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  ةـالخالص

 في )Microfilaria(  الدقيقةاليرقات الخيطيةأثبتت نتائج الدراسة الحالية تشخيص 
سبة الخمج .  المستشفى البيطري ومجزرة الموصلعينات دم األبقار التي جمعت من بلغت ن

عدم وجود مع % 35.71وظھرت أعلى نسب للخمج في شھر أيار وبلغت % 25.76الكلية 
ين أشھر الدراسةفروقات معنوي سبة . ة في نسب الخمج ب وي في ن رق معن وحظ وجود ف ول

ت  اث وبلغ ي اإلن ة ف ج مرتفع سبة الخم رت ن ار إذ ظھ اث األبق ور وإن ين ذك ج ب الخم
ر وبلغت 37.97%  37.09، كما إن نسبة الخمج كانت مرتفعة عند عمر ثالث سنوات وأكث

  .(P<0.01)ل من سنة عند مستوى معنوية مع وجود فرق معنوي عن عمر أق
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Abstract 
The result of this study revealed to diagnosis the infection of microfilaria in 

blood samples of cattle which were collected from veterinary hospital and Mosul 
abattoir. The total percentage of infection was 25.76% and the high percentage of 
infection appeared in May was 35.7%, with no significant differences in 
percentages of infection between the months of this study. There were significant 
differences in the infection rate between male and female of the cattle, and the 
high percentage of infection appeared in female was 37.97%. High percentage of 
infection appeared in age 3 years and more was 37.09% with significant 
differences from age less than one year with P-value (P<0.01). 

 
  المقدمـة

ة  ةMicrofilariae)(إن اليرقات الخيطية الدقيق دان طفيلي ى دي ود إل  تصيب  التي تع
ة  سانمجموع ى اإلن ات وحت ن الحيوان رة م دان كبي نف الدي ت ص دان تح ذه الدي ع ھ ، وتق

طوانية  ة Nematodaاالس رة Spirurida، رتب وق األس ي Filarioidae، ف ع  والت تق
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ائلتي  منھا ع ائلتين ، وOnchocercidae و Filariidaeض اتين الع من ھ ع ض تق
  .)2 ، 1(أجناس عديدة تصيب اإلنسان والحيوان 

ذباب إن دو ر ال رة ويعتب ر مباش دان غي ذه الدي واع ھ اة أن   والبعوض )Flies(رة حي
(Mosquitoes) ضائف ج الم دان إذ يحصل خم ذه الدي واع ھ ن أن ر م ة لكثي ضائف ناقل  م

ات  سماة باليرق النھائية عن طريق تغذية ھذه النواقل على دمھا إذ تؤخذ األطوار اليرقية والم
ة  دم االخيطي ة ال ع وجب ة م ة الدقيق ا ذات نزع ات بأنھ ذه اليرق از ھ ل وتمت ا الناق ي يتناولھ لت

  .)Diurnal-nocturnal periodicity) 3دورية نھارية أو ليلية 
ة إن انتشار الخمج لھذا النوع من الديدان يعتمد على توفر المضائف الوسطية  المتمثل

ـ ج ب شر الخم ا ينت ي أورب ارة إذ أن ف ة الح وفر الظروف المناخي  (Bovineبالحشرات وت
parafilariosis(ع والصيف سي  في الربي شكل رئي توائية فيحدث ب اطق االس ا في المن ، أم

 أكثر األنواع التي  ھيParafilaria bovicolaأن ديدان ) 2( ، وأشاربعد مواسم األمطار
ا في شمال Microfilariaeبأن الخمج بـ) 4 (تصيب األبقار، وذكر ار يكون عالي ً في األبق

ار بلغت  ،%100قد تصل النسبة إلى اليابان إذ  وفي شمال الھند سجلت نسبة خمج في األبق
أنواع جنس ) 2( وأشار )%5 (4.92 يحدث  .Onchocerca sppإلى أن حدوث الخمج ب

النوع % 100ٍبشكل عال في األبقار إذ قد تصل النسبة إلى  ة الخمج ب  O. lienalisفي حال
مال O. gibsoniو  ي ش وQueensland ف سبة O. dukiع  والن د بن ي % 90.5 وج ف

ة األبقار في غرب أفريقيا، سبة Transvaal وأما في جنوب أفريقيا في شمال مدين  فبلغت ن
ول %.36الخمج أكثر من   .O أما في الواليات المتحدة األمريكية فقد بلغت نسبة خمج الخي

cervicalis 22-61.% خص ات ) 7( وش ود يرق وMicrofilariaeوج دة للن ع  والعائ
Setaria equinaون إذ ت ور ً في دم خمسة عشر حميرا كانت تعاني من التھاب العي م العث

ة في عشرة على ديدان الفالريا حية ات الدقيق شخيص وجود نمطين من الخيطي م ت د ت ، ولق
وع  ود للن دھما يع ول أح اني Setaria equinaخي نمط الث ا ال وع  وأم ود للن فيع

Onchocerca spp.  ل ن قب ي دم ) 9 ( وإن)8(م ة ف ات الدقيق خص الخيطي ن ش ّأول م
  .الخيول في العراق في مدينة الموصل في العراق

