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  الخالصة
 %٧٠٫٧ت بلغ إذلنتائج ارتفاع نسبة الخمج الكلية ا وأظهرت. اإلوزمن  ١٥٠تضمنت هذه الدراسة التحري عن الطفيليات الدموية في   
ً مقارنة  األعمارذات  اإلوزسجلت نسبة الخمج في و على التوالي مع عدم  %٤٧٫٣و  ٨٤٫٢بلغت  إذالكبيرة  باألعمارالصغيرة ارتفاعا

يتبعها بالترتيب  %٢٦٫٤ .Aegyptianella. spسجلت اعلى نسبة خمج بطفيلي  واإلناث.بين الذكور معنوي في نسبة الخمج وجود فرق 
Haemoproteus sp.  وPlasmodium sp.  وLeucocytozoon sp. و Trypanosoma sp.  ١٤٫٢و  ١٨٫٩و  ١٩٫٨ت بلغوبنسب خمج 

ط الخمج نموكان  ،%١٧٫٩وبنسب خمج بلغت  .Microfilariae spوكذلك تم تسجيل اليرقات الدقيقة لديدان الفالريا على التوالي،  %٢٫٨و
بينت الفحوصات المجهرية لمسحات الدم المصبوغة خالل التجارب المختبرية مالحظة . %٤٥٫٣حيث بلغ  األعلى وبنوعين ه جدوالمز

هذه ساعات بعد تعرض الدم الى الهواء وبلغ معدل قياس خمس  خاللظهرت حيث  ookineteة التطورات المجهرية للبيضة المتحرك
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Abstract 
 

This study included the investigation of blood parasites in 150 geese. The results showed a high infection rate of 70.7%. 
The infection rate in the geese with small ages was higher compared to the large ages with 84.2 and 47.3% respectively, with 
no significant difference in infection rate between males and females. The highest infection rate of the parasite is Aegyptianella 
sp. 26.4% followed by Haemoproteus sp., Plasmodium sp., Leucocytozoon sp. and Trypanosoma sp. with infection rates of 
19.8, 18.9, 14.2 and 2.8% respectively, as well as micro larvae of Microfilariae sp. with an infection rate of 17.9%, the two-
type infection was the highest, with 45.3%. Microscopic examination of stained blood samples during laboratory experiments 
showed microscopic developments of the ookinete, which appeared within five hours after blood exposed to air and the 
ookinete measurement rate was 19.5 × 2 microns. 
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  المقدمة

من مصادر الدخل القومي لكثير من  أساسياً مصدراً  اإلوزعد ي  
الى كبر  إضافةوفر كمية كبيرة من اللحوم ي إذن في العالم البلدا

بيضها واللذان يعدان مصدراً مهماً من مصادر البروتين الحيواني 

الى العديد من االخماج الطفيلية التي تسبب  اإلوزتعرض ي ).١(
مرضية كقلة الوزن والبيض وكثرة الهالكات في حالة  تأثيرات
مضيف خازن وناقل ميكانيكي  وزاإليكون  ).٢الشديدة ( اإلصابة

 فضالً عنالجرثومية والفطرية والطفيلية  األمراضللعديد من 
في نشر الخمج ضمن مدى جغرافي واسع  الدور الذي يلعبه
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ً  ولإلنسان األخرىج الى حيوانات الحقل نقل الخم امسبب ، أحيانا
ً لتلوث يالى ما  إضافة طرحه من البراز الذي يعد مصدراً مهما

عرضة للخمج  اإلوزعد ي ).٣ة والحشائش والمياه (الترب
الدموية التي تصيب الطيور الداجنة والبرية والتي منها  بالطفيليات

Haemoprotens sp. وLeucocytozoon sp.  وPlasmodium sp.  و
Trypanosome sp. وAgyptianella sp.  وكذلك يرقات الديدان

اليرقات الخيطية الدقيقة والتي تعد من  .Microfilariae spالخيطية 
ديدان الطفيلية التي تصيب مجموعة كبيرة من الالتي تعود الى 

تواجد هذه الطفيليات يكون  إن ).٤( اإلنسانالحيوانات وحتى 
دور الذي تلعبه لالعالم وذلك ل أنحاءواسع االنتشار في جميع 
هذه المجموعة من  ألهميةونظراً  ،)٥الحشرات في نقل الخمج (

وانتقالها من ، ةمختلففي مضائف  أذىوما تحدثه من يات الطفيل
لقلة الدراسات وات الخمجة الى الحيوانات السوية الحيوان

 إجراءالمتواجدة عن طبيعة هذه االخماج الطفيلية الدموية ارتأينا 
  هذا البحث.

