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   العراق–حدوث الخمج بانواع الجنس ايميريا في المعز في مجزرة الموصل 
  
  

   و ھيثم صديق عبدهللا البكريمحسن سعدون داؤد
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   الخالصــــة         
ذبوح في  1140 فحص أكدت ھذه الدراسة من خالل    أخوذة من المعز الم راز م ة ب عين

أنواع الجنس  شرين االول  Eimeria مجزرة الموصل ان نسبة الخمج الكلي ب رة من ت  2001 للفت
شخيص بطريقة ا ) 95.08 %( كانت  2002 لغاية تموز  م ت لتطويف بالمحلول السكري المشبع وت

  -:تسعة انواع من ھذا الجنس بنسب مئوية متفاوتة وكما يلي 
(% 36.5)   E. christenseni,      (% 53.6)   E. alijevi,     (% 65.6)      E. apsheronica,    
. (% 18.5) E. hirci, (% 26.4)  E. ninakohylakimovae   ( % 35.4)   E. arlongi , 

 (% 8.5) E. caprovina (% 11) E. jolchievi, ( % 14.6) E. pallida. .   
شرين االول  سبة خمج ظھرت خالل أشھر ت ى ن  2001 (96.7%)  -واظھرت الدراسة ان اعل

  . )  100 % (  وكانت على التوالي 2002 وكانون الثاني ونيسان وتموز من عام 
ج ب   سبة الخم ة ان ن نس واوضحت الدراس ذكور المفحوصة Eimeria انواع الج ي ال  ف

سبة الخمج ) 93.2 %(في حين بلغت في االناث ) 95.7 %(كانت  وكذلك أكدت ھذه الدراسة ان ن
ا ظھرت ) 100 % ( سنوات كانت خمسة-في المعز بالفئة العمرية اكثر من ثالث سنوات  وأقلھ

ا اشار,  ) 93.9 %(بالفئة العمرية أقل منه سنة وبلغت  ى ان الخمج كم ذه الدراسة ال ائج ھ ت نت
سبة  ـھر بن ر شيوعا في المعز الخمج وظــ ) 79.15 %( المتعدد باكثر من ثالثة انواع كان االكث

  . ) 7.38 %(بينما سجلت نسبة الخمج المفرد بنوع واحد 
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     ABSTRACT 
 Fecal examination using floating technique with saturated sugar solution 
revealed that the total infection rate with Eimeria  spp. was 95.08% among 1140 
slaughtered goats in Mosul abattoir. From October 2001 to July 2002  Nine species 
were recorded .E. apsheronica ( 65.6%) , E. alijevi ( 53.6%), E. christenseni (36.5%) , 
E. arloingi (35.4%), E. ninakohylakimovae (26.4%), E. hirci (18.5%), E. pallida ( 
14.5%), E. jolchievi (11%), E. caprovina (8.5%). The highest infection rates were 
found (96.7%) in October, 2001   and    (100%)   during   January, April and July  
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2002, respectively. The incidence of infection among male goats was (95.7%) and 
(92.3%) among females . Depending on the age groups, the results showed that the 
incidence of infection was (100%) in goats 3-5 years old, and (93.9%) in goat kids 
less than 1 year old. Multiple  infection with more than 3 species was more common 
(79.15%) , than single infection ( 7.38 %) . 

  
                               المقدمــــة           
شار    ة من االمراض الواسعة االنت االوالي الطفيلي د الخمج ب ي تصيب يع الم والت ي الع ف
شكل " كبيرا" عددا ضأن والمعز والتي ت ار وال رات وخاصة االبق ات بضمنھا المجت من الحيوان
ة , من اركان الثروة الحيوانية في القطر العراقي " اساسيا" ركنا لقد برزت اھمية المعز في االون

ن اس ضال ع وم ف ن اللح ضأن م اج ال ال النت ه مكم د انتاج ذي يع رة وال ي االخي وده ف تخدام جل
ائعا شمالية من العراق ش ة ال " الصناعات الجلدية المختلفة ويعد استھالك لحوم المعز في المنطق

شرين االول  ة – 2001 فقد بلغ عدد المعز المذبوح في مجزرة الموصل خالل الفترة من ت  ولغاي
  ." )  رأسا9978 (  2002 نھاية تموز 

ة ان الدراسات التي اجريت على طفيليات   ة بالمقارن د قليل  وامراض المعز في العراق تع
مع بقية الحيوانات االقتصادية االخرى كالضأن واالبقار وخاصة في المناطق الشمالية من القطر 

ات التي  ) 1(وتعد دراسة رضا  اول دراسة في محافظة نينوى تناولت بعض االمراض والطفيلي
ي تصيب المعز وھناك دراسات اخرى في محافظة بغداد  ومحافظات اخرى شملت دراسة االوال

