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التغٌرات النسجٌة والعٌانٌة فً جلود الماعز المحلً المصابة بحلم الجرب فً بغداد
حلٌم حمزة حسٌن
جامعة دٌالى – كلٌة الطب البٌطري

الخالصة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى التؤثٌرات التً تسببها حلم الجرب على جلود الماعز
المحلً المدبوغة بالكروم و ألول مرة فً العراق من خالل شراء عدد من الجلود المصابة بالجرب
من مجزرة الشعلة واماكن بٌع الحٌوانات فً الشعلة فً بغداد .
كشفت الدراسة العٌانٌة لجلود الماعز المدبوغة بالكروم ظهور اضطراب فً السطح الحبٌبً للجلد
وخشونة الطبقة الحبٌبٌة ولوحظ تحطم شدٌد فً طبقة البشرة واألدمة مسببة عٌوبا فً سطح الجلد
ورداءة نوعٌتة ’ فً حٌن اظهرت الفحوصات النسجٌة للجلود المصابة بالجرب تثخن طبقات الجلد
وفرط نمو الطبقة الشوكٌة (الشواك ) وفرط التقرن وارتشاح للخالٌا االلتهابٌة فً البشرة واألدمة .
المقدمة
ٌشكل الماعز المحلً ثروة وطنٌة كبٌرة وٌمثل حٌزآمهما فً اقتصاد الدول النامٌة الكبرى
وٌكتسب اهمٌة فً الدول األستوائٌة وشبة الستوائٌة (  Cozmaو آخرون . )1999 ،
تربى الماعز لغرض األستفادة من لحومها وجلودها وشعرها .تصاب سالالت الماعز بؤنواع عدٌدة
من المسببات الطفٌلٌة الخارجٌة والتً تإثر بشكل مباشر على نوعٌة الجلود المنتجة .كما تإثر هذه
المسببات على إنتاجها من الحلٌب والشعر واللحم (  Pucciniو Horak : 2000 ، Otrantoو
آخرون .)2001 ،
من الطفٌلٌات الخارجٌة المإثرة على جلود الماعز المحلً ٌرقات نغف جلد الماعز
 Przhevalskiana silenusوالتً تإدي الى حدوث ثقوب وتحطٌم شدٌد فً الجلد مما ٌإدي
الى خسائر اقتصادٌة كبٌرة فً الجلود المدبوغة ( Otrantoو . )2000 ، Puccini
لوحظ أن حُلم الجرب من الطفٌلٌات لها تاثٌر كبٌر بسبب اتساع مساحة األصابة حٌث تشمل مناطق
واسعة من الجلد وتصاب الماعز بنوعٌن مختلفٌن من حُلم الجرب واللذان ٌعودان الى جنس
 Venkatesan( Psoroptesو آخرون . )2008 ، Fuchs : 1972،
إن التحطٌم الحاصل فً الجلود متنوع من منطقة الى اخرى وتتركز األصابة بحُلم الجرب فً
الماعز بمناطق الرقبة والظهر والكتف وقد تنتشر فً األصابات الشدٌدة لتشمل كل انحاء الجسم
( .)2000 ، Kandilلكن على األغلب تكون األصابة بحُلم الجرب فً الماعز محددة وغٌر منتشرة
مكونة مراكز نخرٌة مصحوبة بانخفاض السطح الحبٌبً للجلد (  Venkatesanو آخرون 1972 ،
 ) 1994 ، Damms :لذلك اهتمت الكثٌر من المراكز البحثٌة العالمٌة بتؤثٌر الطفٌلٌات الخارجٌة
على جلود الحٌوانات المدبوغة وماله من أهمٌة فً خسارة األنتاج ورداءة النوعٌة وخاصة طفٌلً
حُلم الجرب الذي ٌإدي الى حفر انفاق فً طبقات الجلد مما ٌإدي الى تلف السطح الحبٌبً للجلد
( Aspو  . )1996 ، Pearson :1988 ، Tauniكما لوحظ أن حُلم الجرب تإدي الى حدوث آفة
وتشقق فً طبقة البشرة وبذالك قد تإدي الى حدوث اصابة مشتركة بكتٌرٌة أو فطرٌة أو فاٌروسٌة