في تسجيل هذه  األولىوعليه يمكن القول بأن هذه الدراسة هي 
من نوعها في  األولىالى كونها  فةإضا اإلوز،الطفيليات في 

 ookineteمتابعة التطورات المجهرية للبيضة المتحركة القطر في 
في  ، ألنهيةالمختبرالظروف في  sp. Haemoproteusي لطفيل

تتطور في  ookineteمرحلة البيضة المتحركة الظروف الطبيعية 
 هبعد عدة دقائق من تغذيو، البرغش الواخزلحشرة  األوسطالمعي 
ج وخربالالناضجة  األمشاجتبدأ  على دم الطيور الخمجة الحشرة

 واإلخصاب األمشاجعملية تكوين  من كرية الدم الحمراء وتبدأ
وتكوين الزيجة ثم تكوين البيضة المتحركة التي تتحرك الى 

وهنا يحدث  لحشرةالجدار الخارجي للقناة الهضمية الوسطى ل
هذه البويغيات الى تحرر التكاثر البوغي بتكوين البويغيات ت

التجويف الجسمي للحشرة وتنتقل بعد ذلك الى الغدد اللعابية 
  .)٦( النتظار حقنها في مضيف جديد

  
  المواد وطرائق العمل 

الى فئتين  اإلوزم تقسيم ت اإلوزعينة دم من  ١٥٠تم جمع   
فما دون والفئة العمرية الثانية  أسابيع ١٠بعمر  األولىعمريتين 

عينات حيث جمعت  ومن كال الجنسين. أسابيع ١٠من  رأكببعمر 
من مناطق مختلفة من مدينة لإلوز و من الوريد الجناحيالدم 

وتم فحص جميع العينات باستخدام ثالث تقنيات مختبرية  الموصل
) وذلك ٨٬٧( knottsقنية وت الكيمزا،صبغة  الرطبة،مسحه الدم 

الديدان الخيطية  ويرقاتالدموية  األواليعلى للكشف والتعرف 
- ٩ى المواصفات الشكلية والقياسية (وتم التشخيص باالعتماد عل

 وجماعته األلوسي). كما تم حساب شدة الخمج باالعتماد على ١١
لمتابعة تطور البيضة دراسة  إجراءوفي المختبر تم  )١٢(

وذلك اعتماداً على  Haemoproteus sppالمتحركة لطفيلي 
Dimitrov et al )لتي تشير الى وضع عينات الدم الحاوية ) وا١٣

 أنابيبفي  .Haemoproteus sppعلى نسبة عالية من طفيلي 
من سترات  %٣٧حاوية على مانع تخثر ويخفف باستخدام 

 أربعةجزء من السائل مقابل  ١بمعدل  sodium citrateالصوديوم 
ثم تثبت من الدم ويتم المزج بلطف قبل تحضير الشرائح  أجزاء
في  أجريتبصبغة الكيمزا هذه التقنية ح بالميثانول وتصبغ الشرائ

 التسوط الخارجي درجة حرارة الغرفة وذلك لمالحظة عملية
ساعة بعد  ٢٤المتحركة خالل  والتطور الى البيضة واألخصاب

باستخدام  اإلحصائيةتم تطبيق التحليـالت  التعرض الى الهواء.
 Jandel sigma stat scientific اإلحصائيبرنامج التحليل 

software V3.1.  
  

