الجدول .(  

  



 )٧٥-٦٧( ٢٠١٧، ٢، العدد ٣١راقية للعلوم البيطرية، المجلد المجلة الع
 

٧١ 
 

  
  

والتي تمتاز بالقمة االمامية  B. bovis) يوضح دويدة ١شكل (
واضحة تقع عند القمة ة والفجو المنحنية العريضة والنھائية المدببة

باستخدام العدسة الزيتية والكاميرا  ١٠٠٠ Xاالمامية وبقوة تكبير 
  .الرقمية

  

  
  

لطفيلي  Vermicules دويداتالتباين في طول ) يوضح ٢شكل (
B. bovis في السائل الدموي اللمفي لقراد B. microplus بعد

باستخدام العدسة  ١٠٠٠ Xصبغھا بصبغة الكيمزا وبقوة تكبير 
 .الزيتية والكاميرا الرقمية

  

  

  
 

في  B.bigeminaلطفيلي  Vermiculeيوضح دويدة  )٣شكل (
والمصبوغة  Boophilusmicroplusالسائل الدموي اللمفي لقراد 
باستخدام العدسة الزيتية  ١٠٠٠ Xبصبغة الكيمزا وبقوة تكبير 

  .والكاميرا الرقمية
  

 Boophsilusيوضح عالقة عدد ونسبة اناث قراد  )٤( جدول
microplus المصابة بدويدات Babesia spp  بعمر االبقار  

  

  العمر
عدد اناث القراد 

المحتقنة 
  والمفحوصة

عدد ونسبة اناث 
القراد المصابة 

  بدويدات
 Babesia spp 

  )٤١,٦٦( ٥  a ١٢  سنة ونصف-اقل من سنة
  )٦٠( ٦  a ١٠  سنة ٣<-سنة ونصف

  )٤٧,٦١( ٢٠  a ٤٢  سنة فأكثر  ٣ 
  )٤٨,٤٣( ٣١  ٦٤  المجموع

  )(p<0.05ي عدم وجود فرق معنوي االحرف المتشابھة تعن



 )٧٥-٦٧( ٢٠١٧، ٢، العدد ٣١راقية للعلوم البيطرية، المجلد المجلة الع
 

٧٢ 
 

  

  
  

) يوضح االطوار التكاثرية (مرحلة تكوين المفلوقات ٤شكل (
واالجسام الفردية الدائرية الشكل والغامقة اللون بعد انفجار 

المسحات المعمولة من قطع في Babesiasppالمفلوقات) لطفيلي 
 Boophilus microplusفي الجزء الفكي والقدمي من جسم قراد 

  .باستخدام العدسة الزيتية والكاميرا الرقمية ١٠٠٠ Xتكبير 

  
  

وتتحرر  schizont) يوضح مرحلة انفجار المفلوق ٥شكل (
باستخدام العدسة الزيتية  ١٠٠٠ Xاالجسام الدائرية وبقوة تكبير 

  .والكاميرا الرقمية
  

  
  

 hemolymphمن  Vermicules) يوضح ھجرة الدويدات٦شكل (
 Xوبقوة تكبير  Boophilus microplusقراد  جةأنسالى مختلف 

  .باستخدام العدسة الزيتية والكاميرا الرقمية ١٠٠٠
 
  
  
  
  



 )٧٥-٦٧( ٢٠١٧، ٢، العدد ٣١راقية للعلوم البيطرية، المجلد المجلة الع
 

٧٣ 
 

 المناقشة
  

في  Babesia sppدويدات ص ياتضح في ھذه الدراسة تشخ
 Boophilus microplus) انثى قراد٣١السائل الدموي اللمفي لـ (

) حيوان ٣٢) انثى قراد جمعت من (٦٤وذلك من مجموع (
 B. bovis شخصت دويدات و% ٤٨,٤٣وبنسبة اصابة كلية بلغت 

% في ٧٠,٩٦وبنسبة  Bouphilus microplus) انثى قراد ٢٢في (
) انثى قراد ٢٠في ( B. bigemina حين شخصت دويدات
Boophilus microplus  كما تم تشخيص ٦٤,٥١أي بنسبة .%

بمراحلھا المختلفة مثل  Babesia sppوار التكاثرية لطفيلي االد
مرحلة المفلوقات ومرحلة انفجار المفلوقات وتحرر االجسام 

