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دراسة مسحية وتصنيفية لالصابة بالقراد في العجول في قضاء المناذرة-
محافظة النجف األشرف
نبٌل احمد عبد الواحد**

خلٌل زٌنل خلٌل *

كلٌة الطب البٌطري ,جامعة الكوفة
الخالصة :
اجرٌت دراسة مسحٌة لمدة ثالثة اشهر لبٌان مدى انتشار طفٌلً القراد لدى العجول المرباة لغرض
التسمٌن فً قضاء المناذرة  ,فً محافظة النجف االشرف  .حٌث وجد أن نسبة االصابة كانت % 9.34
(  .59من مجموع  . ) 608أمّا شدة االصابة ,وجد ان  % 3.من العجول كانت مصابة بالقراد بعدد -5
 00قراد/حٌوان وهً االعلى نسبة و  % 8مصابة بعدد  35-30قراد/حٌوان وهً االقل نسبة .
واتضح ان اكثر االماكن عرضة لالصابة هً منطقة العجان وبنسبة  % .8363واقل االماكن عرضة
لالصابة هً الفخذٌن وبنسبة  . % .3.6تم عزل وتصنٌف جنسٌن من القراد هما الـ Hyalomma
 spp.و Ixodes spp.حٌث بلغت نسبة الجنس االول  % 9.36من مجموع عٌنات القراد المفحوصة
( 098طفٌلً من مجموع  )909بواقع  83انثى و  69ذكر وكانت نسبة الجنس الثانً 356( % 5833
طفٌلً من مجموع  ) 909بواقع  90انثى محتقنة و  090انثى غٌر محتقنة و  6ذكر و  60حورٌة .

Tick prevalence and identification in calves in Al-Manathera
city/Al-Najaf Al-Ashraf
N. A. Abdulwahed

K. Z. Khalil

College of Veterinary Medicine, University of Kufa
Abstract :
A study was carried out in three months , to show the prevalence of tick
infestation among feedlode calves in Al-Manathera region in Al-Najaf AlAlashraf city . the infestation rate was 43.9 % (354 from 806 ) .Severity of
infestation of calves were 23 % with 5-10 tick/animal which represent the
highest rate , and 6 % with 21-25 tick/animal . which represent the lowest rate .
The most infested area are perineum in a rate of 36.72 % ,while the less infested
area are testis in a rate of 5.36 % . two genus were identified , which are
Hyalomma spp. and Ixodes spp. In a rate of 43.7 % (146 tick from 404 ) and
56.2 % (258 tick from 404).
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وذكر Radostits et al. 2008ان القراد من
نوع ٌ Boophilus microplusصٌب 65
 %من ابقار العالم  ,وتسبب خسائر تقدر بـ6
دوالر /حٌوان/سنة فً البرازٌل أي ما ٌعادل 3
بلٌون دوالر سنوٌا ). (6

المقدمة:
تعتبر اإلصابة بالقراد من االصابات المهمة
فً االنسان والحٌوان .حٌث تأتً االهمٌة من
تأثٌرٌن رئٌسٌٌن -:
التأثٌر المباشر للقراد  ,وٌشمل-:
-0
( )0الجروح والتهٌجات الناتجة من عضات
القراد مما ٌسبب فقدان الشهٌة
وانخفاض الوزن وقلة انتاج الحٌوان .
( )3فقر الدم بسبب امتصاص الدم من
الحٌوانات .
( ).حاالت الحساسٌة التً تحصل بسبب
التفاعل مع افرازات القراد.
التأثٌر الغٌر المباشر-:
-3
من خالل االمراض الطفٌلٌة والبكترٌة
والفاٌروسٌة والركستٌا التً ٌنقلها القراد مثل
Anoplasma,
Babesia,Theileria,
Brucellosis ,Pyemia, Spirochetosis,
Tularemia,Caseous lymphadenitis,
Louping ill (1,2,3,4).
كما ان القراد ٌقسم من ناحٌة االهمٌة
البٌطرٌة الى ثالث مجموعات -:
 -0القراد احادي العائل  ,تعٌش فٌه جمٌع
االطوار على عائل واحد.
 -3القراد ثنائً العائل  ,تقضً فٌه الٌرقة
والحورٌة حٌاتها على االبقار(وتفضل االرانب
والفئران) لتسقط على االرض وتتحول الى
الطور البالغ ثم تتطفل على مضٌف
آخر(ابقار)ٌ.حب هذا النوع ان ٌغٌر دم العائل.
 -.القراد ثالثً العائل  ,تقضً فٌه الٌرقة
حٌاتها على مضٌف لتسقط على االرض
وتنسلخ الى حورٌة لتتطفل على المضٌف الثانً
ثم تسقط على االرض لتنمو الى بالغة وتتطفل
على المضٌف الثالث.وهذا النوع من القراد
ٌعتبر االخطر النه ٌنتقل من عائل الى آخر ,
وفً اثناء امتصاصه للدم ٌقوم بنقل المرض من
مضٌف الى آخر.)5(.

