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  الخالصة 
اس بيض جنس  أنواع أكي ي ب سبة الخمج الكل  Eimeriaأشارت الدراسة الحالية الى ان ن

ي% ٥٧.١٤بلغت  ا وھ ن االيميري ا م شر نوع د ع شخيص أح م ت   %٣٨.٥٧   E. exigua:ًوت
 .Eو % ١٧.١٤ E.elongataو % ٢٥.٧١ E.nagpurensisو % ٣٢.٨٥ E.perforans و 

stiedai و % ١٥.٧١E. media   و % ١٤.٢٨E. coecicola  و % ١٤.٢٨E. irresidua  
، % ٥.٧١ E. intestinalisو % ٥.٧١  E. magnaو % ٨.٥٧  E. matsubayashiiو % ١٠

سبة Eimeriaأن خمج األرانب بثالثة أنواع من  ً أو أكثر ھو النمط األكثر شيوعا في األرانب وبن
صبيغ % ٥٨.٥٧  Cryptosporidium sppلغت نسبة الخمج بطفيلي ب %.٦٧.٥ ة الت وكشفت تقني

سبة  ين بلغت ن ي ح ة ف ع الحاالت الموجب ارة عن جمي ورة الح صامدة للحمض المح صبغة ال بال
ودين  صبغة االي % ٤٨.٥٧و %  ٤٢.٨٥الخمج بتقنيتي التطويف بالمحلول السكري والتصبيغ ب
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ABSTRACT  
The current study reveals that the total percentage of infection with  

Eimeria spp oocysts 57.14% , eleven species were diagnosed , according to their 
percentage they are : E. exigua 38.57% , E. perforans 32.85% , E. nagpurensis 
25.71% , E. elongata 17.14%, E.stiedai 15.71%,  E. media 14.28% , E. coecicola 
14.28% , E. irresidua 10% , E. matsubayashii 8.57% , E. magna 5.71% and E. 
intestinalis 5.71% . Infection with three species of Eimeria or more was most frequent 
in rabbits with percentage 67.5%.  The total infection with Cryptosporidium spp was 
58.57%. The modified acid fast (hot stain) technique diagnosed all positive cases 
while the flotation with sheather’s sugar solution and iodine stain techniques were 
42.85%, 48.57%, respectively.  
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   المقدمة
تعد األرانب من الحيوانات المستخدمة على نطاق واسع في البحوث التجريبيـة فـي                

جميع مختبرات العالم ومنها العراق ، وفي بريطانيا زاد االهتمام في السنوات األخيرة بإنتـاج               

وكبقيـة الحيوانـات فـان      ) ١(رها واحدة من مصادر البروتين الحيواني       لحوم األرانب باعتبا  

األرانب تصاب بالعديد من األمراض الجرثومية والفايروسية والطفيليـة ومـسببات أخـرى             

 أهمية كبيرة وخـصوصاً فـي   Cryptosporidium و  Eimeriaويشكل الخمج بأنواع الجنس 

ان داء الكوكسيديا من األمراض الـشديدة       ) ٢،٤،٥،٦(إذ ذكر كل من     ) ٣ ، ٢(األرانب الفتية   

ان الخمج بداء   ) ٤(أشار   .العدوى والشائعة الحدوث والتي تؤثر سلباً على الناحية االقتصادية          

 intestinal coccidiosisالكوكسيديا في األرانب يكون على نوعين وهما داء الكوكسيديا المعوية 

داء الكوكسيديا المعوية يحدث بسبب الخمـج   .  hepatic coccidiosis وداء الكوكسيديا الكبدية 

ــن   ــة مـــ ــأنواع مختلفـــ ــان Eimeriaبـــ ــصوصا النوعـــ    وخـــ

E. intestinalis   وE. flavescens   واللذان يعدان من أكثر األنواع امراضية في األرانب إذ ان

 الخمج بهذين النوعين يؤدي الى حدوث اإلسهال وفقدان الشهية وقلة في وزن الحيوان وضعف             

  ). ٧،٨(نموه وخشونة شعر الجسم وحدوث الهالكات 
ره  ا ذك ا لم سمت وفق د ق واع فق ة األن ا بقي ي ) ٧(أم ة وھ واع ممرض ى أن   و  E. irresiduaال