السائل الدموي اللمفي  ية منھا ومرحلة ھجرة الدويدات مندالفر
  انسجة القراد.الى 

) بان تقنية ١٤و  ١٥ان ھذه النتيجة تتفق مع ما ذكره كل من (
وتحضير مسحات من دم واعضاء موي اللمفي السائل الدفحص 

القراد تعد مھمة لدراسة طرق انتقال االمراض بواسطة القراد 
وتحديد مدى انتشارھا وحدوثھا وتكاثرھا في القراد والمضيف 
الفقري كما ان ھذا النوع من الفحص يعد مؤشرا رئيسيا لتحديد 

اخل دنشاطه مدى اصابة القراد بالعامل الممرض وتحديد درجة 
) ٦و  ٥جسم القراد وھجرته من المعي الى الغدد اللعابية واشار (

في  B. bigeminaو  B. bovisفي وصفه للمراحلة التطورية لـ 
بانه بعد اخذ اناث القراد لدم االبقار المصابة بـ  Boophilusقراد 

Babesia  يحدث تحطيما سريعا لكريات الدم الحمر وتتحرر
ي وتستمر في دورة الحياة وتكوين الطفيليات في تجويف المع

  .المراحل الجنسية
على  Babesia طفيلي يعتمد الوقت الذي تستغرقه دورة حياة

نوع والقراد الناقل ودرجة الحرارة ومعدل االصابة في المضيف ال
 .Bالفقري والقراد اذ يتم مالحظة المفلوقات والدويدات لـ 

bigemina  لوسطي ساعة في كل من المعي ا ١٢٠-٧٢بعد
 Malpighina tubulesوالسائل الدموي اللمفي وانابيب مالبيجي 

)١٣.(  
توجد صعوبة في تمييز االدوار الجنسية المبكرة واالدوار 

المفلوقات او عدا من انسجة القراد  Babesiaالتطورية االخرى لـ 
التي الشكل الحلقي المتحرر من المفلوقات بعد تحطمھا والدويدات 

زھا وعزلھا بسھولة من انسجة القراد اذ من الممكن تمييمن 
او اكثر من الدويدات من كل انثى وھي  ٥ ١٠×٥الممكن عزل 

  ).١٣في قمة االصابة (
في  B. bigeminaو  B. bovisان تشخيص دويدات كل من 
والمتغذية على  Boophilussppالسائل الدموي اللمفي الناث القراد 

) بان االدوار ٢٥و ٢٤ و ١٧و  ١٣( هما ذكراالبقار يتفق مع 
ھي التي تكتسب  )(Boophilus one host tickالبالغة لقراد 

  االصابة
ومن ثم تنقل عبر المبيض بواسطة اليرقات الى الجيل  B. bovisبـ

 B. bigeminaقل تالتالي وكما ان االدوار البالغة والحوريات فقط تن
صابة وان اناث القراد المحتقنة ھي المرحلة التي تكتسب اال

ناقلة  كأدوار) بان الحوريات والبالغات ميزت ٧وذكر ( الھضمية
) ٢٦عن طريق التغذية المنفصلة على االبقار المستعدة واشار (

الساعة االخيرة قبل  ٢٤-١٦بان اكتساب االصابة يحدث خالل 
االنفصال عن المضيف الفقري وان االصابة الھضمية تقود الى 

في  B. bigemina لـ ) typical stages ( تطور المراحل النموذجية
محتوى المعي والخاليا الظھارية للمعي والسائل الدموي اللمفي 
لذا اصبح من الضروري االنتباه الى ان ھناك فروقات معنوية في 

 Boophilusفي قراد  B. bigeminaو  B. bovisناحية انتقال 
microplus  وھي انB. bovis  وان تنتقل حصريا بواسطة اليرقات

بعد تحولھا الى الحوريات والبالغات ولھذا  B. bovisاليرقات تفقد 
ھذه اليرقات غير مصابة من  فان الحوريات والبالغات المتطورة

ال  vertical infectionلذا اصبح من الواضح ان االصابة العمودية 
حدث في القراد ذو المضيف الواحد وانما اصابة عدد من القراد ت