   .)Cryptosporidium )  4 , 3, 2 و Eimeria الدموية والمعوية ومنھا نواع الجنس 
دان    ر من بل ة في كثي د قليل ان الدراسات التي تناولت االمراض والطفيليات في المعز تع

شابه امراض سبب ت ضأنهالعالم وذلك ب ة تطبيق عالجات ال ضأن وامكاني ذا بقيت  مع ال ه ل  علي
  .)5 (معرفة امراضه وخاصة الطفيلية منھا دون المستوى المطلوب 

انواع الجنس    د من Eimeria ان خمج المعز ب ام العدي رة باھتم ة االخي  حظي في االون
د اشار  دان المجاورة فق احثين في البل ة Alyousif et al., (6) الب  في دراسة اجريت في المملك

ى سعودية ال ة ال نس العربي انواع الج ج ب سبة الخم ر Eimeria (90.3%) ان ن ي االردن ذك  وف
Hasslinger et al., (7) سيديا  ( في المعز بلغـت Coccidiosis  ان نسبة الخمج الكلي بداء الكوك

 8 (نسب الخمج بداء الكوكسيديا التي حصل عليھا الباحثون  وفي بلدان اخرى تباينت   )75.5 %
, 9, 10 (.  

د ذكر " بابكوكسيديا سيعد داء ال   ) 16.5 % (ان  ) 11 (من اسباب االسھال في المعز فق
  .  Eimeria من حاالت االسھال في المعز تكون بسبب انواع الجنس 

  
  المواد وطرائق العمـل

  :جمع العينات 
سين 1140 جمعت    ن كال الجن ي مجزرة الموصل م ذبوح ف ز الم ن المع راز م ة ب  عين

عت  ة ووض ار مختلف ر وباعم سجيل العم ع ت ة م ة ومرقم تيكية نظيف وات بالس ي عب ات ف العين
شرين االول  ن ت رة م أخوذة وخالل الفت ة م ل عين وز 2001 والجنس لك ة تم ة نھاي  2002  لغاي

واع الجنس ."  زيارات اسبوعيا2-3 وبمعدل  ات للكشف عن ان ع العين  Eimeria  اخضعت جمي
شبع وطبق سكري الم المحلول ال ة التطويف ب ا اورده " ابطريق يض ) 12(لم اس الب اس اكي م قي وت

  .  Ocular micrometer باستخدام المقياس العيني 
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  النتائــج

راز المعز  , Eimeria  انواع من جنس  تسعةأظھرت نتائج ھذه الدراسة تشخيص   في ب
وع المذبوح في مجزرة  د ظھر الن سبة E. apshoronica الموصل وق ر  ) 65.6 % ( بن د اكث ويع

النوع )  53.7 % ( بنسبة E. alijevi من بقية االنواع يليه النوع " شيوعا وادنى نسبة خمج كانت ب
 E. caprovina) % 8.5 (  سبتيـــن  1 جدول ( وتراوحت نسب الخمج لبقية االنواع بين ھاتين الن

سبة كذلك بينت ا, )  ى ن ة وسجلت اعل لنتائج ان نسب الخمج خالل اشھر الدراسة كانت متقارب
سان وتموز  ) %100(خمج  اني وني انون الث سبة 2002 خالل اشھر ك ى ن  في حين سجلت اعل

ذه الدراسة ان 2001 خالل شھر تشرين االول من عام ) 96.7 % (الخمج  ائج ھ  وقد اوضحت نت
  . )95.08% (شھــر الدراسة أعينة براز خالل  1140 نسبة الخمج الكلي من خالل فحص 

رة الدراسة    واوضحت النتائج ان نسبة الخمج الكلي في ذكور المعز المفحوص خالل فت
اث ) 95.7 % (بلغت  ى ان ز) 2 جدول ) ( 92.3 % (في حين كانت في االن ائج ال شير النت  وت

سبة الخمج  ) 93.9% (قد بلغت "  شھرا9-12 نسبة الخمج للمعز بالفئة العمرية  في حين كانت ن
  . ) 3 جدول ( على التوالي  ) 100% (,  ) 94% (للفئات العمرية االخرى 

سبة 80 وبينت النتائج ان الخمج المفرد ظھر في    ة وبن والخمج المزدوج  ) 7.3 % ( عين
  .)79.15% (عينة وبنسبة )858 (والمتعدد كان في  ) 13.47 % (عينة وبنسبة  ) 126 (كان في 

  
  ) 1084 ( المعزولة من المعز الخمج Eimeria  االنواع المختلفة من جنس :)1 (جدول 

  .ونسبة تواجد كل نوع   
عدد العينات الخمجة   النـوع .