 E. magna   وE. pisiformis   وE. media   ل امراضية وھي واع أق  .E و   E. perforansوأن
exigua   وE. vegdovskyi  ر ممرضة وتتمث واع غي النوع وأن ا داء  .   E. coecicolaل ب أم

النوع  سبب الخمج ب ة فيحدث ب سيديا الكبدي د   E. stiedaiالكوك ر الوري د عب ى الكب ذي يصل ال ال
ديدة  ات مرضية ش ى حدوث آف البابي ويستقر في الخاليا الظھارية للقنوات الصفراوية ويؤدي ال

د ضخم الكب ة بت صفراوية متمثل وات ال د والقني ا الكب ي خالي ة ف ساريقية والكبدي ة الم د اللمفي  والعق
ا  وظھور عقد بيضاء اللون مختلفة األقطار على سطح الكبد وعند فتح ھذه العقد يالحظ  احتوائھ
ا ان  صفراوية كم وات ال على مادة جبنية بيضاء الى صفراء اللون مع تثخن واضح في جدار القن

صابة  ب الم ى األران ة عل سريرية المالحظ ات ال م العالم ن أھ وع م ذا الن ل Eimeriaبھ  تتمث
اجئ   ، ٦(باإلسھال واليرقان واصفرار األغشية المخاطية وانخفاض الوزن وحدوث الھالك المف

٩ .(  
واع  م أن د اھ سبة تواجد وتحدي لقد أجريت دراسات عديدة في مختلف دول العالم لغرض دراسة ن

Eimeria ب ج األران ي تخم ا يخص ) ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ١( الت ا فيم واغ أم ي األب ج بطفيل الخم
ة  ات Cryptosoporidium sppالخبيئ ن الدراس د م رة العدي ة األخي ي اآلون رت ف د ظھ   فق

ات  سان او الحيوان ي مختلف المضائف كاإلن ي ف ذا الطفيل ج بھ ة الخم والمالحظات حول حدوثي
وع ) ١٥ ، ١٤(وقد أشار كل من ) ١٣(األليفة والمختبرية  ذي يحCryptosporidiumأن ن دث  ال

وع و الن ب ھ ي األران اء ف ة لألمع ا الظھاري اتية للخالي ات الفرش ي الحاف  Cryptosporidium ف
cuniculus   ا والحمالن ازير غيني ران وخن ي الفئ ي سجلت ف واع الت شابه لألن وع م ذا الن وان ھ

ة  واغ الخبيئ ي األب از طفيل سان، يمت ذلك اإلن رود وك ول والق   Cryptosporidiumوالعجول والخي
وان بفقد ًانه لميزة التخصص للمضيف لذلك يعد واحدا من الطفيليات المشتركة بين اإلنسان والحي

  ).١٣(وينتقل بواسطة الغذاء والماء وطرق أخرى 
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ي  ب ف ول األران ا ودخ ات العلي ال الدراس ي مج ل ف ع الحاص را للتوس االت ًونظ المج
ة  ات التي تصيب األرانب في القطر قليل م الطفيلي التطبيقية ولكون المعلومات واألبحاث عن أھ
ا  لذلك فان ھدف ھذه الدراسة ھو الكشف عن أھم أنواع بعض األوالي المعوية التي تتعرض إليھ

سيديا والكربتوسبوريديوم وك ات الكوك ذلك ًاألرانب في مدينة الموصل وخصوصا الخمج بطفيلي
  . التي تحدث في األرانب ونسبة الخمج بھا Eimeria تحديد أنواع 

  
  

  المواد وطرائق البحث 
ا ) ٧٠(تم جمع    م تأمينھ ة والتي ت عينة براز من األرانب األليفة المعدة لألغراض العلمي

ة من  من األسواق المحلية في مدينة الموصل ، إذ جمعت العينات في أكياس نايلون نظيفة ومعلم
ردي أق شكل ف ة ب ب المعزول اص األران ب/ قفص (ف م ) أران وان وت ل الحي ن قب ا م د طرحھ وبع

  : إجراء ثالث من التقنيات التشخيصية لجميع العينات والتي شملت
  ) . ١٦( تقنية التطويف بالمحلول السكري وكما أوردھا -١
  ) . ١٧( تقنية التصبيغ بااليودين طبقا لما ذكره -٢
  ) . ١٨(لصبغة الصامدة للحمض المحورة الحارة وفقا لـ  تقنية التصبيغ با-٣