ضائف  ف الم ي مختل ن أذى ف ه م ا تحدث ات ولم ن الطفيلي ة م ذه المجموع ة ھ وألھمي
النوع  ة الخمج ب ك في حال د وذل ى الجل ة عل دات نزفي  Parafilariaكاألبقار إذ تتكون عقي

bovicolaواع الجنس ـلبة في األنسجة الرابطة في حالة خمج األبقار بأنّ وتكون عقيدات ص
Onchocerca) 2( ة في مختلف المضائف ات الدقيق ً، ونظرا لكون الدراسات عن الخيطي

ار  ات في دم األبق ذه اليرق في القطر قليلة جاء ھدف ھذه الدراسة لغرض تشخيص الخمج بھ
  .ھافيفي منطقة الموصل وتحديد نسبة الخمج 

  
  د وطرائق العملالموا

شفى البيطري ومن 163تم جمع  ار من مجزرة الموصل والمست  عينة دم من األبق
انون  مناطق مختلفة من مدينة الموصل وبأعمار مختلفة ومن كال الجنسين للفترة من شھر ك

وداجي وباستخدام سرنجات . الثاني ولغاية شھر حزيران  د ال تم جمع عينات الدم من الوري
ر معقمة وحفظت ع انع تخث ى م ة عل دم EDTAينات الدم في أنابيب حاوي ات ال  ونقلت عين

ة الموصلإلى مختبر البحوث الطفيلية في  ة الطب البيطري بجامع ار كلي م إجراء اختب ، وت
Knott's concentration test) 3 ( ك بأخذ ه 1وذل دم وأضيف إلي  مل من 9 مل من ال

ذ المركزي تم . مالين في أنابيب اختبار مع المزجفور% 2 از النب ذ باستخدام جھ إجراء النب
ى الراسب  دقا5دقيقة ولمدة /  دورة 1500بمعدل  تخلص من الراشح وأضيف إل م ال ئق وت

ز  اء وبتركي ين الزرق بغة المثل ن ص ة م رات قليل ون قط ن % 0.1المتك رات م ذت قط واخ
ة وفحصت تحت  ى شريحة زجاجي الراسب المصبوغ بواسطة ماصة باستور ووضعت عل
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ر ا ع  . X40لمجھر على قوة تكبي ائج باستخدام مرب ل اإلحصائي للنت ة التحلي وأجريت عملي
  .)10(كاي 

  
  النتــائج

غ عدد 163فحص من خالل   عينة دم أبقار من مناطق مختلفة في مدينة الموصل ، بل
م %25.76وبنسبة خمج كلية بلغت حالة  42  الدقيقةالخيطيةجة باليرقات الحاالت الخم ، وت

ات Microfilariae الدقيقة  الخيطيةص اليرقاتتشخي ذه اليرق ار حيث كانت ھ  في دم األبق
دة(محاطة بغالف وكانت  سم 12-5حيث تراوحت أطوالھا ما بين طويلة  غ عدد ) مغم وبل

شكل  ا موضح في ال رقتين وكم ى ي ة واحدة إل ة الواحدة من يرق اليرقات في المسحة الدموي
)1(.  

في حين كانت نسبة الخمج % 35.71أيار وبلغت في شھر  نسبة الخمج مرتفعة كانت
ومن خالل التحليل اإلحصائي للنتائج نالحظ عدم وجود % 10.71منخفضة في شھر شباط 

ا . )1(فروقات معنوية في نسبة الخمج بين أشھر الدراسة وكما موضح في الجدول  ا فيم أم
سبة الخمج  ار يخص عالقة نسبة الخمج بجنس الحيوان فقد ظھرت ن اث األبق ة في إن مرتفع

ك % 37.97وبلغت  ار وذل اث األبق ين ذكور وإن سبة الخمج ب وي في ن رق معن مع وجود ف
وان ) . 2( جدول رقم (P<0.001)عند مستوى معنوي  وعند مقارنة نسبة الخمج بعمر الحي

ة  ات الخيطي ج باليرق سبة الخم ضح أن ن ة ات ر الدقيق د عم ة عن رت مرتفع د ظھ نوات 3ق  س
ل من سنة وعمر % 37.09 بلغت وأكثر إذ ين عمر أق وي ب رق معن مع مالحظة وجود ف

  .)3( وكما موضح في جدول رقم (P<0.01)ثالث سنوات وأكثر عند مستوى معنوية 
  

أعداد ونسب الخمج باليرقات الخيطية الدقيقة في دم األبقار خالل أشھر يبين : )1(الجدول 
  .السنة

  
 %الخمج نسبة  الخمجة المفحوصة أشھر الدراسة يناتـدد العـع

 23.33 7 30 كانون الثاني
 10.71 3 28 شباط
 28.57 14 49 آذار
 30.00 6 20 نيسان
 35.71 5 14 أيـار

 31.81 7 22 حزيران
 25.76 42 163 المجمـــوع

  
  
  
  

أعداد ونسب الخمج باليرقات الخيطية الدقيقة في دم األبقار وحسب  يبين :)2(الجدول 
  .الجنس

