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   في مدينة الموصلالمحلية  و دموية للطفيليات الداخلية في الحميرةسريريدراسة 
 
  إسماعيلسالم عبد 
  

   العراقالموصل،، جامعة الموصل ،كلية الطب البيطري فرع الطب الباطني والوقائي،
  

  )٢٠١٠ كانون الثاني ١٧ ؛ القبول٢٠٠٩ تشرين األول ١٣ االستالم(
  
  

  الخالصة
  

 حيواناً مصاباً إصابة ٦٠منها  )سنوات٤-٣( تراوحت أعمارها بين  من كال الجنسيناحمارا محلي ٧٠ شملت الدراسة فحص
تها إصابالمختلفة  ج فحوصات البرازـوضحت نتائأ . كمجموعة سيطرةت سريرياً عدةسويات  حيوان١٠و بالطفيليات الداخلية،طبيعية 
 ،%٣٦,٦ .Triodontophorus spp، %٧٠ .Strongylus sppالمستديرات الكبيرة  بديدان مختلفة من الديدان االسطوانية تمثلت بأنواع
 Dictyocaulus %Parascaris equorum٢٠ ،%٣٣,٣ Trichostrongylus axei، %٣٣,٣ )Cyathostomins (الصغيرةالمستديرات  ديدان

arnfieldi ١٣,٣%،  Strongyloides westeri١٠%  ،Habronema musca١٠%، Oxyuris equi الديدان مثقبية ،% ٦,٦ Gastrodiscus 
spp،  Dicroceolium spp. الديدان أجناس وأنواعوقد شخصت . %٨٠نسبة المختلطة و% ٢٠ نسبـة المفردة اإلصابة شكلت ،%٣,٣ 

 أهم أنتبين من خالل نتائج الدراسة . نوع ويرقات بعضه جنس و المميزة لبيوض كلواألشكال  القياساتالمذكورة اعتماداً على
 انحراف ،%٦٠شحوب األغشية المخاطية و% ٦٨,٣  خشونة الجلد،%٣٠  الهزالةالمصابالحمير العالمات السريرية المالحظة على 

 الدموية الصورة  تغييرات فيدراسةأظهرت الكما . %٦,٦ وخرخرة رئوية رطبة بنسبة ،%٦٨,٣  المتقطع المغص،%٥٣,٣الشهية 
وتركيز خضاب الدم وحجم خاليا الدم  )P<0.05( تحت مستوى معنوية لكريات الدم الحمرعد الكلي لل  معنويتمثلت بانخفاض

في العدد الكلي  )P<0.05( في حين لوحظت زيادة معنوية ، مقارنة مع مجموعة السيطرة)P<0.01( تحت مستوى معنوية المرصوصة
  .)P<0.01( تحت مستوى معنوية في معدالت الحمضاتوخاصة  لخاليا الدم البيض
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Abstract 
 

The study was included 70 native donkeys at age 3-4 years, 60 animals naturally infected with gastrointestinal parasite and 
10 clinically normal served as control group. Coprological examinations revealed that the donkeys were infected with 
Nematodes such as Large strongyles Strongylus spp. 70%, Triodontophorusspp. 36.6%, Smallstrongyles (caythostomines) 
33.3%, Trichostrongylus axei 33.3%, Parascaris equorum 20%, Dictyocaulus arnfieldi 13.3%, Strongyloides westeri 10%, 
Habronema musca 10%, Oxyuris equi 6.6% and Trematode Worm Gastrodiscus spp., Dicroceolium spp. 3.3%. The rate of a 
single infection was 20% and mixed infection was 80%. Diagnoses was based on the measurement and the characteristic 
shapes of eggs and larvae. Results indicate that diseased donkeys exhibited emaciation 30%, rough coat 68.3%, pale mucous 
membranes 60%, Pica 53.3%, colic 68.3%, moist ralse 6.6%. Significant decrease (P<0.05) were encountered in the RBCS 
count (P<0.01) and Hb and PCV values of infected donkeys compared with control, while there were significant increase at 
(P<0.05) in WBCS and eosinophils at (P<0.01).  
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  المقدمة
  

 والمكائن اآلالتل في استخدام صاحعلى الرغم من التقدم ال
ت حيوانات الحمل يوسائط النقل المتطورة في العمل والنقل بقو