اس العيني  اس بيض Ocular micrometerوقد تم استخدام المقي اد أكي اس أبع  و Eimeria في قي
Cryptosporidium ع تخدام مرب ائج باس ل اإلحصائي للنت ة التحلي ت عملي ا أجري  المشخصة وكم

  ). ١٩  (p ≤ 0.01 و  ≥p 0.001و  p≤ 0.05  وذلك عند مستوى معنوية Zكاي واختبار 
  النتائج

يض    اس ب ن أكي ل م ة بك ج الكلي سبة الخم ى ان ن ة ال ائج الدراس ارت نت  و Eimeriaأش
Cryptosporidium على التوالي مع مالحظة عدم وجود أي فرق % ٥٨,٥٧و % ٥٧.١٤ بلغت

  ). ١(معنوي في نسبة الخمج بكال الحالتين وكما موضح في الجدول 
 Cryptosporidiumل استخدام ثالث من التقنيات المختبرية في تشخيص الخمج بطفيلي ومن خال

spp  ة أ من تقني صامدة للحمض المحورة الحارة ھي اكف صبغة ال صبيغ بال ة الت ان تقني ، ظھر ب
ي  ذا الطفيل سبة خمج بھ سجيل ن م ت سكري إذ ت المحلول ال ودين والتطويف ب صبغة االي التصبيغ ب

ومن % ١٠٠وبكفاءة % ٥٨.٥٧ بالصبغة الصامدة للحمض المحورة الحارة وفق تقنية التصبيغ
ي  ج بطفيل سب الخم ي ن وي ف رق معن ود ف دم وج وحظ ع صائيا ل ائج إح ل النت الل تحلي خ

Cryptosporidium  ين وي ب رق معن اك ف ان ھن ثالث في حين ك  والمشخص وفق ھذه الطرق ال
 , 0.01 وعند مستوى معنوية Zستخدام اختباركفاءة ھذه الطرق التشخيصية الثالثة المستخدمة وبا

p < 0.001  p< ٢،٣( وكما مبين في الجدول . (  
ج  سبة الخم وحظ ان ن د ل وان فق ات بجنس الحي ذه الطفيلي ج بھ سبة الخم ة ن ا يخص عالق ا فيم أم

، في حين ظھرت % ٥٩.٥٧ ظھرت مرتفعة في ذكور األرانب وبلغت Eimeriaبأكياس بيض 
ي  ج بطفيل سبة الخم ت  Cryptosporidiumن ب وبلغ اث األران ي إن ة ف د % ٦٠.٨٦مرتفع وعن

سبة الخمج بكل  مقارنة النتائج إحصائيا وباستخدام مربع كاي لم يكن ھناك أي فرق معنوي في ن
 ٤جدول ( بين ذكور وإناث األرانب المفحوصة Cryptosporidium و Eimeriaمن أكياس بيض 

،٥ .(  
راز األرانب المفحوصة  ًشر نوعا تم في ھذه الدراسة تشخيص احد ع ات ب من االيميريا في عين

ا موضح في الجدول  ة وكم واع ) ٦(وبنسب خمج مختلف    E. perforans و  E. exiguaوان األن
واع من  ة أن ر Eimeriaكانت ھي  االكثر شيوعا في براز األرانب وان نمط الخمج بثالث  أو أكث

  ) . ٧(ما موضح في الجدول وك% ٦٧.٥ھو األكثر شيوعا إذ شكل نسبة  
 Eimeria وتم وصف أنواع Cryptosporidium و Eimeriaلقد تم قياس أبعاد أنواع أكياس بيض 

  ) . ١(والشكل ) ٨(وكما موضح في الجدول ) ٢٠،٢١، ٤ ، ١(باالعتماد على 
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   وEimeria spp عدد الحاالت الخمجة ونسبة الخمج بكل من جنس ) :١(الجدول 
Cryptosporidium spp  عينة  براز األرانب٧٠المشخصة في .  

