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  الخالصة

  
 ،spp. Anaplasma 51.85%و  spp. Theileria بينت الدراسة اھمية القراد في نقل االوالي الدمية اذ تزامنت اعلى نسب لالصابة بطفيلي

مع تزامنت على التوالي  % 3.33،%6.66سب لالصابة بھا وكانت اوطأ ن ،للقراد على االغنام % على التوالي مع اعلى نسب وجود44.44
تھا اصاب Rhipicephalus و Hyalomma القراد الصلب من جنسيالناث  الغدد اللعابية اظھرتاعلى نسب للحيوانات الخالية من القراد. و

  .(P<0.05)معنوي  % على التوالي وبفرق57.14% و 73.33وبنسب بلغت  الوالي الدميةتراكيب مماثلة لمراحل تطور اب
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Abstract 

 
The results showed high infection rates by protozoa (Theileria spp, Anaplasma spp) 51.85% and 44.44% respectively in 

sheep that was coincident with high infestation rate of ticks, while the low infection rate was 6.66% and 3.33% respectively 
was coincident to high rates of animals without ticks infestation with a significant difference (P< 0.05). The salivary gland of 
hard tick females of the genera Hyalomma and Rhipicephalus showed that infected with structures resembles to the 
developmental stages of the blood protozoa with infection rates 73.33% and 57.14% with a significant difference (P< 0.05).  
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  ةالمقدم
 

المرتبة بتأتي اذ  ،تعد االغنام من الحيوانات الحقلية المھمة
 7,722ھا أعداد وتبلغ ،األولى من الناحية العددية للثروة الحيوانية

التي  حيواناتالاوائل وكانت االغنام من  ،في العراق مليون رأسا
لحومھا من أفضل  لكونقام اإلنسان العراقي بتربيتھا منذ القدم 

تتعرض االغنام كغيرھا من حيوانات  .في العالم أنواع اللحوم
 المزرعة للعديد من المسببات المرضية الطفيلية الخارجية

في الذي ينتشر  ،الصلبالقراد تصاب االغنام ب  (1).والداخلية
 ،المناطق االستوائية وشبه االستوائيةمعظم مناطق العالم والسيما 

 من اوالي ينقله مال ،يؤثر بالدرجة الرئيسة على صحة الحيوانف
 spp. (Anaplasmaو Theileria spp.)،spp. Babesia دمية
 .sppال طفيلي يعد). 2(والضمات ية جرثومالمسببات الو

Theileria  تصيب االغنام من الطفيليات الدمية المھمة التي
أوربا وآسيا والعراق والدول المجاورة  ينتشر في مناطق جنوبوي

% في الحمالن 25 و% 33ھالك وال بةصااال تانسب بلغتله و قد 
ي تكون نسبة اصابته فف spp. Babesia ال طفيلي اما ،على التوالي

 نتيجة خسائر اقتصادية كبيرة سببامو %37-18االغنام بين 
% في الحيوانات  30 – 50والتي قد تكون نسبتھا بينالھالكات 

عن تكسر كريات الدم  الضعف العام الناجمالمصابة فضال عن 
انخفاض وقلة انتاج الحليب و لحمر بسبب تكاثر الطفيلي فيھاا

تؤدي اإلصابة ). (3معدل الوالدات واجراءات الوقاية والعالج 
مليون  177 قدرإلى خسائر مادية ت spp. Anaplasmaب بطفيلي

تبلغ نسبة و ،دوالر امريكي في الواليات المتحدة االمريكية
ھالكات وانخفاض  دوثح وتؤدي الى% 10.91االصابة باالغنام 

اضافة للسالالت  موة نوعية اللحءوردا الحليب والصوففي انتاج 
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). ونظرا لعدم وجود دراسات (4 جثث شديدة االصابة واتالف
 محلية حول انتشار الطفيليات الخارجية وعالقتھا باالصابة

الكشف  لذا ھدفت الدراسة.باالوالي الدمية في اغنام مدينة بعقوبة
صابة باالوالي الدمية بالطفيليات الخارجية اال عن عالقة

  .من خالل عمل مقاطع نسجية وتشخيصھا في القراد
  

  طرائق العملالمواد و
  
  لدراسة الميدانيةا

مسحة دمية واخرى مماثلة  258اشتملت الدراسة على فحص 
. لغرض 2012ايار 31ولغاية  2011تشرين ثاني  1ة من مدلل لمفية

و  Theileria، Babesiaية (الكشف عن االوالي الدمو
Anaplasma .( كما شملت الدراسة جمع القراد الصلب من مناطق