  النتائج
من الوريد  مأخوذةعينة دم  ١٥٠تبين من خالل فحص   

وز في مناطق مختلفة من مدينة الموصل وذلك الجناحي لإل
للكشف عن الطفيليات الدموية حيث بلغت نسبة الخمج الكلية 

ً على شدة الخمج أللعمر ت أنوبينت النتائج  .%٧٠٫٧ ثيراً معنويا
 ١٠ذات الفئة العمرية  اإلوزوحظ ارتفاع نسبة الخمج في حيث ل
في حين انخفضت  %٨٤٫٢سجلت نسبة خمج  إذ ،فما دون أسابيع

 ١٠من  األكبري الفئة العمرية ف %٤٧٫٣ سجلت إذبزيادة العمر 
ً وبتحليل النتائج  أسابيع ظهرت فروقات معنوية بين  إحصائيا

  ).١(الجدول  الفئتين العمريتين
 أظهرتيخص عالقة نسبة الخمج بجنس الحيوان فقد فيما  أما

ج بين معدم وجود فرق معنوي في نسبة الخ ٢ جدولالالنتائج في 
نسبة  أنالى نتائج الدراسة الحالية  أشارتكما واإلناث. الذكور 

ونسبة الخمج  ،%٢٦٫٤بلغت  .Aegyptianella spالخمج بطفيلي 
 ة الخمجونسب ،%١٩٫٨بلغت  .Haemoproteus spي بطفيل

نسبة الخمج بطفيلي  ، أما%١٨٫٩بلغت  .Plasmodium sp بطفيلي
Leucocytozoon sp. كما تم تسجيل الخمج بطفيلي ، %١٤٫٢

Trypanosoma sp.  وبلغت نسبة الخمج باليرقات  ،%٢٫٨وبنسبة
 أظهرتكما ). ٣-١ األشكال( %١٧٫٩ Microfilaria spالخيطية 
ة في كل من الخمج بطفيلي شدة الخمج كانت معتدل أنالنتائج 

Aegyptianella sp  وPlasmodium sp.  وTrypanosome sp.  في
 و .Leucocytozoon spن حين كانت شدة الخمج خفيفة في كل م

Microfilariae sp.  في حين كانت خفيفة جداً بالنسبة لطفيلي
Trypanosome sp. ومن خالل فحص عينات الدم  .)٣ جدول(ال

خمج المفرد بنوع واحد من الطفيليات كانت نسبة ال أنلوحظ 
بنوعين من الطفيليات الدموية  الخمج المزدوج أما ،%٣٤بنسبة 

فقد  أكثر أو أنواعالخمج المختلط بثالث  أما ،%٤٥٫٣فقد سجل 
  ).٤ جدول(ال %٢٠٫٨كان بنسبة 

التجارب المختبرية لعينات الدم في المختبر  إجراءخالل من و
 والبيضة المخصبة gametocytes يةجلمشيا األطوارتم مشاهدة 

zygote  لطفيليHaemoproteus sp.  في الشرائح المحضرة خالل
ساعة من تعرض الدم الى الهواء وبعد ثالث ساعات من  ٢-١

حيث البيضة المتحركة  تعرض الدم الى الهواء لوحظ تطور
اعات تم اكتمال نمو خمس س وبعد األصبعيحدث نمو يشبه 

بوجود الفجوات التي تشبه  ركة والتي تمتازالبيضة المتح
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 أرجوانيةالى وجود النواة كبيرة الحجم تكون  إضافةالفراغات 
يعادل ضعف  الى ذلك فأن حجم البيضة المتحركة إضافةاللون 

 ١٩٫٥ البيضة المتحركة أبعادالدم الحمراء وبلغ معدل  يةحجم كر
  ).٥و  ٤ مايكرومتر (الشكلين ٢× 
وحسب الفئة  اإلوزالخمج بالطفيليات الدموية في  نسبة: ١ جدولال  

   العمرية
  

العينات   العمر
  المفحوصة

ات نالعي
  الموجبة

النسبة 
  المئوية

 a ٨٤٫٢  ٨٠  ٩٥  فما دون أسابيع ١٠
 ٤٧٫٣b  ٢٦  ٥٥  أسابيع ١٠من  أكبر

  ٧٠٫٧  ١٠٦  ١٥٠  المجموع الكلي
ً عند مستوى األحرف  المختلفة في العمود نفسه تختلف معنويا
  .P0.05معنوية 

  
وحسب  اإلوزنسبة الخمج بالطفيليات الدموية في : ٢ جدولال

  جنس الحيوان
  

العينات   الجنس
  المفحوصة

العينات 
  الموجبة

  النسبة المئوية
 a ٧١٫٢  ٧٩  ١١١  األنثى
 a ٦٩٫٢  ٢٧  ٣٩  الذكر

المتشابهة في العمود نفسه ال تختلف معنوياً عند مستوى  األحرف
P0.05. 