  بالنوع
  نسبة الخمج المئوية

E.  apsheronica/E.fauri/ 711 65.6 
E. alijevi  
/E. parva/ 

582 53.7 

E. cheristenseni 396 36.5 
E. arloingi 384 35.4 

E. ninakohlyakimovae 286 26.4 
E. hirci 

/E. crandalis/ 
200 18.5 

E. pallida 158 14.6 
E. jolchievi 

/E. granulosa/ 
119 11 

E. caprovina 92 8.5 
ا Eimeria      يبين الجدول النسب المختلفة من انواع الجنس   والمعزولة من المعز الخمج علم

  .نسب المذكورة ھي تمثل نسبة كل نوع بان ال
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 في ذكور واناث المعز المفحوصة خالل أشھر  Eimeria نسبة الخمج بانواع الجنس:)2 (جدول 
  الدراسة 

  
  عدد االنــاث  عدد الذكـور

  الخمـج  الخمـج
اعداد المعز   الشھر

 فحوصةالم المفحوصة

  %  العدد

  المفحوصة

  %  العدد
 92.5 37 40 98.18 108 110 150  2001 ١ت 
 100 8 8 91.8 112 122 130  2001 ٢ت 
 100 7 7 90.4 75 83 90  2001 ١ك
 100 26 26 100 104 104 130  2002 ٢ك

 80 4 5 88.7 102 115 120  2002 شباط
 50 5 10 100 110 110 120  2002 آذار
 100 36 36 100 54 54 90  2002 نيسان
 76.9 20 26 100 84 84 110  2002 أيار

 100 18 18 92.2 94 102 120  2002 حزيران
 100 18 18 100 62 62 80  2002 تموز
 92.3 179 194 95.7 905 946 1140  المجموع
  

ية المختلفة خالل أشھر  في المعز بالفئات العمرEimeria  نسبة الخمج بانواع الجنس :)3(جدول 
  .الدراسة

  
  %عدد النماذج الخمجة   عدد النماذج المفحوصة  الفئات العمرية
 582             93.9 620  اقل من سنة

 282                94 300   سنتين–سنة 
 70               100 70   سنوات3  - سنة 2
 150              100 150  سنوات5  - سنوات 3
 1084              95.08 1140 جموعالم

  
    

  المناقشــة
انواع الجنس    ي ب  ( بلغـت Eimeria اشارت نتائج ھذه الدراسة الى ان نسبة الخمج الكل
ذبوح في مجزرة الموصل 1140من خالل فحص  ) %95.08 أخوذة من المعز الم  عينة براز م

ة بلغت في بغداد حيث ) 4 (وھذه النتيجة مقاربة لما توصل اليه  سبة خمج كلي  100% (  سجل ن
داد بلغت  ) 2 (وبالمقارنة مع ما امرده )   90.61 % (الذي سجل نسبة خمج كلي في محافظة بغ
   معز باعمار مختلفة ومن كال الجنسين ومن مواقع565 من خالل فحص براز ) 
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سابقة في .اختلفت فيھا ظروف التربية   ان التباين الطفيف في نتائج ھذه الدراسة مع الدراسات ال
ة وساللة المعز " العراق قد يكون مرتبطا وع التغذي ة ون بعدد العينات المفحوصة او الفئة العمري

الغ فقط  ) 4 (المفحوص حيث تركزت دراسة  ى المعز الب ذه الدراسة مع .عل ائج ھ ا  تتفق نت م
انواع الجنس  سبة الخمج ب ان ن احثين ب ر من الب ين Eimeria اورده عدد كبي راوح ب ة تت   مرتفع

ار . (100-98 %) (13,8) ة  ) 6 ( اش ة العربي ي المملك ز ف ي المع ي ف ج الكل سبة الخم ى ان ن ال
 9 (وذكر  ) 75.5% (نسبة خمج كلي بلغت  ) 7 (وفي االردن سجل  ) 90.3 % (السعودية بلغت 

ة وسجل  ) 97.2 % ( نسبة الخمج الكلي في المعز بلغت ان)  ا االمريكي ة مونتان  ) 14 (في والي
ابوي  الغ و  ) 89.9 % (نسبة خمج في زيمب في  ) 15 (الجداء واوضح  ) 94 % (في المعز الب

 ) 92.2 % (دراسة ميدانية في جمھورية الجيك ان نسبة الخمج الكلي في المعز المفحوص بلغت 
ة من خالل  نتائج ھذه الدراسة والدراسات االخرى في القطر وبعض البلدان العربية وغير العربي

يالحظ ارتفاع نسبة الخمج الكلي في المعز والذي يؤكد المدى الواسع والعالي االنتشار انواع ھذا 
   .الجنس وھذا يتفق مع ما توصلت اليه ھذه الدراسة 

 ( وھو ما اكده Eimeria نواع من جنس اوضحت نتائج ھذه الدراسة الكشف عن تسعة ا  
داد  )  2 . 4 سھا في الدراستين وذكر , في بغ واع نف م عزل االن ة  ) 4 (حيث ت سميات القديم الت