وسجلت قراد  22مختلفة من جسم الحيوانات المصابة وبواقع 
اشتملت على و ،في استمارة أعدت مسبقا لھذا الغرضالمعلومات 

  ).5(العمر اعتمادا على التسنين ،تسجيل جنس الحيوان
  

  تشريح القراد
باذابة شمع البرافين في  (6) القراد باستعمال طريقةشرح 

ثم ترك ليتصلب وسخن مركز الطبق قليال الذابة  ،طبق زجاجي
لطمر القرادة وثبتت على الجھة البطنية بعد  ،جزء من الشمع

 تغطيتھا بقطرات من محلول دارئ الفوسفات ذي االس الحامضي
من الجھة  لمنع جفاف انسجتھا ثم ازيل الغالف الخارجي 7.2

وبعدھا ازيلت القناة الھضمية بعد غسلھا بالمحلول  ،الظھرية
فظھرت الغدد اللعابية تحت المجھر التشريحي على شكل  ،السابق

ثم ازيلت بوساطة ملقط  ،عنبات متدلية بالقرب من قاعدة الرؤيس
 Bouneمدبب ووضعت في انابيب بالستيكية حاوية على محلول 

ثم غسلت بالماء المقطر الزالة  ،بيتساعة لغرض التث 24لمدة 
 ،80% ،(70% ومررت في تراكيز من الكحول االثيلي ،المحلول

دقيقة لكل تمريرة تتخللھا تمريرة 2- 5 %) ولمدة100و  %90
ثم وضعت على شريحة  ،زايلين وبالمدد نفسھا عقب كل تمريرة

زجاجية وغطيت بالشمع الذائب وصبت في قوالب شمعية لغرض 
ثم وضعت  ،مايكروميتر 5نسجيا بجھاز المشراح بسمك تقطيعھا 

النماذج بعد التقطيع على شرائح زجاجية نظيفة بعد طالئھا بمح 
البيض الممزوج مع الغليسرين وتركت الشرائح في الحاضنة 

ساعة ثم  24م ولمدة 37لغرض التجفيف والتثبيت وبدرجة حرارة 
  (7).الھيماتوكسلين ايوسين صبغت بصبغة

  
  Bouneمحلول تحضير 

مليلتر،  5حامض الخليك الثلجي مللتر، و 25 فورمالين
  .مليلتر 75 حامض البكريك المائي المشبعو
  

  التحليل اإلحصائي
) وبمستوى X2اختبار مربع كآي ( باستعمال حللت النتائج 

   .)P< 0.05 )8معنوية 

  النتائج
  

  عالقة االصابة بالقراد واالصابة باالوالي الدمية
عالقة االصابة بالقراد واالصابة  ٢و  ١والن يبين الجد
) في P< 0.05اذ لوحظ وجود فروق معنوية ( ،باالوالي الدمية

نسب االصابة باالوالي الدمية فكانت اعلى نسبة اصابة بال 
Theileria  متزامنة مع اعلى نسب 51.85في شھر نيسان %

ي % وسجلت ادنى نسبة اصابة ف77.14اصابة بالقراد للشھر نفسه 
% متزامنة مع نسبة اصابة بالقراد بلغت 9.09شھر كانون الثاني 

%. اما في الحيوانات الغير مصابة بالقراد فقد بلغت اعلى 26.19
% وكانت 37.50في شھر نيسان  Theileria نسبة اصابة لل

متزامنة مع ادنى نسبة من الحيوانات الغير مصابة بالقراد 
في  %6.66ھر شباط % وكانت ادنى نسبة اصابة في ش22.85

%. وسجلت اعلى نسبة 75الحيوانات غير المصابة بالقراد بنسبة 
انھا لم  % اال44.44في شھر اذار  Anaplsmaاصابة بطفيلي 

تتوافق مع اعلى نسبة اصابة بالقراد سجلت في نفس الشھر 
%  11.11% وادنى مستوى لھا في شھر تشرين الثاني25.71

فضال عن ان  ،%25.71القراد بلغت موافقا لنسبة اصابة متدنية ب
يسجل فيھا اصابة بالقراد  اعلى نسبة اصابة في الحيوانات التي لم

%، وكانت متزامنة مع نسبة من الحيوانات 20كانت في شھر ايار 
% وسجلت ادنى نسبة اصابة في شھر 41.66غير المصابة بالقراد 

بة % موافقة العلى نسبة من الحيوانات غير المصا3.33شباط 
خالل مدة  (P< 0.05)%. وكانت ھناك فروق معنوية 75بالقراد 