األجناس الطفيلية 
  المشخصة

عدد العينات 
  الخمجة

النسبة المئوية 
  المعنوية   للخمج

Eimeria spp. ٥٧.١٤  ٤٠  

Cryptosporidium spp. ٥٨.٥٧  ٤١  

p>0.05   
غير (

  )معنوي
  

  
  

 عينة براز األرانب حسب ٧٠ فيCryptosporidum sppنسبة الخمج بطفيلي ): ٢(الجدول 
  .التقنيات التشخيصية المستخدمة 

  
عدد العينات   التقنية التشخيصية المستخدمة

  الخمجة
نسبة الخمج 

%  
  ٤٢.٨٥  ٣٠  تقنية التطويف بالمحلول السكري

الصبغة الصامدة للحمض المحورة 
  ٥٨.٥٧  ٤١  الحارة

  ٤٨.٥٧  ٣٤  صبغة االيودين
  (p>0.05)اليوجد فرق معنوي بين التقنيات 

  
دول  ة ) : ٣(الج ة الثالث ات المختبري ن التقني ة م ل تقني اءة ك ة لكف سب المئوي الن

    Cryptosporidum sppالمستخدمة في تشخيص طفيلي 
النسبة المئوية لكفاءة كل   التقنية التشخيصية المستخدمة

  تقنية
يغ بالصبغة الصامدة للحمض التصب

  ١٠٠  المحورة الحارة

  **٨٢.٩٢  التصبيغ بااليودين

  ***٧٣.١٧  التطويف بالمحلول السكري 
  (p<0.001) *** (p<0.01)فرق معنوي عن تقنية الصبغة الصامدة عند مستوى ** 

  
  . في األرانب حسب الجنسEimeria sppنسبة الخمج بطفيلي ) : ٤(الجدول 

ينات عدد الع  الجنس
  المفحوصة

عدد العينات 
  الخمجة

نسبة الخمج 
  المعنوية   %

  ٥٩.٥٧  ٢٨  ٤٧  الذكور

  ٥٢.١٧  ١٢  ٢٣ اإلناث

p>0.05   
غير (

  )معنوي

    ٥٧.١٤  ٤٠  ٧٠  المجموع
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  . في األرانب حسب الجنسCryptosporidium sppنسبة الخمج بطفيلي ) : ٥(الجدول 
   

عدد العينات   الجنس
  المفحوصة

عدد العينات 
  الخمجة

نسبة الخمج 
  المعنوية   %

  ٥٧.٤٤  ٢٧  ٤٧  الذكور

  ٦٠.٨٦  ١٤  ٢٣ اإلناث
p>0.05   

  )غير معنوي(

    ٥٨.٥٧  ٤١  ٧٠  المجموع

  
  
دول ا نس ) : ٦(لج يض ج اس ب واع أكي ي Eimeriaأن صة ف راز اال٧٠ المشخ ة ب ب  عين ران

  ونسبة الخمج بھا 
عدد العينات   األنواع المشخصة  

  الخمجة
النسبة المئوية 

  للخمج
١  E. exigua Yakimoff, 1934 ٣٨.٥٧  ٢٧  
٢  E. perforans (Leuckart, 1897), Sluiter and 

Swellengrebel, 1912 
٣٢.٨٥  ٢٣  

٣  E. nagpurensis Gill and Ray, 1961 ٢٥.٧١  ١٨  
٤  E. media Kessel, 1929 ١٤.٢٨ ١٠  
٥  E. coecicola Cheissin, 1947 ١٤.٢٨  ١٠  
٦  E. irresidua Kessel and Jankiewicz, 1931 ١٠  ٧  
٧  E. stiedai (Lindemann, 1865) , Kisskalt and 

Hartmann , 1907 
١٥.٧١  ١١  

٨  E. elongata Marotel and Guilhon 1941 ١٧.١٤  ١٢  
٩  E. matsubayashii Tsunoda, 1952 ٨.٥٧  ٦  
١٠ E. magna Perard, 1925 ٥.٧١  ٤  
١١ E. intestinalis Cheissin, 1948 ٥.٧١  ٤  

  
   .Eimeriaنمط الخمج بأنواع الجنس ) : ٧(الجدول 

  

عدد العينات   نمط الخمج
  الخمجة

نسبة الخمج 
%  

  ١٠  ٤  الخمج بنوع واحد فقط
  ٢٢.٥  ٩  الخمج بنوعين فقط

  ٦٧.٥  ٢٧  الخمج بثالثة أنواع او أكثر
  ١٠٠  ٤٠  المجموع
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دول ا يض ) : ٨(لج اس ب واع أكي اد أن ات أبع شكلية وقياس صفات ال يEimeriaال    وطفيل

 Cryptosporidium spp  المشخصة في براز األرانب .  