 في له الدور األكبر والفاعل في مقدمتها الحمير تأتيوالتي 
 ، الحمل والركوب ونقل البضائعوإغراض الزراعية األعمال

وخاصة  األولى دابة الحمل بأنها ميزتهاأو وتبقى تحتفظ بسمتها 
 انتشاراً واسعاً  حيث تنتشر الحمير.)١(  الناميةمفي دول العال

 واسيا ودول أفريقيافي   المدنيةأوسواء في المجتمعات الريفية 
تصاب الحمير مثلها كباقي الحيوانات  .)٢( الوسطى أمريكا
 تدهور إلىوالتي تودي   االخماج الطفيليةبمختلف األخرى

لحالة الصحية للحيوان تحت ظروف العمل الشاقة وسوء ا
حيث تضم االخماج الطفيلية الخمج بالديدان  ).٣(التغذية 

ديدان المعدة  الخمج بويعد ،وباتوالمثق والشريطية االسطوانية
 ،ها السائدة فياألغلبية والتي تشكل الديدان االسطوانية واألمعاء

 جنس مختلف ٤٠ من وأكثرحيث تضم خمس عوائل تصنيفية 
نظرا لقلة و .والتي تتطفل على هذا النوع من الحيوانات )٦-٤(

 االخماج الطفيلية في الحمير  عنالدراسات المنشورة في العراق
 تواجد ديدان الرئة في الموصل) ٧(حيث سجل  ،العراقية

 بطفيلي االخماج انتشار في البصرة) ٨( درسكذلك و
 مقتصرة على كانت والتي  والحميرالخيول في اإلسكارس

 )٩،١٠( سجال حيث دراسة االخماج الطفيلية في الخيول والبغال
في  تواجد الديدان االسطوانية في الخيول وكذلك نسبفي بغداد 

عن ) ١٤- ١١ (ون الباحثكشف في الموصل فقد أما .البغال
 هذا تأتي حيث .نسب تواجد الديدان الطفيلية في الخيول والبغال

 سب انتشار الديدان الطفيلية في الحميرالدراسة لمعرفة ن
 على أتطر  ودراسة التغيرات التيألسريري تأثيرها ومعرفة

  .هذه الطفيليات للحمير الخمجة طبيعياً بالصورة الدموية
  

  المواد وطرائق العمل
  

 سنوات ١٠-٣ بين م حماراً تراوحت اعماره٧٠تم فحص 
 حمار ٦٠وقد شملت  ،من مناطق مختلفة من مدينة الموصل

 حمير ١٠ و المختلفة طبيعية بالديدان الطفيلية إصابة امصاب
جميع  فحصتمجموعة سيطرة، ك تسوية سريريا عد

 عينات البراز من مستقيم وأخذتالحيوانات فحصاً سريرياً 
واجري عليها فحوصات البراز المختلفة التي الحيوان مباشرة 

 البرازشملت طريقة الطفو والترسيب وطريقة بيرمان وزرع 
 لغرض تشخيص بعض األولى اليرقات أنواعللتعرف على 

 عينات دم من الوريد أخذت كما ،)١٥( حسب طريقة الطفيليات
 أجريتحيث   الفحوصات الدمويةإجراءالوداجي لغرض 

 جهاز عد خاليا الدم الرقمي الفحوصات الدموية باستخدام
)Automatic digital cell counter (Coulter counterركة  ش

Beckman /  العد  حسابحيث تم  .األمريكيةالواليات المتحدة

والعد الكلي  Total leukocytic count الدم البيض خالياالكلي ل
وخضاب الدم  Total erythrocyte count الحمر الدملكريات

Hemoglobin )Hb ( وحجم خاليا الدم المرصوصةPacked cell 
volume (PCV) الدمويةوالعد الكلي للصفيحات .  

