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دراسة تشخيصية لألوالي الدموية في اإلوز
نادية حامد محمد
فرع األحياء المجهرية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
(االستالم  17شباط  ،2019القبول  13أذار )2019
الخالصة
تضمنت هذه الدراسة التحري عن الطفيليات الدموية في  150من اإلوز .وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة الخمج الكلية إذ بلغت %70.7
وسجلت نسبة الخمج في اإلوز ذات األعمار الصغيرة ارتفاعا ً مقارنة باألعمار الكبيرة إذ بلغت  84.2و  %47.3على التوالي مع عدم
وجود فرق معنوي في نسبة الخمج بين الذكور واإلناث .سجلت اعلى نسبة خمج بطفيلي  %26.4 Aegyptianella. sp.يتبعها بالترتيب
 Haemoproteus sp.و  Plasmodium sp.و  Leucocytozoon sp.و  Trypanosoma sp.وبنسب خمج بلغت  19.8و  18.9و  14.2و%2.8
على التوالي ،وكذلك تم تسجيل اليرقات الدقيقة لديدان الفالريا  Microfilariae sp.وبنسب خمج بلغت  ،%17.9وكان نمط الخمج المزدوج
بنوعين هو األعلى حيث بلغ  .%45.3بينت الفحوصات المجهرية لمسحات الدم المصبوغة خالل التجارب المختبرية مالحظة التطورات
المجهرية للبيضة المتحركة  ookineteحيث ظهرت خالل خمس ساعات بعد تعرض الدم الى الهواء وبلغ معدل قياس هذه البيضة المتحركة
 2 × 19,5مايكرومتر.

Study on the blood protozoa in geese
N.H. Mohammed
Department of Microbiology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq, nadehamed2017@yahoo.com
Abstract
This study included the investigation of blood parasites in 150 geese. The results showed a high infection rate of 70.7%.
The infection rate in the geese with small ages was higher compared to the large ages with 84.2 and 47.3% respectively, with
no significant difference in infection rate between males and females. The highest infection rate of the parasite is Aegyptianella
sp. 26.4% followed by Haemoproteus sp., Plasmodium sp., Leucocytozoon sp. and Trypanosoma sp. with infection rates of
19.8, 18.9, 14.2 and 2.8% respectively, as well as micro larvae of Microfilariae sp. with an infection rate of 17.9%, the twotype infection was the highest, with 45.3%. Microscopic examination of stained blood samples during laboratory experiments
showed microscopic developments of the ookinete, which appeared within five hours after blood exposed to air and the
ookinete measurement rate was 19.5 × 2 microns.
Keywords: Blood parasites, Geese, Aegyptianella, Haemoprotens
Available online at http://www.vetmedmosul.com

المقدمة
يعد اإلوز مصدرا ً أساسيا ً من مصادر الدخل القومي لكثير من
البلدان في العالم إذ يوفر كمية كبيرة من اللحوم إضافة الى كبر
بيضها واللذان يعدان مصدرا ً مهما ً من مصادر البروتين الحيواني
( .)1يتعرض اإلوز الى العديد من االخماج الطفيلية التي تسبب