اذ كانت اعلى نسبة اصابة  Babesiaالدراسة بالنسبة لالصابة بال 
% اال انھا لم تكن موافقة العلى نسبة اصابة 40في شھر شباط 

اما ادنى نسبة اصابة فسجلت في شھر كانون الثاني  ،%25بالقراد 
 ،%26.19نسبة اصابة متدنية بالقراد % وكانت متزامنة مع 9.09

وسجلت اعلى نسبة اصابة في الحيوانات الغير مصابة بالقراد في 
% وكانت متزامنة لنسبة متدنية من الحيوانات 20شھر ايار 

ولم تسجل اصابة في شھري تشرين  ،%41.66السليمة من القراد 
ي وكانت الحيوانات سليمة غير مصابة بالقراد بنسبت ثاني وشباط

  % على التوالي.75% و 74.28
  

  في نقل االصابة باالوالي الدمية دور القراد
اظھرت نتائج الفحص المجھري لشرائح التقطيع النسجي 

 و Hyalommaاصابة خاليا اسناخ الغدد اللعابية لجنسي القراد 
Rhipicephalus  باالوالي الدمية ولوحظ التوسع الحاصل في

 (Sporozoites)ر االجسام البويغية الخاليا المصابة نتيجة لتكاث
الخاصة باالوالي الدمية الذي ادى الى ضمور النواة واضمحاللھا 
وكانت نسبة االصابة الكلية للغدد اللعابية لكال الجنسين بلغت 

و  Hyalomma% وان نسبتي االصابة لجنسي القراد 68.18
Rhipicephalus  على التوالي وبفرق 57.14% و 73.33بلغت %

  .)٢و  ١ (شكل )٣ جدول( )P<0.05وي (معن
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و  Theileria، Anaplasma( على عدد ونسبة االصابة باالوالي الدمية )Rhipicephalus و Hyalommaتاثير القراد الصلب (: ١ جدول
Babesia( .في االغنام خالل اشھر الدراسة  

  

  اشھر
  الدراسة

أعداد 
الحيوانات 
 المفحوصة

المصابة 
  بالقراد

  
(%)  

بة المصا
Theileria 

spp  
  

(%)  
 المصابة

Anaplasma 
spp  

  
(%)  

المصابة 
Babesia 

spp  
  

(%)  

 22.22  2 **11.11 25.71333.331 9 35  تشرين الثاني
  10 1 40 1028.574404 35  كانون اول
 9.09** 1 27.27 3  **1126.1919.09 42  كانون ثاني

 *40 4 20 2 440  **1025  40  شباط
 22.22 2 *44.44 44.444 25.714 9 35  أذار
 14.81 4 29.62 8  *1451.85  *2777.14  35  نيسان
 19.04 4 23.80 42.855 2158.339  36  ايار

  18.55  18 27.83 37.593940.2027 97  258  المجموع الكلي
● (P< 0.05) أوطأ نسبة إصابة * أعلى نسبة إصابة **.  
  

 Hyalommaفي االغنام غير المصابة بالقراد الصلب ( )Babesiaو  Theileria،Anaplasma(والي الدمية عدد ونسبة االصابة باال: ٢ جدول
  خالل اشھر الدراسة. )Rhipicephalus و
  

  اشھر
  الدراسة

أعداد 
الحيوانات 
 المفحوصة

غير 
المصابة 
  بالقراد

  
(%)  

المصابة 
Theileria 

spp  
  

(%)  
 المصابة

Anaplasma 
spp  

  
(%)  

المصابة 
Babesia 

spp  
  

(%)  

 0 0 3.84  2674.2826.691 35  تشرين الثاني
  **4 1 4 2571.42281 35  كانون اول
 6.45 2 6.45 3173.8039.672  42  كانون ثاني

 0 0 **3.33 1 **26.66  *3075 40  شباط
 7.69 2 7.69  2 2674.28415.38  35  أذار
 12.50  1 12.50 1 *337.50**822.85 35  نيسان
  *20 3 *20 3 1541.66426.66  36  ايار

 5.59 9 8.63 11 62.402012.42 161  258  المجموع الكلي
● (P< 0.05) أوطأ نسبة إصابة * أعلى نسبة إصابة **.  
  