  
  التحليل اإلحصائي

تم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام الحاسوب الستخراج 
، وتم استخدام Standard error والخطأ القياسي Meanالمعدل 
 ,SPSS) Microsoft, Ver. 15.0 بواسطة برنامج T- testاختبار 

USA (السيطرة  حيوانات المصابة مع نتائج الحيواناتلمقارنة 
 ). P<0.01(و ) P<0.05 ( معنويةعند مستوى

 
  النتائج

  
أن   من خالل فحص البرازالحالية  الدراسةنتائج أظهرت

  الطفيلية الموصل مصابة بالعديد من الديدان مدينة فيالحمير
ديدان المستديرات الكبيرة بتشخيص بيوض  مختلفة تمثلتال

Strongylus spp. ,Triodontophorus spp.  أعلى حيث سجلت
 بيوض ومن ثم ،على التوالي% ٣٦,٦ و %٧٠ ابلغتن تينسب

 بيوضو ،.Cyathostomins spp ديدان المستديرات الصغيرة
 %٣٣,٣ بنسبة  وTrichostrongylus axeiديدان المعدة الدقيقة 

 Parascarisديدان الخيل المدورة وظهرت بيوض  ،لكل منهما
equorum  ديدان الرئة وبيوض ،%٢٠بنسبة Dictyocaulus 
arnfieldi الديدان الخيطية وكذلك بيوض ،%١٣,٣ بنسبة 
 ديدان المعدة وبيوض Strongyloides westeri الحميرألمعاء 

Habronema muscae بيوض أما، لكل منهما% ١٠ بنسبة و 
 ،%٦,٦ بنسبة فكانت Oxyuris equiالديدان الدبوسية الخيلية 

بنسبة  .Gastrodiscus spp،  Dicroceolium spp ديدان وبيوض
 .)١جدولال( لكل منهما %٣,٣

كما تم تقسيم اإلصابة الطفيلية إلى مجموعتين حاالت 
 %٢٠ وبنسبة حالة١٢اإلصابة الطفيلية المفردة وبلغ عددها 
 ،%٨٠ وبنسبة حالة٤٨حاالت اإلصابة المختلطة وبلغ عددها 

  ).٢جدولال(
 Trichostrongylus axeiوقد شُخِّصت بيوض ديدان 

 صورةال( Parascaris equorumبيوض ديدان و ،)١الصورة (
الصورة ( Strongyloides westeri، بيوض ويرقات ديدان )٢
 Strongylus ويرقة ،)٤ الصورة(ديدان المستديرات  ضو بي،)٣

spp ) ٥الصورة(،  وبيضة ديدانGastrodiscus spp ) الصورة
٦ .(  

لت  تمثّيدة عدسريرية المصابة عالمات الحميركما أظهرت 
شحوب و% ٦٨,٣  وفقدان لمعانهخشونة الجلدو ،%٣٠بالهزال 

وعانت  %٦٠األغشية المخاطية المبطنة للعين والفم بنسبة 
 فضالً عن ،%٥٣,٣ الشهية انحراف المصابة من الحمير
وقد تفاوت المغص في الشدة وأظهر  %٦٨,٣  المتقطعالمغص
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النهوض عالمات مختلفة تمثلت بالقلق وعدم الراحة والرقود و
والنظر إلى الخاصرة والتمرغ وخرخرة رئوية رطبة بنسبة 

 ).٣جدول ال(% ٦,٦
  

 ةالحمير المحلي  من٦٠الديدان المشخصة في: ١ جدولال
 أنواع الديدان ونسبها ببيوضالمصابة وعدد الحيوانات المصابة 

  .المئوية
  

  
  الديدانبيوض 

عدد 
الحيوانات 
  المصابة

النسبة 
 المئوية

%  
Strongylus spp. ٧٠ ٤٢ 
Triodontophorus spp. ٣٦,٦ ٢٢ 
Small strongyles (Cyathostomins) ٣٣,٣ ٢٠ 
Trichostrongylus axei ٣٣,٣ ٢٠ 
Parascaris equorum ٢٠ ١٢ 
Dictyocaulus arnfieldi ١٣,٣ ٨ 
Strongyloides westeri ١٠ ٦ 
Habronema muscae ١٠ ٦ 
Oxyuris equi ٦,٦ ٤ 
Gastrodiscus spp. ٣,٣ ٢ 
Dicroceolium spp. ٣,٣ ٢ 

  
المفردة و المختلطة بالطفيليات   نسبة اإلصاباتيبين: ٢الجدول 

  .ة المحليالداخلية في الحمير
  

 %النسبة المئوية  العدد نوع اإلصابة
 ٨٠ ٤٨ اإلصابات المختلطة
 ٢٠ ١٢ اإلصابات المفردة