تأثيرات مرضية كقلة الوزن والبيض وكثرة الهالكات في حالة
اإلصابة الشديدة ( .)2يكون اإلوز مضيف خازن وناقل ميكانيكي
للعديد من األمراض الجرثومية والفطرية والطفيلية فضالً عن
الدور الذي يلعبه في نشر الخمج ضمن مدى جغرافي واسع مسببا
نقل الخمج الى حيوانات الحقل األخرى ولإلنسان أحيانا ً ،إضافة
الى ما يطرحه من البراز الذي يعد مصدرا ً مهما ً لتلوث التربة
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والحشائش والمياه ( .)3يعد اإلوز عرضة للخمج بالطفيليات
الدموية التي تصيب الطيور الداجنة والبرية والتي منها
 Haemoprotens sp.و Leucocytozoon sp.و  Plasmodium sp.و
 Trypanosome sp.و Agyptianella sp.وكذلك يرقات الديدان
الخيطية  Microfilariae sp.والتي تعد من اليرقات الخيطية الدقيقة
التي تعود الى الديدان الطفيلية التي تصيب مجموعة كبيرة من
الحيوانات وحتى اإلنسان ( .)4إن تواجد هذه الطفيليات يكون
واسع االنتشار في جميع أنحاء العالم وذلك للدور الذي تلعبه
الحشرات في نقل الخمج ( ،)5ونظراً ألهمية هذه المجموعة من
الطفيليات وما تحدثه من أذى في مضائف مختلفة ،وانتقالها من
الحيوانات الخمجة الى الحيوانات السوية ولقلة الدراسات
المتواجدة عن طبيعة هذه االخماج الطفيلية الدموية ارتأينا إجراء
هذا البحث.
وعليه يمكن القول بأن هذه الدراسة هي األولى في تسجيل هذه
الطفيليات في اإلوز ،إضافة الى كونها األولى من نوعها في
القطر في متابعة التطورات المجهرية للبيضة المتحركة ookinete
لطفيلي  Haemoproteus sp.في الظروف المختبرية ،ألنه في
الظروف الطبيعية مرحلة البيضة المتحركة  ookineteتتطور في
المعي األوسط لحشرة البرغش الواخز ،وبعد عدة دقائق من تغذيه
الحشرة على دم الطيور الخمجة تبدأ األمشاج الناضجة بالخروج
من كرية الدم الحمراء وتبدأ عملية تكوين األمشاج واإلخصاب
وتكوين الزيجة ثم تكوين البيضة المتحركة التي تتحرك الى
الجدار الخارجي للقناة الهضمية الوسطى للحشرة وهنا يحدث
التكاثر البوغي بتكوين البويغيات تتحرر هذه البويغيات الى
التجويف الجسمي للحشرة وتنتقل بعد ذلك الى الغدد اللعابية
النتظار حقنها في مضيف جديد (.)6
المواد وطرائق العمل
تم جمع  150عينة دم من اإلوز تم تقسيم اإلوز الى فئتين
عمريتين األولى بعمر  10أسابيع فما دون والفئة العمرية الثانية
بعمر أكبر من  10أسابيع ومن كال الجنسين .حيث جمعت عينات
الدم من الوريد الجناحي لإلوز ومن مناطق مختلفة من مدينة
الموصل وتم فحص جميع العينات باستخدام ثالث تقنيات مختبرية
مسحه الدم الرطبة ،صبغة الكيمزا ،وتقنية  )8,7( knottsوذلك
للكشف والتعرف على األوالي الدموية ويرقات الديدان الخيطية
وتم التشخيص باالعتماد على المواصفات الشكلية والقياسية (-9
 .)11كما تم حساب شدة الخمج باالعتماد على األلوسي وجماعته
( )12وفي المختبر تم إجراء دراسة لمتابعة تطور البيضة
المتحركة لطفيلي  Haemoproteus sppوذلك اعتمادا ً على
 )13( Dimitrov et alوالتي تشير الى وضع عينات الدم الحاوية
على نسبة عالية من طفيلي  Haemoproteus spp.في أنابيب
حاوية على مانع تخثر ويخفف باستخدام  %37من سترات
الصوديوم  sodium citrateبمعدل  1جزء من السائل مقابل أربعة
أجزاء من الدم ويتم المزج بلطف قبل تحضير الشرائح ثم تثبت