مستوى  %نسبة الخمج  الخمجة المفحوصة الجنـس يناتـعـدد الع
 المعنوية

(P<0.001) 14.28 12 84 الذكور



  
 )٢٢٤- ٢١٩ (٢٠٠٦، ٢، العدد ٢٠المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

  

٢٢٢ 

 37.97 30 79 اإلناث
  25.76 42 163 المجموع

  
في األبقار وحسب الفئات الدقيقة أعداد ونسب الخمج باليرقات الخيطية  :)3(الجدول 

  .العمرية
 %بة الخمج نس مجةـالخ المفحوصة العمــر يناتـعـدد الع

 16.66 11 66 نةــأقل من س
 22.85 8 35 نةــ س2 – 1

 37.09 ** ٢٣ 62 ثالث سنوات وأكثر
 25.76 42 163 المجموع

 سنوات وأكثر عند مستوى 3 فرق معنوي في نسبة الخمج عن عمر أقل من سنة وعمر **
  .(P<0.01)معنوية 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شكل  ة يوضح :)1(ال ةاليرق ة الخيطي ار Microfilariae)(  الدقيق ي دم األبق صة ف   ّ المشخ
  . )X 40قوة التكبير ( 

  
  المناقشــة

ةإلى الدراسة الحالية أشارت نتائج  ات الخيطي ة باليرق ةأن نسبة الخمج الكلي  في  الدقيق
ا ) 6(وأن ھذه النسبة ھي أعلى مما سجله % 25.76 األبقار في حين ھذه النسبة ھي أقل مم

ا )5 ، 4(سجله كل من  ين نسب الخمج ، بينم ذه الدراسة ب سبة الخمج المسجلة في ھ ع ن تق
ل  ار الحليب الت نسب غلبإذ ) 11(المسجلة من قب ول أبق ا خمج في حق   % 35.1في إيطالي

ن . %11.28و  ل م ار ك ين أش ي ح ى ) 17، 16، 15، 14، 13، 12(ف ج إل سبة الخم أن ن
د  سبة الخمج ق ذا االختالف في ن ول وإن ھ ة في الخي باليرقات الدقيقة الخيطية كانت مرتفع



  
 )٢٢٤- ٢١٩ (٢٠٠٦، ٢، العدد ٢٠المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

  

٢٢٣ 

ات المفحوصة ومواسم الدراسة وجنس  دد العين ق بع ا يتعل ا م دة منھ يرجع إلى عوامل عدي
سي ة الف ر والحال ساللة والعم ول وال ذ الخي وان ووقت أخ اتولوجية للحي ذه العين از ھ ؛ إذ تمت

ة  ة النھاري د )3(اليرقات بالنزعة الدورية الليلي دان يعتم وع من الدي ذا الن ا أن الخمج بھ ، كم
  . )2(على توفر المضائف الوسطية الناقلة والمتمثلة بالحشرات المختلفة 

ة سان وبلغت ؛شھرأ في  للخمجظھرت نسبة مرتفع ران وني ار وحزي و % 35.71 أي
ذين أشاروا  على التوالي،%30و % 31.81 ى ، وھذا يتفق مع كثير من نتائج الباحثين ال إل

ان الخمج بھذا النوع من الديدان يزداد في المناخ الدافئ والحار وھذا يعزى إلى موسم تكاثر 
وكما لوحظ عدم وجود فروقات معنوية بين أشھر الدراسة وھذا . )18، 3، 2، 1(الحشرات 

ات ا دد العين ى ع ع إل د يرج ة ق ل لمفحوص وفر العوام دى ت ات وم ة الحيوان روف تربي وظ
  .)3) (البعوض( الممھدة لإلصابة والمتمثلة بالنواقل 

ار وبلغت ظھرت نسبة الخمج  اث األبق ة في إن رق % 37.97مرتفع وحظ وجود ف ول
ره كل من  ا ذك ذا يتفق مع م ار ، وھ اث األبق ين ذكور وإن سبة الخمج ب ، 12(معنوي في ن

  .ٍبشكل متساو في كال الجنسينالدقيقة أن الخمج باليرقات الخيطية ) 13(ر ، في حين ذك)15
راض  ى ألغ اث ترب ون اإلن ى ك ع إل اث يرج ي اإلن ة ف ج مرتفع سبة خم سجيل ن إن ت
اث  التناسل وإنتاج الحليب بينما تربى الذكور ألغراض التسمين ؛ ولذلك فإن فرص بقاء اإلن

  .ا للخمجبر مما يزيد من فرص تعرضھفي المراعي أك
ات  ود فروق ع وج ر م نوات وأكث الث س ر ث د عم ة عن رت مرتفع ج ظھ سبة الخم إن ن

ره من 3معنوية بين عمر أقل من سنة وعمر  ا ذك ذا يتفق مع م ر ، وھ ، 11( سنوات وأكث
ة ) 15، 13، 12 ات الخيطي ج باليرق سبة الخم احثون أن ن ار الب ة إذ أش دم الدقيق زداد بتق ت
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