ابة الھضمية الناث القراد المحتقنة وان االناث يعتمد على االص
ھي فقط تصبح مصابة بـ  Boophilus microplusالبالغة لـ 

Babesia spp )٢٨ و ٢٧و  ١٧.(  
 Babesiaوعند مقارنة المواصفات الشكلية والقياسية لدويدات 

spp مع  والتي تم تشخيصھا في ھذه الدراسة وجد انھا مطابقة
 بلغ B. bigeminaو B. bovisوعرض ) بان طول ١٣ماسجله (
 ٠,٦٨±٣,٠٩×١,٢٥±١١,٧٦و ٠,٧١±٣,٦×١,٦٦±١٣,٨٥
) وذلك من ٢٢على التوالي وايضا تتفق ما اورده ( مايكرون

و  B. bovisدويدة لكل من  ١٢٠خالل حساب الطول والعرض لـ 
B. bigemina فوجد ان معدل الطول للنوع  B. bovis 

بينما بلغت قياسات  ١٦,٣- ١١,٩مايكرون ومدى  ٠,٩٢٢±١٤,٣
اما معدل  ١٣,١-٩وبمدى  ٠,٩٠±١١,٢٧ B. bigeminaالنوع 

مايكرون ومدى  ٠,٣١٥±٣,٣٣فلقد بلغ  B. bovisعرض النوع 
بلغ فلقد  B. bigeminaمايكرون ومعدل عرض النوع  ٤-٢,٦
مايكرون وذكر ان موقع النواة  ٢,٨- ١,٥ومدى  ٠,٢٨٧±٢,٢٤

% من ٥٨كال النوعين وان ل الغالب او الشائع كان مركزيا
  كانت ذات ذيل منحني بشكل نموذجي. B. bovisالدويدات للنوع 

اظھرت نتائج الدراسة الحالية وجود عالقة مباشرة وطردية 
ومعدل  وعدد في دم االبقار Babesia sppبين نسبة التطفل لطفيلي 

ائل الدموي اللمفي ان ھذه النتيجة سعدد الدويدات المشخصة في ال
) بانه توجد عالقة مباشرة بين ٢٩ و ١٧و  ١٣فق مع ما ذكره (تت

في  Babesiaنسبة التطفل ووقت سقوط القراد ومستوى تطور 
المتكونة في اناث  Babesia sppالقراد كما ان عدد الدويدات لـ 

القراد يعتمد على نسبة التطفل في دم المضيف الفقري الذي كانت 
الساعة االخيرة من فترة تغذيھا  ٢٤تتغذى عليه اناث القراد خالل 

على الحيوان وعدد االيام التي يبقى فيھا القراد حيا بعد التغذية 
السائل ) ان الوقت الذي يحدد فيه الدويدات في ١٧و  ١٣وذكر (

يختلف ويعتمد على معدالت التطور في نسيج الدموي اللمفي 
الذي  القراد كما ان الظروف المناخية مثل الحرارة تشكل العامل

يؤثر على معدل التطور ومعدل نسبة التطفل وتؤثر بشكل رئيسي 
في تحديد الطفيليات في اعضاء القراد والسائل الدموي اللمفي 

في جميع مراحل القراد يكون  Babesia) ان تطور ٦ و ٥واورد (



 )٧٥-٦٧( ٢٠١٧، ٢، العدد ٣١راقية للعلوم البيطرية، المجلد المجلة الع
 

٧٤ 
 

جدا حساسا للحرارة من العوامل الممرضة االخرى اذ الحظ ان 
في اناث  B. bigeminaو  B. bovisـ المراحل التطورية المبكرة ل

يكون جدا حساسة لدرجة  B. microplusالقراد البالغة للنوع 
ْم وان االنتقال عبر المبيض يتوقف ٢٨الحرارة البيئة االقل من 

ْم واضافة الى عامل الحرارة فلقد اورد ٢٠عند درجة حرارة 
 في اناث القراد المحتقنة Babesia) ان معدل االصابة بـ ١٧(

والمجموعة من االبقار خالل موسم االمطار يكون معنويا اعلى 
)P<0.05 من التي تجمع وتفحص خالل موسم الجفاف بينما (

اظھر معدل االصابة في اناث القراد المجموعة من العجول عدم 
وجود فرق معنوي بين موسم االمطار وموسم الجفاف ولقد وجد 