) Scala :1959، Greenو آخرون  . )1999 ،إن المساحة السطحٌة للجلود المدبوغة تتقلص
كثٌرا بسبب الطفٌلٌات الخارجٌة مما ٌإدي إلى فقدان نسبة عالٌة من الجلد الذي تظهر علٌة القشور
والحراشف وخاصة حلم الجرب (. )1978 ، Haines
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أما بخصوص الدراسة النسجٌة لإلصابات الطفٌلٌة الخارجٌة على الماعز فهً قلٌلة ومحدودة  ،وقد
الحظ  Venkatesanو آخرون ) 1972( ،إن التؤثٌرات النسجٌة لحلم الجرب على الماعز اقل
بكثٌر مما تسببه حلم الجرب فً جلود األغنام وانحصرت التؤثٌرات فً ظهور زٌادة فً سُمك الجلد
مع فرط التقرن بسبب التخدٌش الحاصل مع ظهور تنخر بسٌط فً طبقات الجلد محددة وغٌر
منتشرة
ولغرض معرفة التؤثٌرات الطفٌلٌة الخارجٌة على جلود الحٌوانات المدبوغة وألهمٌة
األصابة بحلم الجرب هدفت الدراسة الى :
 .1اجراء دراسة عٌانٌة لجلود الماعز المصابة بحلم الجرب والمدبوغة بالكروم ومآلحظة مدى
تؤثٌر حلم الجرب علٌها.
 .2إجراء دراسة نسجٌة للجلود المصابة ومعرفة مدى التحطٌم والتلف الحاصل فً طبقات الجلد.
المواد وطرائق العمل
شملت الدراسة جمع عٌنات من جلود ماعز مصابة بحلم الجرب قبل عملٌة الذبح  ،وقد
تراوحت اعمار الحٌوانات من (  ) 6-3سنوات واخذت العٌنات من مجزرة الشعلة واماكن بٌع
الحٌوانات فً الشعلة  ،تم شراء  20جلد ماعز مصاب بالجرب .
ً
واستخدمت طرٌقة  )1936(، Armitageلتشخٌص العٌنات  ،حٌث وضع جزء من القشطات
فً انابٌب زجاحٌة واضٌف ألٌها هٌدروكسٌد البوتاسٌوم  %10ثم وضعت فً حمام مائً لمدة 15
دقٌقة وبدرجة حرارة  80م ثم نقلت الى جهاز الطرد المركزي ثم بعد ذالك سحبت عٌنات من
الراسب ووضعت على شرٌحة وفحصت بالمجهر الضوئً للتؤكد من األصابة .
 %10لمدة 48
أخذت خزعات من الجلود المصابة بالجرب وثبتت مباشرة بمحلول الفورمالٌن
ساعة واجرٌت علٌها مراحل التقطٌع النسٌجً ،ثم صبغت المقاطع النسٌجٌة بصبغة هٌماتوكسلٌن ـ
اٌوسٌن ( Bancruftو . )1982، Stevens
بعد ذالك ارسلت الجلود المصابة الى معمل الدباغة التابع للشركة العامة للصناعات
الجلدٌة الكائن فً الزعفرانٌة  ،إن الغاٌة من دباغة الجلود هً ازالة المواد العالقة واألوساخ وكذلك
القشور والبثور لغرض اظهار السطح الحبٌبً للجلد لدراسة التغٌرات الحاصلة على سطح الجلد
وقد اجرٌت مراحل الدباغة وكما ٌلً -:
 - 1تغسل الجلود بالماء العادي لمدة ساعة للتخلص من الموادالعلقة بها .
 - 2توضع الجلود المصابة فً برمٌل ٌالستٌكً وٌضاف لها ملح الطعام والبرٌفنتول ومادة
منظفة وتترك لمدة ٌوم واحد .
نضٌف مادة كبرٌتات الصودٌوم وهٌدروكسٌد الكالسٌوم على السطح الحشوي للجلد وٌترك
مدة ثالث ساعات .
 - 3توضع الجلود المصابة فً جهاز الالٌم (جهاز دوار ) لمدة نصف ساعة .
ٌ - 4فحص السطح الحبٌبً للجلد والذي ٌكون خالً من الشعر لمشاهدة االفة .
 %9ثم نضٌف حامض الكبرٌتك وحامض