  
الطفيليات  أنواعونسب الخمج بمختلف  أعداديبين : ٣ جدولال

  المفحوص اإلوزالدموية في 
  

الطفيليات الدموية 
  المشخصة

عدد العينات 
  الموجبة

نسبة 
  الخمج

  شدة الخمج
Aegyptianella sp. معتدل  ٢٦٫٤  ٢٨  
Haemproteus sp.  معتدل  ١٩٫٨  ٢١ 
Plasmodium sp.  معتدل  ١٨٫٩  ٢٠ 

Leucocytozoon sp.  خفيف  ١٤٫٢  ١٥  
Microfilaria sp.  خفيف  ١٧٫٩  ١٩  

Trypanosoma sp  خفيف جدا  ٢٫٨  ٣  
  

يوضح نمط الخمج لمختلف الطفيليات الدموية : ٤ الجدول
  المشخصة

  
  نسبة الخمج  عدد العينات الموجبة  نمط الخمج

  ٣٤  ٣٦  الخمج المفرد
  ٤٥٫٣  ٤٨  الخمج المزدوج
  ٢٠٫٨  ٢٢  الخمج المختلط

     
 .Plasmodium sp وطفيلي .Aegyptianella sp طفيلي :١الشكل 

  ×.١٠٠٠اإلوز، في مسحات الدم في 
  

    
اإلوز، في مسحات الدم في  .Trypanosoma sp طفيلي :٢ الشكل

١٠٠٠.×  
  

    
اإلوز، في مسحات الدم في  .Microfilaria spطفيلي  :٣ الشكل
٤٠٠.×  
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البيضة المتحركة في  من تطوير األولىالمرحلة  :٤الشكل 

  ×.١٠٠٠ر، في المختب اإلوزمسحات الدم في 
  

   
في مسحات الدم المحضرة في  البيضة المتحركة :٥الشكل 

  ×.١٠٠٠ر، المختب
  

  المناقشة
معرض للخمج  اإلوز أنشارت نتائج هذه الدراسة الى أ  

الطفيليات الدموية حيث بلغت نسبة الخمج الكلية  أنواعبمختلف 
وهي اقل من ما  ،المفحوص اإلوزمن  ١٥٠من مجموع  %٧٠٫٧
نسبة الخمج في الدجاج  أنالى  أشار) الذي ١٤( Abdullahسجله 

في حين كانت النسبة الكلية  %٧٨٫٢في محافظة السليمانية بلغت 
 أنالى  أشار إذ) ١٥( Mohammad et al جلهـللخمج اعلى مما س

نسبة الخمج في الطيور الدجاجية المأخوذة من وسط وشمال 
وان هذا االختالف في نسبة  %٢١٫٢وجنوب العراق بلغت 

الخمج قد يعود الى عدة عوامل منها عدد العينات المفحوصة 
تالف في الظروف البيئية فضالً عن وموسم الدراسة واالخ

ومع مالحظة نتائج  طرائق التشخيص المستخدمة.االختالف في 
 ١٠ذات الفئة العمرية  اإلوزالدراسة تبين ارتفاع معدل الخمج في 

 اإلوزبينما بلغت نسبة الخمج في  %٨٤٫٢فما دون وبلغت  أسابيع
يتفق  وهذا لم %٤٧٬٣ أسابيع ١٠من  األكبرفئة العمرية ذات ال

 Ravinder etاتفق مع الباحث ، كما )٨( Mohammadمع ما وجده 
al )الصغيرة  األعمارنسبة الخمج في  أنالى  أشار) الذي ١٦

 أنالى  وأوعزالكبيرة  األعمارتعادل ضعف نسبة الخمج في 
من مرة  ألكثرالفئات العمرية الكبيرة تكتسب مناعة نتيجة للخمج 

   بة الخمج كلما تقدم الحيوان بالعمر.والتي تلعب دور في تقليل نس
فرق معنوي في نسبة كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود 

قد  واإلناثالذكور  أنوهذا يعزى الى  واإلناثج بين الذكور مالخ
جنس  أنتتأثر بشكل متساوي للعوامل الممهدة لحدوث الخمج كما 