  المناقشة 

  
أظھرت نتائج الدراسة عالقة االصابة بالقراد واالصابة باالوالي 

) في نسب P< 0.05(اذ لوحظ وجود فروق معنوية  ،الدمية
اتفقت الدراسة مع ما ) 2و  1االصابة باالوالي الدمية الجدوالن (

 Theileria، Anaplasmaاذ اشار الى ان وبائية ال  (9)ذكره 
كانت اعلى في القطعان المصابة بالقراد، وكذلك  Babesiaوال 

في السعودية من ان اعلى نسبة  (10)اقتربت النتائج مع ماذكروه 
% 77.14 نيسانغنام باالوالي الدمية كانت في شھر اصابة لال

وكانت ھذه االغنام مصابة بالقراد وقد سجلوا اعلى نسبة اصابة 
لم % في شھر كانون الثاني في حيوانات  Theileria 3.2بال 

 (11) سجله واختلفت النتائج مع ما ،بالقراد يالحظ عليھا االصابة
 Theileriaستان بال من ان اصابة اغنام منطقة الھور في باك

% في شھر تموز باستعمال فحص سلسلة البلمرة 79بنسبة 
% وكانت 45التتابعي التي تزامنت مع اعلى نسبة اصابة بالقراد 

% في شھر ايلول تزامنت مع نسبة اصابة 21ادنى نسبة اصابة 
اذ  (12)نتائج الدراسة مقاربة لما دونه ءت وجا ،%14بالقراد 

بة اصابة في اغنام اصفھان بايران بال اشار الى ان اعلى نس
Anaplasma  في شھر نيسان وكانت مالزمة 33.33بلغت %

في حين كانت اعلى نسبة  %53.9العلى نسبة اصابة بالقراد 
بالقراد في شھر  لم يالحظ عليھا االصابةاصابة به في حيوانات 

من ان اعلى نسبة  (13)به  ءواختلفت مع ما جا %.4.63 شباط
صابة في اغنام اقليم خوراسان بأيران كانت في شھر اب ا

% وكانت 56.16% ومالزمة لنسبة اصابة بالقراد بلغت 88.67
% متزامنة مع نسبة 59.55ادنى نسبة اصابة في شھر نيسان 

  ابةـبة اصـجل اعلى نسـ%، وكذلك س38.14اصابة بالقراد بلغت 
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 Hyalommaب (نسبة اصابة الغدد اللعابية للقراد الصل: ٣ جدول
  .  Rhipicephalus).و
  

 جنس القراد المشرح
اعداد 
القراد 
  المشرح

اعداد 
 القراد
  المصابة

(%)  

Hyalomma spp 151173.33* 
Rhipicephalus spp 7457.14**

1568.18 22  المجموع الكلي
 (P< 0.05) ● أوطأ نسبة إصابة *أعلى نسبة إصابة **.  

  

  
  

 عي السناخ الغدد اللعابية للقراد الصلبمقطع نسجي طبي: ١ شكل
(X100).  

  

  
   

مقطع نسجي مصاب بمراحل تطور االوالي الدمية في : ٢ شكل
  .(X100) للقراد الصلب اسناخ الغدد اللعابية

بالقراد في شھر كانون االول  لم يالحظ عليھا االصابةفي اغنام 
 اذ سجلوا اعلى نسبة اصابة بال ،(14)  واتفقت مع 19.11%

Babesia  في اغنام مقاطعة غلو في اوغندا في شھر شباط
% 6.99% وكانت مالزمة لنسبة اصابة واطئة بالقراد 6.32

 واختلفت معھا في ادنى نسبة اصابة سجلت في شھر ايلول
وسجلوا نسبة  ،%53.13%وكانت نسبة االصابة بالقراد 2.49

 واختلفت ،% في اغنام لم يثبت اصابتھا بالقراد1.26بلغت 
% 7.34بان اعلى نسبة اصابة في شھر ايلول  (15)النتائج مع 

وسجلوا  ،%36.2وكانت متزامنة مع نسبة اصابة بالقراد بلغت 
% وكذلك سجل 1.16ادنى نسبة اصابة في شھر كانون الثاني 

اصابة في شھر اب في اغنام غير مصابة بالقراد بلغت  نسبة
وبينت  ھر اذار.% ولم يسجلوا اي نسبة اصابة فيھا في ش0.89

اذ  ،الدراسة الحالية اھمية القراد في نقل االصابة باالوالي الدمية
 ،سجلت ارتفاع نسب االصابة في اوقات ذروة االصابة بالقراد

مما يؤكد دوره الكبير في نقل االصابة بھا فھو ينقلھا باطواره 
المختلفة من يرقة الى حورية الى بالغة ويعد الناقل المھم 

وال  Theileria، Babesia بالنسبة لالجناسوالرئيس 
Anaplasma  واالخير يوجد له نواقل اخرى لالصابة مثل