 ١٠٠ ٦٠ المجموع
  
الحمير  العالمات السريرية الظاهرة على يبين: ٣ جدولال

 وعدد تكرارها ونسبها بالطفيليات الداخلية ة المصابةالمحلي
  ".في ستين حيوانا المئوية

  

  عدد التكرار
العالمات 
  السريرية

النسبة 
 %المئوية 

 ٣٠ ١٨ الهزال
 ٦٨,٣ ٤١ خشونة الجلد وفقدان لمعانه

 ٦٠ ٣٦ شحوب األغشية المخاطية للعين واللثة
 ٥٣,٣ ٣٢ انحراف الشهية 

 ٦٨,٣ ٤١  المتقطعالمغــص
 ٦,٦ ٤ خرخرة رئوية رطبة

  
  

 .Trichostrongylus axei بيضة طفيلي توضح: ١ الصورة
  

  
  

  .Parascaris equorum طفيلي توضح بيضة : ٢ الصورة
  

 الدموية تمثلت صورة  تغييرات فيدراسةكما أظهرت ال
 معنوية  تحت مستوىبانخفاض العد الكلي لكريات الدم الحمر

)P<0.05(  وحجم خاليا الدم المرصوصةوتركيز خضاب الدم 
 مجموعة  حيواناتمقارنة مع )P<0.01(معنوية  تحت مستوى

  . )٤جدول ال( السيطرة
كما تبين من خالل العد الكلي لخاليا الدم البيض وجود 

لخاليا الدم البيض   في العدد الكلي)P<0.05(زيادة معنوية 
  تحت مستوىgranulocyte وزيادة معنوية للخاليا الحبيبية

  ).٥ الجدول(، )P<0.01(معنوية 
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  .Strongyloides westeri طفيليالبيوض ويرقات : ٣ الصورة
  
 ة المحليحمير الدموية للالصورةالتغيرات في يبين : ٤ جدولال

 مجموعة  حيوانات مقارنةً مع بالطفيليات الداخليةالمصابة
  .السيطرة

  
   الخطأ القياسي±المعدل 

 لحميرا  المعايير
  ابةالمص

مجموعة 
  السيطرة

  العد الكلي لكريات الدم الحمر 
  )مايكروليتر/106× (

٥,٤١±  
٠,١٢٢ *  

٦,٠٧±
٠,١٧٨  

  تركيز خضاب الدم 
  )  مليلتر100/ غرام (

١٠,٠١±  
٠,٢١ **  

١٢,٠٢٠±
٠,٢٤٤  

  حجم خاليا الدم المرصوصة 
(%)  

٢٩,٨٨±  
٠,٦٤٩ **  

٣٤,٤٦±
٠,٨٠١  

  العد الكلي للصفيحات الدموية
  )ايكروليترم /103×(

٣٠٠,١٨٣ 
±١٥,٨٧٣  

٣٢٩,٧٠ 
±١١,٢٦٠  

  .)P<0.05 (مستوى المعنوية*، )P<0.01(مستوى المعنوية **

 

 
 

  . المستديرات طفيلياتضوبي: ٤ الصورة
  
 التغيرات في العد الكلي والتفريقي لخاليا الدم يبين: ٥جدول ال

مقارنةً مع  بالطفيليات الداخلية  المصابةالحميرفي  البيض
  . السيطرة حيواناتعةمجمو

  
   الخطأ القياسي±المعدل 

 لحميرا  المعايير
  المصابة

مجموعة 
  السيطرة

 العد الكلي لخاليا الدم البيض
  )مايكروليتر/103× (

١١,٨٧±  
٠,٢٥٦*  

١٠,٤٦±  
٠,٣٤٦  

  ±٥٠,٦٧٣  )%(الخاليا اللمفيـة 
١,٨٩٦**  

٦٣,٤٨±  
٥,٠٠٨  

  ±٢٩,٢٦٣  )%(وحيدة النــواة 
١,٢٨٧  

٢٣,٤٨ ±  
٢,٩٢٠  

  ± ٢٠,٠٦٣  %)(الخاليا الحبيبية 
١,٣٤٧ *  

١٣,٠٥± 
٢,٥٩٢  

  .)P<0.05 (مستوى المعنوية*، )P<0.01(مستوى المعنوية **
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 ..Strongylus spp يرقة طفيلي: ٥ الصورة
 

 
 