لوحظ  كما ).٨الحيوان قد ال يلعب دوراً مهماً في حدوث الخمج (
في دم  .Aegyptianella sp وجود االرتفاع بنسب الخمج لطفيلي

المرضية لهذا  األهميةوهذا مؤشر على  %٢٦٫٤ وبنسبة اإلوز
وكانت هذه ، والذي غالباً ما يكون قاتل للحيوان اإلوزالطفيلي في 

بلغت نسبة الخمج  إذ) ١٧( Suleiman همما سجل اقلالنسبة 
 .Haemoproteus spي ج بطفيلكما سجلت نسبة الخم .%٢٨٫٣
نسبة  أنالى  أشار إذ) ١٨( Annetti et alع م وهذا يتفق %١٩٫٨

 في الطيور. %١٩٫٤لغت ب .Haemoproteus spي الخمج بطفيل
 %١٨٫٩نسبة خمج بلغت  .Plasmodium spبينما سجل طفيلي 
) ١٤( Abdullah) في حين سجل ١٩( الشعيبيوكان هذا متفقاً مع 

في الدجاج في محافظة  %٥٢٫٦بلغت  فعةمرت بة خمجنس
  السليمانية.

مرتفعة النسبة كانت  .Leucocytozoon sp بالنسبة لطفيلي أما
في  %٣٫٠٨سجل  إذ) ٢٠( حسن وجماعتهمقارنة لما سجله 

خمج  بة) نس٢١( Shamaun et al الباحثالحمام بينما سجل 
اب وقد يعزى ذلك الى دور الذب اإلوزفي  %٣٣٫٣مرتفعة بلغت 

العامل الناقل الفعال خالل الصيف والذي يعد  Simuliidae األسود
مرة  وألولكما سجل  الشمالية. األقساموالربيع وخاصة في 

وهي  %٢٫٨بلغت النسبة  إذ .Trypanosoma spالخمج بطفيلي 
بلغت كما  ).٢٢( Jasimاليه  أشارلكنها اتفقت مع ما  ،نسبة قليلة

وان هذه  %١٧٫٩ اإلوزة الدقيقة في باليرقات الخيطي نسبة الخمج
سجل نسبة خمج بلغت  ) إذ٢٢( Jasimه النسبة هي اعلى مما سجل

  في الطيور الصقرية. %١٢٫٤
الخمج الطفيلية في هذه الدراسة فقد  أنماطبالنسبة لتحديد  أما

وهذا  %٤٥٫٣بلغت  إذشكل نوع الخمج المزدوج اعلى نسبة 
الخمج المفرد  أنالى  أشار إذ ،)١٤( Abdullahمخالف لما وجده 

ذلك يعود الى  أنويعتقد رنة بالخمج المزدوج مقا امرتفع كان
االختالف في مواقع جمع النماذج ونوع التربية ومدى تلوث 

يليات المراعي التي تكون عادة ملوثة بأكثر من نوع واحد من الطف
ن هذه الدراسة ونستنتج م ).١٨( ودرجة تحسس ومناعة الحيوان

مختلفة من الطفيليات الدموية وهذا له  بأنواعيصاب  وزاإل أن
كما األخرى، كبيرة في نقل الطفيليات الى الطيور الداجنة  أهمية

 بعدتطور البيضة المتحركة في القطر مرة  وألولبرزت الدراسة 
ومالحظة الصفات ساعات من تعرض الدم الى الهواء خمس 

 .Haemoproteus spي الشكلية والقياسية للبيضة المتحركة لطفيل
 Valkiunas et al انت هذه النتائج متفقة مع نتائجوك اإلوزفي 

  في المختبر. أجريت) التي ٢٣(
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    االستنتاجات
 في اإلوزارتفاع نسبة الخمج الكلية نستنتج من هذه الدراسة 

الصغيرة ارتفاعاً  األعمارذات  اإلوزوسجلت نسبة الخمج في 
عدم وجود فرق معنوي في نسبة الكبيرة مع  باألعمارمقارنة 

وكان نمط الخمج المزدوج بنوعين  ,واإلناثالخمج بين الذكور 
  األعلىهو 

  
  الشكر والتقدير

نتوجه بجزيل الشكر والتقدير الى عمادة كلية الطب البيطري   
  .هذه الدراسة إنجازفي جامعة الموصل لدعمها في 
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