  المواصفات الشكلية   االنواع
  (μm) المعدل 

× الطول 
  العرض

  (μm)المدى 
  العرض × الطول 

E. exigua  كروي الشكل أملس الجدار
  يبليس له بو

٢١.١٢ × 
٢٤- ١٦.٨(× ) ٢٤- ١٩.٢(  ١٨.٢٤(  

E. perforans  بيضوي الي اھليلجي ليس
  له بويب

١٧.٧٥ × 
١٩.٢- ١٢(× ) ٢١.٥- ١٤.٤(  ١٤.٩٤( 

E. nagpurensis 
بيضوي أشبه بالبرميل مع 
جوانب متوازية وليس له 

  بويب
١٢(× ) ٢٦,٤ – ٢١.٥(  ١٢.٨ × ١٩.٢-

١٤.٤(  

E. media 
ر بيضوي الي اھليلجي كبي

ًله بويب تقريبا يشبه شكل 
  الھرم الصغير

٢٧.٣٣ × 
١٨- ١٦(× ) ٣٠ – ٢٣(  ١٨.١٦(  

E. coecicola  اسطواني الشكل طويل
  وضيق وله بويب

٣٠.١٦ × 
٢٠ – ١٦(× ) ٣٥ – ٢٧(  ١٧.٥٧(  

E. irresidua  أھليلجي عريض الشكل له
ًبويب واضح جدا◌ َ  

٣٣.٣٧ × 
٢٨ – ٢٠(× ) ٣٧ – ٢٩(  ٢٢.٨٧(  

E. stiedai 
بيضوي إلى اھليلجي له 

نھاية بويبية مسطحة كبير 
  الحجم

١٦.٨(× ) ٣٧ – ٣٠(  ١٨.٦ × ٣٢.٦ – 
١٩,٢٠(  

E. elongata 
اھليلجي طوالني الشكل ، 
البويب عريض وواضح ، 

  جدار الكيس أملس
١٩ – ١٦(× ) ٣٩ – ٣٦(  ١٨ × ٣٧.٨(  

E. matsubayashii  عريض وبيضوي كبير
  )٢٠ -١٥(× ) ٣١ – ٢٥(  ٢٠.٥ × ٢٧.٦  الحجم وله بويب

E. intestinalis ٢٠ - ١٦(× ) ٣٧-٢٧(  ١٨.٦ × ٢٨.٢  كمثري الشكل وله بويب(  

E. magna 

بيضوي عريض وكبير 
الحجم له بويب واسع 
محاط بتراكيب أشبه 
  ببروزات جانبية

٣٣.٤٢ × 
٢٨ – ٢١(× ) ٣٨ -٢٩(  ٢٤.٥٧ (  

Cryptosporidium spp  كروي الى بيضوي صغير
 – ٢.٤(× ) ٧.٢ – ٢.٤(  ٥.٢ × ٥.٧  ر الحجم الى كبي

٧.٢(  
   كيس بيضة لكل نوع٣٠تمثل ھذه القياسات معدل ومدى 
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E. matsubayashii  

  

E. intestinalis  

  

E. irresidua  

  

E. coecicola  

  

E. perforans  
 

E. stiedai 

  

E. magna 

 Cryptosporidium sppوأكياس بيض طفيلي  Eimeriaبعض أنواع أكياس بيض جنس ) : ١(شكل 
   )X ٤٠  و X ١٠قوة التكبير (المشخصة في عينات براز األرانب  

E.nagpurensis  

 

Cryptosporidium spp  



 ١٣٠

  )١٣٣- ١٢٣(٢٠٠٥، ٢، العدد ١٩المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد
  
  