الشرائح بالميثانول وتصبغ بصبغة الكيمزا هذه التقنية أجريت في
درجة حرارة الغرفة وذلك لمالحظة عملية التسوط الخارجي
واألخصاب والتطور الى البيضة المتحركة خالل  24ساعة بعد
التعرض الى الهواء .تم تطبيق التحليـالت اإلحصائية باستخدام
برنامج التحليل اإلحصائي Jandel sigma stat scientific
.software V3.1
النتائج
تبين من خالل فحص  150عينة دم مأخوذة من الوريد
الجناحي لإلوز في مناطق مختلفة من مدينة الموصل وذلك
للكشف عن الطفيليات الدموية حيث بلغت نسبة الخمج الكلية
 .%70.7وبينت النتائج أن للعمر تأثيرا ً معنويا ً على شدة الخمج
حيث لوحظ ارتفاع نسبة الخمج في اإلوز ذات الفئة العمرية 10
أسابيع فما دون ،إذ سجلت نسبة خمج  %84.2في حين انخفضت
بزيادة العمر إذ سجلت  %47.3في الفئة العمرية األكبر من 10
أسابيع وبتحليل النتائج إحصائيا ً ظهرت فروقات معنوية بين
الفئتين العمريتين (الجدول .)1
أما فيما يخص عالقة نسبة الخمج بجنس الحيوان فقد أظهرت
النتائج في الجدول  2عدم وجود فرق معنوي في نسبة الخمج بين
الذكور واإلناث .كما أشارت نتائج الدراسة الحالية الى أن نسبة
الخمج بطفيلي  Aegyptianella sp.بلغت  ،%26.4ونسبة الخمج
بطفيلي  Haemoproteus sp.بلغت  ،%19.8ونسبة الخمج بطفيلي
 Plasmodium sp.بلغت  ،%18.9أما نسبة الخمج بطفيلي
 ،%14.2 Leucocytozoon sp.كما تم تسجيل الخمج بطفيلي
 Trypanosoma sp.وبنسبة  ،%2.8وبلغت نسبة الخمج باليرقات
الخيطية ( %17.9 Microfilaria spاألشكال  .)3-1كما أظهرت
النتائج أن شدة الخمج كانت معتدلة في كل من الخمج بطفيلي
 Aegyptianella spو  Plasmodium sp.و  Trypanosome sp.في
حين كانت شدة الخمج خفيفة في كل من  Leucocytozoon sp.و
 Microfilariae sp.في حين كانت خفيفة جدا ً بالنسبة لطفيلي
( Trypanosome sp.الجدول  .)3ومن خالل فحص عينات الدم
لوحظ أن نسبة الخمج المفرد بنوع واحد من الطفيليات كانت
بنسبة  ،%34أما الخمج المزدوج بنوعين من الطفيليات الدموية
فقد سجل  ،%45.3أما الخمج المختلط بثالث أنواع أو أكثر فقد
كان بنسبة ( %20.8الجدول .)4
ومن خالل إجراء التجارب المختبرية لعينات الدم في المختبر
تم مشاهدة األطوار المشيجية  gametocytesوالبيضة المخصبة
 zygoteلطفيلي  Haemoproteus sp.في الشرائح المحضرة خالل
 2-1ساعة من تعرض الدم الى الهواء وبعد ثالث ساعات من
تعرض الدم الى الهواء لوحظ تطور البيضة المتحركة حيث
يحدث نمو يشبه األصبع وبعد خمس ساعات تم اكتمال نمو
البيضة المتحركة والتي تمتاز بوجود الفجوات التي تشبه
الفراغات إضافة الى وجود النواة كبيرة الحجم تكون أرجوانية
اللون إضافة الى ذلك فأن حجم البيضة المتحركة يعادل ضعف
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حجم كرية الدم الحمراء وبلغ معدل أبعاد البيضة المتحركة 19.5
×  2مايكرومتر (الشكلين  4و .)5
الجدول  :1نسبة الخمج بالطفيليات الدموية في اإلوز وحسب الفئة
العمرية
العينات
العينات
العمر
الموجبة
المفحوصة
80
95
 10أسابيع فما دون
26
55
أكبر من  10أسابيع
106
150
المجموع الكلي
األحرف المختلفة في العمود نفسه تختلف معنويا ً
معنوية .P0.05

النسبة
المئوية
a 84.2
b47.3
70.7
عند مستوى

الجدول  :2نسبة الخمج بالطفيليات الدموية في اإلوز وحسب
جنس الحيوان

الشكل  :1طفيلي  Aegyptianella sp.وطفيلي
في مسحات الدم في اإلوز.×1000 ،

Plasmodium sp.

النسبة المئوية

العينات
العينات
الجنس
الموجبة
المفحوصة
a 71.2
79
111
األنثى
a 69.2
27
39
الذكر
ً
األحرف المتشابهة في العمود نفسه ال تختلف معنويا عند مستوى
.P0.05
الجدول  :3يبين أعداد ونسب الخمج بمختلف أنواع الطفيليات
الدموية في اإلوز المفحوص
عدد العينات نسبة
الطفيليات الدموية
الخمج
الموجبة
المشخصة
Aegyptianella
sp.
26.4
28
Haemproteus sp.
19.8
21
Plasmodium sp.
18.9
20
Leucocytozoon
sp.
14.2
15
Microfilaria sp.
17.9
19
Trypanosoma
sp
2.8
3

شدة الخمج

الشكل  :2طفيلي  Trypanosoma sp.في مسحات الدم في اإلوز،
.×1000

معتدل
معتدل
معتدل
خفيف
خفيف
خفيف جدا

الجدول  :4يوضح نمط الخمج لمختلف الطفيليات الدموية
المشخصة
نمط الخمج
الخمج المفرد
الخمج المزدوج
الخمج المختلط

عدد العينات الموجبة
36
48
22

نسبة الخمج
34
45.3
20.8

الشكل  :3طفيلي  Microfilaria sp.في مسحات الدم في اإلوز،
.×400
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الشكل  :4المرحلة األولى من تطوير البيضة المتحركة في
مسحات الدم في اإلوز في المختبر.×1000 ،