 - 5تعاد عملٌة تملٌح الجلد بملح ذو تركٌز
الفورمٌك وٌترك للٌوم التالً .
 - 6نضٌف ملح الكروم بنسبة %9من وزن الجلد ونثبت الكروم بواسطة بٌكاربونات
الصودٌوم وبذالك ٌكون الجلد مدبوغ بالكروم جاهز للتصوٌر.
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النتائج والمناقشة
بعد فحص العٌنات المؤخوذة من الجلود المصابة لوحظ ان الماعز مصاب بحُلم الجرب من جنس
 Psoroptes sppصورة (.)1

صورة  .1حلم الجرب جنس . Psoroptes spp
كما أظهرت الدراسة العٌانٌة لجلود الماعز المصابة بحلم الجرب آفة عٌانٌة واضحة حٌث شوهدت
آفة قشرٌة بٌضاء مصفرة تغطً مساحات متقطعة من الجلد مع تساقط الشعر فً تلك المناطق
كذالك ظهور حراشف كبٌرة محددة وغٌر منتشرة مقارنة باالفة التً تسببها حلم الجرب فً األغنام
.
ولوحظ إن حلم الجرب جنس  Psoroptesتسبب انخفاض فً السطح الحبٌبً للجلد والذي لم
ٌآلحظ فً جلود األغنام فً دراسة سابقة  ،اظافة الى ذالك فان الجلود المدبوغة اظهرت
اضطراب وخشونة فً السطح الحبٌبً للجلد مع فرط التقرن وازدٌاد سمك الجلد (صورة . )3
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صورة  .2مقطع عٌانً فً جلد ماعز مدبوغ بالكروم سلٌم وخالً من اي اصابة .

صورة  .3مقطع عٌانً فً جلد مدبوغ بالكروم ٌوضح األضطراب والخشونة فً السطح الحبٌبً
لجلد الماعز المصابة .
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ولوحظ إن حلم الجرب فً الماعز تسبب تحطٌم اقل شدة مما تسببة الحلم فً األغنام ولكن التحطٌم
امتد لٌشمل طبقة البشرة واألدمة للجلد وبالتالً رداءة النوعٌة وانخفاض القٌمة األقتصادٌة للجلد .
أما الدراسة النسجٌة لجلود الماعز المصابة فقد اظهرت زٌادة سمك طبقات الجلد وظهور حالة
الشواك  Acanthosisمع مشاهدة زٌادة سمك الطبقة الشوكٌة وحدوث حالة فرط التقرن
 ، Hyperkeratosisكذالك لوحظ تجمع شدٌد للخآلٌا األلتهابٌة وخاصة الحمضات والعدالت فً
البشرة واألدمة  ،كما شوهدت مناطق تنخرٌة مجهرٌة فً طبقة البشرة والتً قد تسبب تلف شدٌد
فً طبقة البشرة (صورة . ) 4

الصورة رقم ( )4مقطع نسجً فً جلد ماعز ٌبٌن حالة الشواك  acanthosisمع فرط التقرن
.
أظهرت الدراسة لجلود الماعز المدبوغة بالكروم تؤثٌرا واضحا لطفٌلً حلم الجرب وألول مرة
فً العراق  ،حٌث بٌنت الجلود المصابة بالجرب آفة جلدٌة واضحة مع وجود آفة قشرٌة
بٌضاء مصفرة تغطً مساحات متقطعة من الجلد مع تساقط الشعر وظهور الحراشف الكبٌرة
والمحددة وغٌر المنتشرة ،كما لوحظ ان حلم الجرب تسبب انخفاض فً السطح الحبٌبً للجلد.
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إضافة إلى ذلك فان الجلود المدبوغة اظهرت اضطراب وخشونة فً السطح الحبٌبً للجلد مع
Haines ) و2008(، Fuchs
واتفقت نتآئجنآ مع ما شاهده، فرط التقرن وازدٌاد سمك الجلد
. ) 1978(،
ً تسبب تحطٌم اقل شدة مما تسببة الحلم فPsoroptes كما لوحظ ان حلم الجرب جنس
األغنام ولكن التحطٌم امتد لٌشمل طبقة البشرة واألدمة للجلد وبالتالً رداءة النوعٌة وانخفاض
. )2001(، Horak ) و1994(، Damms  وهذا ما أكده.القٌمة األقتصادٌة للجلد
أما بالنسبة للدراسة النسجٌة فقد اظهرت الجلود المصابة زٌادة فً سمك الطبقة الشوكٌة
 كذ لك لوحظ تجمع شدٌد للخآلٌا األلتهابٌة كماhyperkeratosis وحدوث حالة فرط التقرن
(1996) ، Johnsonشوهدت مناطق تنخر مجهري فً طبقة البشرة واتفقت نتؤجنا مع ما وجده
.
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Histological and Crossly effects of mange mites infestation of
native goat in Baghdad.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to demonstrate the effect of mange
infestation on the chrome tanned leathers of the native goat. For the 1st time
in Iraq. It has been conducted by purchasing a number of mange infected
hides from AL-Shu'ala abattoir and some scattered private farms in al-shuala
Baghdad.
The gross examination study of chrome tanned leather of goat revealed
Disturbance in the granular surface of the leather and roughness of the
granular layer. Severe destruction in the dermis and epidermis layers were
also seen, which causes malformation and decrease in leather's surface
quality. The histopathological examination of the affected leather with
mange mites revealed: thickness of the layers, acanthosis, hyperkeratosis and
sever infiltration of inflammatory cell in both dermis and epidermis.
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