  المناقشة
اس بيض    ة بأكي سبة الخمج الكلي ى ان ن ة ال  بلغت Eimeriaأشارت نتائج الدراسة الحالي
ا % ٥٧.١٤ ا ذكرھ ة لم سبة مقارب ذه الن ي حين سجل كل من ) ١٠(وھ سبة خمج ) ١١ ،١(ف ن

ة % ١٠٠و % ٩٦عالية بلغت  ة في األرانب األليف على التوالي ، ان تسجيل نسب خمج مرتفع
شائعة الحدوث يتفق مع كثير م ات ال د من الطفيلي سيديا تع ى ان الكوك ن الباحثين الذين أشاروا ال

ي  في األرانب وخصوصا الفتية منھا كما ان األرانب البالغة قد تكون حاملة ألكياس بيض الطفيل
ول أرانب Eimeriaان ) ٢٣(وذكر ) ٢،٢٢(  تعد من المسببات الرئيسية لحدوث اإلسھال في حق

  . التسمين
ي بينت  سبة الخمج بطفيل ى أن ن د % ٥٨.٥٧ بلغت  Cryptosporidium sppنتائج الدراسة ال وق

ا ) ١٥ ،١٤(اشار كل من  اتية  للخالي ات الفرش الى تشخيص حاالت خمج بھذا الطفيلي في الحاف
ى ان  شير ال ذه الدراسة ت ي في ھ الظھارية لألمعاء كما ان تسجيل نسبة خمج مرتفعة بھذا الطفيل

د  ب ق خاص األران صوصا األش سان وخ ى اإلن ي ال ذا الطفيل ال ھ ي انتق ا ف صدرا مھم شكل م ت
م إذ أشار  ي ) ١٣(العاملين في مجال البحوث والمعتمدين على األرانب في مجال عملھ ان طفيل

Cryptosporidium spp  ة واغ الخبيئ داء االب سبب ل ات Cryptosporidiosisوالم د من الطفيلي  يع
سان وال ين اإلن شتركة ب ة الم ضائف خازن ل كم ضائف تعم ن الم را م ددا كبي ا ان ع وان كم ًحي

رت  د ذك ي وق ة ) ٢٤(للطفيل راض المھم ن األم د م ة يع واغ الخبيئ تھا ان داء االب ي دراس ف
ضائف  ي الم رة ف ة الغزي ھاالت المائي داث االس ي أح سببة ف راض المت ة األم صدرة لقائم والمت

ال  ي األطف ج ف سبة خم ة إذ سجلت ن الن % ٢٠.٥٢المختلف ي الحم ا ان % ٣٦.٤٣وف ) ٢٥(كم
  %. ١٤.٧أورد نسبة خمج بھذا الطفيلي في صغار المعز بلغت 

 و Eimeriaأشارت نتائج الدراسة الى انعدام الفروقات المعنوية بين كل من الخمج بأكياس بيض 
Cryptosporidium ات م فحص عين ي ت ا أن األرانب الت دة منھ ى عوامل عدي د يرجع ال ذا ق  وھ

ى برازھا سبب ال ود ال د يع ذلك ق ة وك ة ألغراض األبحاث العلمي  تم شرائھا من األسواق المحلي
شرب  اه ال ق ومي ظروف التربية ودرجة االھتمام بنظافة األقفاص ودرجة تلوث األعالف والعالئ

از بطرح Cryptosporidium و Eimeriaبأكياس بيض  ات تمت ذه المجموعة من الطفيلي  إذ ان ھ
  ). ٢٧ ، ٢٦ ، ٨(كياس البيض والتي تبقى لفترات طويلة في البراز او الماء اعداد كبيرة من أ

ت  ارة بلغ ورة الح صامدة للحمض المح صبغة ال صبيغ بال اءة الت ة ان كف ذه الدراس أوضحت ھ
ا أورده % ١٠٠ ذا يتفق مع م ا ) ٢٥(وكشفت عن جميع الحاالت الموجبة وھ د ذكر ) ٢٤(أم فق

االيودين ھي  صبيغ ب صبغة ان تقنية الت سكري وبال المحلول ال ة التطويف ب أ من كل من تقني أكف
  . الصامدة للحمض المحورة الحارة