الشكل  :5البيضة المتحركة في مسحات الدم المحضرة في
المختبر.×1000 ،
المناقشة
أشارت نتائج هذه الدراسة الى أن اإلوز معرض للخمج
بمختلف أنواع الطفيليات الدموية حيث بلغت نسبة الخمج الكلية
 %70.7من مجموع  150من اإلوز المفحوص ،وهي اقل من ما
سجله  )14( Abdullahالذي أشار الى أن نسبة الخمج في الدجاج
في محافظة السليمانية بلغت  %78.2في حين كانت النسبة الكلية
للخمج اعلى مما سـجله  )15( Mohammad et alإذ أشار الى أن
نسبة الخمج في الطيور الدجاجية المأخوذة من وسط وشمال
وجنوب العراق بلغت  %21.2وان هذا االختالف في نسبة الخمج
قد يعود الى عدة عوامل منها عدد العينات المفحوصة وموسم
الدراسة واالختالف في الظروف البيئية فضالً عن االختالف في
طرائق التشخيص المستخدمة .ومع مالحظة نتائج الدراسة تبين
ارتفاع معدل الخمج في اإلوز ذات الفئة العمرية  10أسابيع فما
دون وبلغت  %84.2بينما بلغت نسبة الخمج في اإلوز ذات الفئة
العمرية األكبر من  10أسابيع  %47,3وهذا لم يتفق مع ما وجده

 ،)8( Mohammadكما اتفق مع الباحث )16( Ravinder et al
الذي أشار الى أن نسبة الخمج في األعمار الصغيرة تعادل ضعف
نسبة الخمج في األعمار الكبيرة وأوعز الى أن الفئات العمرية
الكبيرة تكتسب مناعة نتيجة للخمج ألكثر من مرة والتي تلعب
دور في تقليل نسبة الخمج كلما تقدم الحيوان بالعمر.
كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فرق معنوي في نسبة
الخمج بين الذكور واإلناث وهذا يعزى الى أن الذكور واإلناث قد
تتأثر بشكل متساوي للعوامل الممهدة لحدوث الخمج كما أن جنس
الحيوان قد ال يلعب دورا ً مهما ً في حدوث الخمج ( .)8كما لوحظ
وجود االرتفاع بنسب الخمج لطفيلي  Aegyptianella sp.في دم
اإلوز وبنسبة  %26.4وهذا مؤشر على األهمية المرضية لهذا
الطفيلي في اإلوز والذي غالبا ً ما يكون قاتل للحيوان ،وكانت هذه
النسبة اقل مما سجله  )17( Suleimanإذ بلغت نسبة الخمج
 .%28.3كما سجلت نسبة الخمج بطفيلي Haemoproteus sp.
 %19.8وهذا يتفق مع  )18( Annetti et alإذ أشار الى أن نسبة
الخمج بطفيلي  Haemoproteus sp.بلغت  %19.4في الطيور.
بينما سجل طفيلي  Plasmodium sp.نسبة خمج بلغت %18.9
وكان هذا متفقا ً مع الشعيبي ( )19في حين سجل )14( Abdullah
نسبة خمج مرتفعة بلغت  %52.6في الدجاج في محافظة
السليمانية.
أما بالنسبة لطفيلي  Leucocytozoon sp.كانت النسبة مرتفعة
مقارنة لما سجله حسن وجماعته ( )20إذ سجل  %3.08في
الحمام بينما سجل الباحث  )21( Shamaun et alنسبة خمج
مرتفعة بلغت  %33.3في اإلوز وقد يعزى ذلك الى دور الذباب
األسود  Simuliidaeوالذي يعد العامل الناقل الفعال خالل الصيف
والربيع وخاصة في األقسام الشمالية .كما سجل وألول مرة
الخمج بطفيلي  Trypanosoma sp.إذ بلغت النسبة  %2.8وهي
نسبة قليلة ،لكنها اتفقت مع ما أشار اليه  .)22( Jasimكما بلغت
نسبة الخمج باليرقات الخيطية الدقيقة في اإلوز  %17.9وان هذه
النسبة هي اعلى مما سجله  )22( Jasimإذ سجل نسبة خمج بلغت
 %12.4في الطيور الصقرية.
أما بالنسبة لتحديد أنماط الخمج الطفيلية في هذه الدراسة فقد
شكل نوع الخمج المزدوج اعلى نسبة إذ بلغت  %45.3وهذا
مخالف لما وجده  ،)14( Abdullahإذ أشار الى أن الخمج المفرد
كان مرتفعا مقارنة بالخمج المزدوج ويعتقد أن ذلك يعود الى
االختالف في مواقع جمع النماذج ونوع التربية ومدى تلوث
المراعي التي تكون عادة ملوثة بأكثر من نوع واحد من الطفيليات
ودرجة تحسس ومناعة الحيوان ( .)18ونستنتج من هذه الدراسة
أن اإلوز يصاب بأنواع مختلفة من الطفيليات الدموية وهذا له
أهمية كبيرة في نقل الطفيليات الى الطيور الداجنة األخرى ،كما
برزت الدراسة وألول مرة في القطر تطور البيضة المتحركة بعد
خمس ساعات من تعرض الدم الى الهواء ومالحظة الصفات
الشكلية والقياسية للبيضة المتحركة لطفيلي Haemoproteus sp.
في اإلوز وك انت هذه النتائج متفقة مع نتائج Valkiunas et al
( )23التي أجريت في المختبر.
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