 .Gastrodiscus spp. بيضة طفيلي: ٦ الصورة
  
  لمناقشةلمناقشةاا
  

  إصابة الحمير الخاضعة الدراسة الحالية نتائجتبين من
 الصغيرة نوعيها بStrongylesديدان المستديرات  للدراسة
 من  المشخصةالطفيليات أكثر أنواع  من تعد والتيوالكبيرة

 %١٠٠-٧٥ نسبة بيضوهاحيث عدد األجناس واألنواع وتشكل 
 وهذا ، تشخيصها بفحوصات البرازتممن بيوض الديدان التي 

 هذه الدراسة حيث  فيلتواجد هذه الديدانما يفسر النسبة العالية 
 Triodontophorus  %٣٦,٦، .Strongylus spp  %٧٠بلغت 

spp.  ألنواع  لو  الكبيرةباألنواع اإلصابةتوزعت على نسبة
  مع ما سجله كلٌّ مـنمقاربةوهذه النسبة % ٣٣,٣الصغيرة 

 ،% ٣٢ في البغال بنسبة )١٤( وسجلها في الحمير )١٨-١٦(
ي دول مختلفة من العالم بدراسة وقد قام العديد من الباحثين ف

انتشـار األنواع التابعة لمجموعة المستديرات بشكل مفصل 

 أشار حيث  ال سيما األنواع الصغيرة منها،)٢٠ و ١٩(مثل 
إلى أن الدراسات المسحية السابقة بينت أن أعلى نسبة ) ٢١(

إذ أنها عادة ما  Strongylus vulgaris  طفيلياتلالنتشار هي ل
 المغص في وهي المسؤولة عن حدوث% ١٠٠إلى % ٩٠تبلغ 
 Trichostrongylusنوع لل ديدان المعدة كما شخصت ،الحمير

axei ١٧( وهذه النسبة مقاربة لما ذكره ،%٣٣,٣ بنسبة( ،
سجل وجود هذه الديدان في البغال ) ١٤(وتجدر اإلشارة إلى أن 

 من  في حين لم يتم تسجيلها بفحوصات البراز،%٨,٦٦وبنسبة 
 هو الحميرويعـتَقَد أن سبب تواجد هذه الديدان في  )١٨(ِقبل 

نتيجة للرعي غير المنتظم وبخاصة في فصل الربيع حيث 
 في العمل يمكن أن تمر الحميرتتوفر الحشائش؛ فأثناء تنقّل هذه 

على مراٍع مرت عليها المجترات التي تعد المضيف الطبيعي 
أن هذه الديدان شائعة في األبقار  )٢٢(  فقد أشار،لهذه الديدان

واألغنام لكنها غالباً ما تحدث في الفصيلة الخيلية نتيجة لرعيها 
 بنسبة Habronema muscae شخص النوع، في المراعي نفسها

 ومن الجدير .)١٤( %١٨في البغال بنسبة الذي سجل و %١٠
) ١٨-١٦(بالذكر أنها لم تسجل بفحوصات البراز أيضاً من ِقبل 

 بعد إجراء )٢٣،٢٤( منها تم تمييزها من ِقبل أنواعاإالّ أن 
 السبب في عدم إمكانية تشخيص هذه ويعزى .الصفة التشريحية

 من أن )٣،٦(الديدان بفحوصات البراز إلى ما أشار إليـه 
هناك صعوبة في تشخيص الخـمج الِمـعدي لهذه الديدان 

 كمـا بين ،ازبسبب الطرح القليل للبيوض واليرقات مع البر
أنه بسبب القشرة الرقيقة للبيوض فإنها تتحطم أثناء عملية ) ٢٢(

 Parascaris equorumسجلت ديدان الخيل المدورة .الطـفو
في  )٢٥،٥( وهي نسبة مماثلة لما سجله كلٌّ من ،%٢٠بنسبة 
 نسبة هذه الديدان في البغال بلغت إن )١٤(ذكر و  وبولنداإثيوبيا
، وميـزها بعد إجراء %٢٢,٤بنـسبة ) ٢٦( و% ٦٣,٣٣

 .%١٤بنسبة ) ٢٣( و )٢٤(% ٢٦الصفة التشريحية بنسبـة 
وقد يرجع السبب بتسجيل هذه النسبة في هذه األعمار في 