في  B. bigeminaو  B. bovis) ان الحدوث الموسمي لـ ٣٠(
السائل الدموي اللمفي مرتبط بمعدل الطفيلي في القطيع كما ان 
معدل االصابة في القراد يتاثر او يتغير حسب ساللة االبقار التي 

) ان فحص السائل الدموي ٣١يتغذى عليھا القراد ولقد ذكر (
المحتقنة يعطي مؤشر لنسبة االناث التي تنقل  اللمفي لالناث
  لمبيض وتباعا نقل االصابة الى اليرقات.االصابة عبر ا

اظھر نتائج الدراسة الحالية ان نسبة اصابة اناث القراد 
قد اختلفت باختالف عمر الحيوان اذ  Babesia spp بدويدات

 ٣ < - ظھرت النسبة مرتفعة عند عمر الحيوانات سنة ونصف 
سنوات فاكثر اذ بلغت  ٣عند عمر الحيوانات يليھا  60% سنوات
% ثم في االعمار الصغيرة التي تراوحت اقل من سنة ٤٧,٦١
%. ان الدراسات ٤١,٦٦سنة ونصف اذ بلغت  -ونصف

 Babesia sppوالمشاھدات الطبيعية حول تحديد الدويدات لطفيلي 
الناث القراد تبدو قليلة السائل الدموي اللمفي بشكل عام في 

ض اشارت بع )١٧واغلبھا اعتمد على الدراسات التجريبية (
الدراسات ان عمر الحيوان قد يتداخل بطرق مختلفة في االصابة 

في كل اناث  Babesia spp بكال النوعين. ان تشخيص دويدات
من االعمار الصغيرة والكبيرة في ھذه  سوآءاالقراد المجموعة 

الدراسة قد يشير الى ان المرض متوطن في منطقة الموصل وان 
 Hadi and فق مع ماذكرهالمرض في حالة اتزان بيئي وھذا يت

Amery )اذ سجال نسبة اصابة عالية بكل من ) ٢١Theileria spp 
وبلغت  Hyalomma.aanatolicumفي القراد  Babcsia sppو 
% على التوالي وذكر ان العراق منطقة متوطن ١٥,٢% و ٤٣

ان نتيجة ھذه  Babesiosisو  Theileriosisفيھا كل من مرض 
كانت  Babesia spp ان دويدات )٣٢ذكره ( تتفق مع ما الدراسة ال

%) ٢٩,٦اكثر حدوثا في اناث القراد المجموعة من العجول (
%) خاصة في الحيوانات التي ظھر في ٢,٩٦اكثر من االبقار (

) اذ تم جمع ١٧وكذلك في دراسة لـ ( Babesiaدمھا نسبة تطفل بـ 
انثى قراد  ٣٨٣قسمت الى  B. microplusانثى قراد  ٢١٥٦

جمعت من االبقار ومن خالل فحص  ١١٢٣معت من العجول و ج
لجميع االناث تبين ان االصابة الكلية السائل الدموي اللمفي 

% وان معدل ١٠,١في اناث القراد  Babesia spp بدويدات
% ١٧,٥االصابة في اناث القراد المجموعة من العجول بلغت 

عة من ) من اناث القراد المجموP<0.05وھي معنويا اعلى (
االبقار ووجد ان تغذية اناث القراد المجموعة من العجول كانت 

تغذية اناث القراد المجموعة من االبقار بخمس مرات ان  من اكثر
في اناث القراد المتغذية  Babesia spp اختالف االصابة بدويدات

على الحيوانات باختالف عمرھا مع نتائج الباحثين االخرين قد 
لعوامل منھا درجة اصابة الحيوانات بالقراد يرجع الى عدد من ا

في دم  Babesia sppومعدل االصابة في القراد ودرجة التطفل لـ 
) ٣٣المضيف الفقري وعدد العينات المفحوصة وطرق التربية (

في المضيف الفقري  Babesiaاضافة الى دور المناعة ضد انواع 
االجسام  خاصة في مرحلة االمشاج فبعد امتصاص وجبة الدم فان

المضادة المتخصصة في معي القراد تحدد استمرارية دورة الحياة 
  .)٣٤ و ٢٦( Neutralize the gamontsوتعادل االمشاج 
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