 حيث لم يكن مسجال في العراق انذاك وفي دراسات اخرى E. pallida لالنواع ولم يسجل النوع 
د ا الم فق سعة في  ) 8 (شار سجلت االنواع التسعة في العديد من انحاء الع واع الت ى وجود االن ال

د  ) 15 (المعز في بريطانيا وسجل  في جمھورية الجيك االنواع نفسھا وبنسب مئوية متفاوتة تؤك
ذه الدراسة  ه ھ ھذه النتائج المدى الواسع النتشار ھذه االنواع في المعز وتتفق مع ما توصلت الي

.  
بين المعز المفحوص وظھر " االكثر شيوعا ھو E. apsheronica  بينت النتائج ان النوع  

امري  ) 65.6 % (بنسبة  وع في دراسة الع ذا الن سبة  ) 2 (في حين سجل ھ داد وبن  % (في بغ
  بنسبة E.arloingi النوع  ) 2 (وھو اقل بكثير لما توصلت اليه ھذه الدراسة كما وسجل  ) 27.8

واع المسجلة"   وكان االكثر شيوعا(73.98 % ) رابين االن وق كثي ا يف ه "  وھو م ا توصلت الي م
النوعين  ) 35.4 % (ھذه الدراسة   E. caprovina و E. pallida في حين تقاربت نسب الخمج ب

ا الدراستين  ر او .وكانت واطئة في كلت اين كبي ى تب شير ال د من الدراسات والبحوث ت  ان العدي
سعة  االنواع الت سجيل الخمج ب د من الباحثـ اورد الع.متقارب قليال في ت  ) 6 ,8 ,16 ,17 (ـين ـدي

  . متفاوتة للخمج بھذه االنواع في بلدان العالم المختلفة تؤكد ما تم تسجيله في ھذه الدراسة نسب
وع    د ممرضا E. christenseni اكدت ھذه الدراسة عزل الن ذي يع ـر " وال  للجداء بعمـ

بوعا15-10 ا "  أس ا اوردھ ذه الدرا. ) 18 (كم الل ھ ن خ وع  وم شخيص الن م ت ة ت  س
E.ninakohylyakimovae  و  E. arloingi  واع ر االن احثين من اكث ر من الب دھا الكثي والتي يع

وع  ) 20 ( وعد . ) 8 ,11 ,19 (امراضية في المعز   ھو المسبب  E. ninakohyakimovae الن
  .لداء الكوكسيديا الكبدية في المعز 

ـن تشير النتائج الى ان نسبة الخمج خالل   ة وتراوحت بيـ  ( اشھر الدراسة كانت متقارب
بالرغم من االختالف الكبير في درجات الحرارة اثناء فصلي الصيف والشتاء قد  ) 100-88.3 %

دون  املي المرض من المعز ب رة ح ى كث سنة ال سبة الخمج خالل اشھر ال اع ن ود سبب ارتف يع
د باستمرار وخالل" اعراض سريرية والتي تطرح اكياس بيوضا  فصول السنة االربعة والتي تع

   21)(مھما من مصادر التلوث باكياس بيض الطفيلي وھذا ما اكده " مصدرا
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ذكور المفحوصة حيث بلغت    ) 95.7% (أظھرت نتائج ھذه الدراسة تقارب الخمج في ال
مھما في انتشار " بان الجنس ال يلعب دورا ) 22 (والتي تؤكد ما اورده  ) 92.3 % (وفي االناث 

  .المرض واوضح ان نسبة الخمج في الذكور واالناث كانت على السواء 
ر من    ة اكث ة العمري ي في الفئ سبة الخمج الكل  ) 3-5 (وأظھرت نتائج ھذه الدراسة ان ن

ة  ) 100% (سنوات بلغت  سبة الخمج بالفئ ل من سنة في حين ن ة اق دون  ) 93.9 % (العمري
ة ودوج ات معنوي ا في. فروق ان العمر اليلعب دورا مھم د ب ذه النسب يؤك ارب ھ شار  ان تق  انت

ده  ا اك و م ج وھ واع  ) 22,23(الخم ثالث ان دد ب ج المتع ة ان الخم ذه الدراس ان واوضحت ھ  ك
بة المعز الخمج بنوع واحد في حين بلغت نس ) 79.15 % (بين المعز الخمج وظھر بنسبة " سائدا

ه  ) 7.38 % ( ة من المعز الخم ) 8 (وھو يتفق مع ما اشار الي سبة عالي سجيل ن  ) 3-7  (ـج بـبت
د  واع ويؤك نس  ) 13 (ان أنواع الج ج ب ن الخم ة م ز خالي اك مع ون ھن ادر ان تك ن الن ان م  ب

Eimeriaمع نتائج ھذه الدراسة "  وھو ما يتفق تماما.  
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