 في المنطقة والتي الحميرالدراسة الحالية إلى ظروف تربية 
 عادة ما تكون مالئمة لتواجد أعداد كبيرة من بيوض ديدان الـ

P. equorum، ألسريريإلى أن المرض ) ٢٨( حيث أشار 
 يرتبط بتوفر الظروف التي تسمح P. equorum لديدان الـ

بتراكم البيوض الخَمجة والتي غالباً ما تحدث في حالة التربية 
  .الكثيفة أو في حالة التنظيف غير الجيد لحظائر التربية الداخلية

 Strongyloides الدراسة وجود الديدان الخيطية  هذهأظهرت
westeri ١٠ وبنسبة التي خضعت للدراسة حميرال في % كما تم

 )١٨،١٦( ذكره كل من وهذه النسب مقاربة لما ،تمييز اليرقات
 وبنسبة )١٤(تم تسجيلها في البغال و  وتركياإفريقيافي جنوب 

 بفحوصات البراز من قبل بيضوها كما تم تمييز ،%٩,٣٣
على % ١,٥و % ١,٦ بنسبة متقاربة جداً بلغت )٢٧،٢٦(

بعد في الخيول % ٤ بنسبة )٢٤( وميز ديدانها البالغة ،التوالي
 ويعـتَقَد أن سبب تواجد هذه الديدان .إجراء الصفة التشريحية

 في هذه الحيوانات استخدام طاردات الديدان قلة هوالحمير في 
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مما يزيد من احتمال تلوث المراعي ببيوض ويرقات هذه 
أظهرت  ).٢٦( المصابة الحمير مع براز ةالمطروحالديدان 

 في Oxyuris equiالدراسة وجود الديدان الدبوسية الخيلية 
 )١٨،١٦( ذكره وهذه الدراسة مماثلة لما% ٦,٦ وبنسبة الحمير

 وقد ،)١٤( %٥٢  في البغال بنسبةو، في جنوب إفريقيا وتركيا
 ،%٣بنسبة بلغت ) ١٧(تم تشخيصها بفحوصات البراز من قبل 

 )٢٤،٢٣(وقد ميـزها بعد إجراء الصفة التشريحيـة كلٌّ مـن 
 كما تبين من خالل .على التوالي% ٧ و %٣٦وبنسب متفاوتة 

 في Dictyocaulus arnfieldi   الدراسة وجود ديدان الرئةنتائج
 )١٧(  مع ما سجلهمقاربةوهي نسبة % ١٣,٣ وبنسبة الحمير

غال في الدراسة التي أجريت  أنها لم تسجل في البإال ،إثيوبيافي 
 وتجدر اإلشارة إلى أنها سجلت أيضاً من ِقبل ،)١٤(من ِقبل 

كما تبين من خالل  .%٠,٠٤ وبنسبة قليلة جداً بلغت )٢٧(
 وهي %٣,٣ بنسبة Gastrodiscus sppالدراسة وجود ديدان الـ

 على التوالي %١٦,٧,% ٦ بنسبة) ١٧،١٦ (مقاربة لما سجله
كما تم . %٧٢,٦٦ بنسبة مرتفعة بلغت في البغال )١٤(جلها وس

وهي مقاربة لما  %٣,٣ بنسبة Dicroceolium spp تسجيل ديدان
 المصابة الحميرقد أظهرت  .%١,٢٣ بنسبة )١٨( سجله

 خشونة الجلد وشحوب ،تمثّلت بالهزاليدة عد سريريهعالمات 
ية فضالً عن فقدان الشه األغشية المخاطية المبطنة للعين والفم

  وكانت هـذه العالمات موافقة لما ذكره كّل من،والمغص
 ويعتقد أن هذه العالمات ناتجة من ،)٣٠-١٣،٢٨-١١(

التأثيرات الفسلجية التي تُحِدثُها الديدان في الجسم مثل تعطيل 
  .)٣١(العمليات األيضية وفقـر الدم كما أشار إلى ذلك 

جة  المغص نتيStrongylus vulgarisتسبب ديدان الـ
الختراق يرقاتها جدار األمعاء مسببة تغيراً في الفعالية 

 ويضـيف كل من ،)٣٤(الكهربائية لعضالت اللفائفي 
 في آفاتأن هجرتها داخل بطانة الشرينات تنتج ) ٣١،٢٨(