كذلك ان للحيوان الحامل  ،البعوض والذباب واالدوات الجراحية
لالصابة الدور الكبير في ارتفاع نسب االصابة دون االصابة 
ت بالقراد اذ سجلت نسب اصابة مرتفعة باالوالي الدمية في اوقا

وقد يكون السبب في ذلك  ،كانت نسبة االصابة بالقراد فيھا متدنية
ھو بقاء الحيوانات حاملة لالوالي الدمية بعد العالج فتعطي نتيجة 

سابقا وقد اصيب موجبة عند اجراء الفحص الدمي او اللمفي 
  بالقراد او الحشرات الناقلة لھا.

اصابة  نتائج الفحص المجھري لشرائح التقطيع النسجي بينت
 و Hyalommaخاليا اسناخ الغدد اللعابية لجنسي القراد 

Rhipicephalus جاءت النتائج مقاربة  )،3( جدول باالوالي الدمية
) في بغداد واثبتا اھمية القراد الصلب في نقل االوالي 17و ( (16)

) اصابة الغدد اللعابية من خالل تشريحه للقراد 16الدمية اذ سجل (
المصاب تجريبيا بطفيلي ال  Hyalomma anatolicumالبالغ نوع 
Theileria، اصابة اسناخ الغدد اللعابية للنوع نفسه 17( واثبت (

% والذي جمعه من ابقار كانت تعاني من 61.17وبنسبة بلغت 
 وجاءت النتائج متقاربة مع ما ذكروه ،Theileriaاالصابة بال 

ه لنفس النوع في والية البنجاب في الھند من خالل تشريح (18)
وسجل  Theileriaالذي جمع من ابقار وجاموس ثبت اصابتھا بال 

فضال عن ما  ،%11.65اصابة اسناخ الغدد اللعابية بنسبة بلغت 
 H. anatolicumفي السودان عند تشريح النوع (19)  وجدوه

بعد عزلھم للغدد اللعابية  Theileriaالمجموع من اغنام مصابة بال 
 ،%6.2صبغھا من اصابة االسناخ بنسبة بلغت وتقطيعھا نسجيا و

تركيا  في (21) و (20)النتائج مقاربة لما ذكروه كل من  وجائت
وايران عندما اثبت االول وبوساطة فحص سلسلة البلمرة التتابعي 

المتطفل على  bursa Rhipicephalus للنوع اصابة الغدد اللعابية
ي فقد شخص اصابة اما الثان ،%19.27اغنام تركيا بنسبة بلغت 

 .Rالقراد الصلب المتطفل على اغنام شمال شرق ايران وبنوعيه 



 )٨٥-٨١( ٢٠١٣، ٢ ، العدد٢٧لد المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المج
 

٨٥ 
 

turanicus  وH. turanicum  بالTheileria  والBabesia، 
وكذلك اقتربت  ،% على التوالي7% و 87.6وبنسب مختلفة بلغت 
في ايران من اصابة الغدد اللعابية  (22)  النتائج مع ما ذكروه

 Anaplasma ovisبطفيلي  Rhipicephalus sanguineusللنوع 
عندما عمل مسحات نسجية من الغدد اللعابية بعد طحنھا ونشرھا 
على شرائح زجاجية وصبغھا بصبغة كمزا وبوساطة فحص 
سلسلة البلمرة التتابعي وقد وجد ان نسبة االصابة بالفحصين كانت 

 % على التوالي. واشارت الدراسات السابقة في62.96% و 50.34
في القراد  Theileriaالعراق الى تشخيص االصابة بطفيلي ال 

في حين لم تثبت تلك الدراسات  H. anatolicumالصلب من النوع 
التي اثبتت في  Rhipicephalusوجود تلك التراكيب في جنس 

وقد اثبتت عدة دراسات اجريت في العالم اصابة  ،الدراسة الحالية
ومن ثم اثبات  ،االوالي الدميةانواع واجناس عديدة من القراد ب

ئف ضادور القراد في نقل االصابة بتلك الطفيليات الى الم
وقد يعزى اختالف نتائج دراستنا في تثبيت اصابة  ،المختلفة

باالوالي  Rhipicephalus و Hyalommaجنسي القراد الصلب 
الدمية مع تلك الدراسات تبعا للمناطق والبلدان التي اجريت فيھا 

من انواع اخرى من القراد الصلب فيھا وتبعا للظروف اذ تھي
  البيئية السائدة في تلك المناطق وطبيعة االرض الجغرافية. 
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