نس  ن ج ل م ج بك سب الخم ي ن وي ف رق معن اك أي ف ن ھن م يك ة ل ذه الدراس ي ھ  و Eimeriaف
Cryptosporidium اث  بين ذكور وإناث األرانب المفحوصة وھذا قد يرجع الى كون كل من اإلن
ش أثر ب ذكور تت احثين  وال ن الب ددا م ا ان ع ج كم داث الخم ي أح دة ف ل الممھ ساوي بالعوام ًكل مت

  ). ٢٥ ، ٢٤(أشاروا بان جنس الحيوان قد ال يلعب دورا مھما في حدوث الخمج 
اس بيض  ا من أكي د عشر نوع ز أح ذه الدراسة تميي ي ھ م ف ع كل منEimeriaًت ق م ذا يتف    وھ

يض األ) ٢١ ، ٢٠ ، ٤ (  اس ب ج بأكي كل الخم واع وش   و  E. perforansو   E. exiguaن
 E. nagpurensis   على التوالي أما % ٢٥.٧١و % ٣٢.٨٥و % ٣٨.٥٧أعلى نسبة وبلغت  
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ين  ج ب سبة الخم د تراوحت ن واع فق اقي األن احثين % ١٧.١٤ – ٥.٧١ب ن الب دد م د أورد ع ، لق
الم إذ اشار Eimeriaسب خمج مختلفة بأنواع الجنس ن شخيص ) ١( في مختلف دول الع ى ت  ٨ال

واع Eimeriaأنواع من   .E و   E. magnaو   E. media في جنوب شرق بريطانيا وذكر ان األن
perforans   ا يوعا أم ر ش ت اكث جل ) ١٠( كان د س ن ٧فق واع م واع Eimeriaأن  .E وان األن

magna   وE. irresidua   و E. perforans   ر شيوعا وأورد واع األكث  ٥وجود ) ١١( ھي األن
واع من  وع Eimeriaأن سعودية وان الن ة ال ة العربي دة في المملك ة في ج  .E في األرانب األليف

perforans   ج سبة خم كل ن د ش ا % ٦٥ ق ن) ٢٢(أم ل م ج بك سبة خم جل ن د س   فق
 E. perforans    وE.exigua و  E.irresidua  وE.magna   و E.media  و % ٦٨.٥

   .على التوالي% ٤٨.٦و % ٦٣.٦و % ٦.٩٩و % ٤٢.٦٦

واع ) ٢٠(لقد أشار  شائعة في   E. coecicolaو  E. intestinalisان األن ر ال واع غي د من األن  تع
ة  ذه الدراس ي ھ وعين ف ذين الن ج بھ سبة الخم ة إذ بلغت ن ب األليف % ١٤.٢٨و % ٥.٧١االران

   .على التوالي
ا ) ١٢(وھذه النسبة مقاربة لما سجلھا % ١٧.١٤  E. stiedaiبلغت نسبة الخمج بالنوع  ) ١١(أم

ج  سبة خم د سجل ن ي ) ١(و % ٢٥فق ي األرانب ، وف وع ف ذا الن ج بھ ة خم شخص أي حال م ي ل
وع % ٢٢.٥فرنسا  ذا الن سبب ھ د أشار ) ٢٨(من األرانب المعدة ألغراض التسمين ھلكت ب وق

وع   E. stiedaiأن النوع ) ٩(  يعد من األنواع المھمة جدا في األرانب األليفة وان الخمج بھذا الن
  . يؤدي إلى حدوث خسائر اقتصادية كبيرة في مزارع تربية األرانب

أنواع  ة مع Eimeriaأن التباين المالحظ  في نسب  الخمج ب ذه الدراسة مقارن  المشخصة في ھ
د من ال ل العدي ق في نسب الخمج المسجلة من قب ا يتعل ا م دة منھ ى عوامل ع ود ال د يع احثين ق ب

ة الفحص  ة فضال عن دق ة ووقت أخذ العين ع الجغرافي اختالف عدد العينات المفحوصة والمواق
صنيف ن . والت واع م ة أن ج بثالث ط الخم كل نم ت Eimeriaش ج وبلغ سبة خم ى ن ر أعل  أو أكث

وعين ھو وھذا يتفق مع كثير من دراسات الباحثين الذين أشار% ٦٧.٥ وا ان الخمج بأكثر من ن
  ). ١١، ١٠ ،١(مط األكثر شيوعا في الحيوانات الن
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