األوعية الدموية المساريقية المغذية لألمعاء الغليظة تتمثل 
اد سمك بتكوين خثر دموية وتضييق الشرينات وتليف وازدي

جدرانها مما يؤدي إلى حدوث ذوى في تلك المنطقة فتضغط 
 أن )٣٣( وقد بين .على الضفيرة المساريقية وتسبب المغص

المغص في حالة تطفل المستديرات الصغيرة يحدث بسبب إعاقة 
الحركة الطبيعية لألمعاء نتيجة لتواجد اليرقات المتكيسة في 

وجود بلتي تحدث كمـا يعتقد أن االضطرابات ا.جدرانها
الخرخرة الرئوية الرطبة تحدث بسبب هجرة يرقات ديدان 

 أن هجرتها )٣٤( فقد ذكر ، إلى الرئةParascaris equorumالـ
إلى الرئة تسبب عالمات تتميز بالتنفس السريع والسعال وقد 

 بسبب وجود أيضاوتحدث ،تؤدي إلى ذات الرئة
 من خالل دراسة  نتائجأوضحت .Dictyocaulus arnfieldiديدان

من العدد الكلي لكريات الدم كل  الدموية انخفاض الصورة
الحمر وتركيز خضاب الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة في 

إلى أن ) ٣٥( وقد أشار ، المصابة مما أدى إلى فقر الدمالحمير
ديدان المستديرات تتغذى على جدار األمعاء مما ينجم عنه 

 ،يقة وتمزق الشعيرات الدمويةتكوين قرح وتلف للطبقات العم
 أن أنواع المستديرات الكبيرة تقوم بمص الدم )٢٨(ويضيف 

بصورة مباشرة من جدار األمعاء كما إنها بعد التصاقها بجدار 
 أما يرقات ،األمعاء تسبب نزفاً مستمراً من مناطق تغذيتها

 فبعد عودتها إلى األمعاء تسبب تكوين .Strongylus sppالـ
 وعند وصولها ،بيرة في جدار األعور والقولونعقيدات ك

مرحلة البلوغ فإن هذه العقيدات تتمزق لتخرج الديدان البالغة 
 فضالً عن ، إلى حدوث النزفحيث تؤديإلى تجويف األمعاء 

أن تواجد يرقات المستديرات الصغيرة بكميات كبيرة ينجم عنه 
قرحات حدوث التهابات في جدار األعور والقولون مع تكوين ت

 مختلفة األحجام وزيادة إفراز أنزفهصغيرة تُـنِْتج فيما بعد 
 إن األضرار اآللية التي تسببها الديدان البالغة .المخاط

 وقد وافقت هذه .للمستديرات تنتج من تغذيتها على جدار األمعاء
كما تبين . )٣٦،٣٠،٢٨،١١ (النتائج مع ما أشار إليه كلٌّ من

لتفريقي لخاليا الدم البيض زيادة العد من خـالل العد الكلي وا
 الحميرفي  )الحمضـات(  الخاليا الحبيبيةالكلي ومعدل

  وقــد الحـظ زيادة العـدد الكلي كلٌّ مـن،المصابـة
 وقد اتفقت زيادة الحمضات في هذه الدراسة ،)٣٨،٣٧،٢٨،١١(
 إلى أن زيادة الحمضات )٣٩( وقـد أشـار .)٢٨،١١( مع

س لبروتين الطفيليات الذي يعد غريباً عن تحدث نتيجة التحس
وتلخص نتائج . وغالباً ما تحدث أثناء هجرة اليرقات،الجسم

  نسبةأعلى بالديدان االسطوانية كانت اإلصابةالدراسة بان نسبة 
و على الحمير المصابة وشخصت الديدان المثقبية بأقل نسبة 

 األغشية عديدة تمثلت بالهزال وشحوب سريريهعالمات 
 كما لوحظ تغييرات دموية المخاطية وخشونة الجلد وجفافه

 بالرغم اإلسهال ا لوحظ عدم حدوث حاالتتمثلت بفقر الدم كم
 شديدة بالديدان وخاصة الديدان االسطوانية إصاباتمن وجود 

وكذلك عدم حدوث الحكة الشرجية على الرغم من تواجد 
  .الديدان الدبوسية كما تحدث في الخيول

  
 لتقديرالشكر وا
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