المواد وطرائق العمل :
شملت الدراسة على  608من عجول
التسمٌن التً تراوحت اعمارها بٌن  8شهر –
 3سنة ووزعت على  .9حقل فً القرى التابعة
لقضاء المناذرة فً محافظة النجف االشرف
لمدة ثالثة أشهر ابتداءا من الشهر العاشر وحتى
نهاٌة الشهر الثانً عشر للعام . 3004
وقد فحصت الحٌوانات فحصا سرٌرٌا
لمالحظة تواجد القراد واماكن انتشاره على جسم
الحٌوان وتم اخذ عٌنات من القراد لغرض
فحصه وتصنٌفه حٌث تم حفظ عٌنات كل عجل
على حده فً قنانً زجاجٌة خاصة حاوٌة على
محلول الفورمالٌن بتركٌز  % 00وبلغ مجموع
العٌنات  909عٌنة قراد من  60عجل.
وأعدت استمارة خاصة تضمنت المعلومات
التالٌة -:
العدد الكلً للحٌوانات المفحوصة فً
-0
القطٌع الواحد وتارٌخ الفحص.
عدد الحٌوانات المصابة .
-3
عمر الحٌوان.
-.
اماكن تواجد القراد وأعداد القراد
-9
المتواجد على الحٌوان الواحد  .تم تصنٌف
القراد اعتمادا على ) (6,7,8و وذلك باستخدام
المجهرالتشرٌحً .Dissecting microscope
النتائج :
أوضحت نتائج الدراسة ان نسبة االصابة
بطفٌلً القراد فً العجول كانت 9.34
 %وان نسبة االصابة فً االشهر الثالثة كانت
متقاربة (جدول .) 0
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جدول (ٌ )0بٌن نسب حدوث االصابة بالقراد خالل مدة الدراسة
الشهر
تشرٌن االول
تشرٌن الثانً
كانون االول
المجموع

عدد العجول المصابة
098
003
48
.59

العدد الكلً للعجول
..0
353
339
608

النسبة المئوٌة لالصابة
% 99339
% 99399
% 93365
% 9.34

العجدددول التدددً تحمدددل قدددراد بعددددد  00 - 5قدددراد
/عجدددل كاندددت هدددً االعلدددى نسدددبة ,حٌدددث بلغدددت
وعنددد دراسددة شدددة االصددابة بطفٌلددً القددراد فددً
نسدددبتها  98( % 3.عجدددل مدددن مجمدددوع 300
 300عجدل مصدداب اعتمددادا علددى عدددد طفٌلٌددات
حٌددددددددددددددددددددددددددددددددوان ) .جدددددددددددددددددددددددددددددددددول (.)3
القراد المتواجدة على جسم الحٌوان اتضح ان
جدول (ٌ )3وضح نسب واعداد الحٌوانات المصابة وشدة االصابة
عدد الطفٌلٌات
00-5
05-00
30-08
35-30
.0-38
.5-.0
90-.8
80-90
المجموع

عدد الحٌوانات المصابة
98
34
30
03
.0
05
36
04
300

النسبة المئوٌة
% 3.
% 0935
% 00
%8
% 0535
% 635
% 09
% 435

المناطق عرضة لالصابة بالقراد  ,والتً بلغت
 % .8363فً حٌن كانت منطقة الفخذٌن اقل
نسبة والتً بلغت ( % .3.6جدول . ).

توزعت طفٌلٌات القراد فً العجول المصابة
على مناطق الجسم المختلفة وبنسب متفاوتة
حٌث وجد أن منطقة العجان كانت من أكثر

جدول (ٌ ).بٌن أعداد ونسب االصابة بالنسبة لمواقع الجسم
موقع الطفٌلً
العجان
البطن
االذن
الرقبة
الذٌل
الخصٌتٌن
الفخذٌن
المجموع

عدد الحٌوانات المصابة
0.0
63
95
90
.5
04
03
.59

النسبة الئوٌة
% .8363
% 303..
%03360
% 00356
% 4366
% 53.8
% .3.6

الجنس االول  % 9.36من مجموع عٌنات
القراد المفحوصة ( 098طفٌلً من مجموع
 )909بواقع  83انثى و  69ذكر وكانت نسبة

أظهرت نتائج التصنٌف عزل وتصنٌف جنسٌن
من القراد هما جنس الـ Hyalomma spp.
وجنس الـ  Ixodes spp.حٌث بلغت نسبة
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انثى غٌر محتقنة و  6ذكر و  60حورٌة(.جدول
.)9

جدول (ٌ )9بٌن أعداد وأجناس القراد المعزول والمراحل التطورٌة
Hyalomma spp.
Nil
83
69
Nil
098

Ixodes spp.
90
090
6
60
356

Tick stage
Engorged female
Female
Male
Nymph
Total

بكال الجنسٌن من القراد (Hyalomma spp.
و . ) Ixodes spp.

كما تم تسجٌل حاالت اصابات مختلطة فً ستة
عجول موزعة على خمسة حقول كانت مصابة
المناقشة :
اظهرت نتائج الدراسة أن نسبة االصابة
بطفٌلً القراد كانت  % 9.34وهذه النسبة
تختلف عن نتائج كل من ) (9حٌث سجل نسبة
اصابة  % 6334فً االبقار  ,والباحث )(10
حٌث سجل نسبة اصابة فً االبقار % 83
واالغنام  % 55والماعز  % 56والباحث
) (11حٌث سجل نسبة اصابة  % 3036وهذا
االختالف ٌمكن ان ٌعود الى اختالف الظروف
البٌئٌة التً تلعب دور فً حركة ونشاط القراد
حٌث أن الجو اللطٌف والنباتات الكافٌة لها دور
فً نشاط وانتشار القراد ( ) 12وحجم العٌنات
المأخوذة للدراسة والسالالت الحٌوانٌة كونها لها
تأثٌر وراثً فً مدى مقاومة الحٌوان لالصابة ,
حٌث ذكر الباحثان ) (13فً دراسة له أن
األغنام البٌضاء تحمل قراد أكثر من األغنام
ذات اللون االشقر  ,اضافة الى دور المجترات
البرٌة فً المحافظة على الطفٌلٌات وانتقالها الى
الحٌوانات الداجنة وكذلك حركة المشارٌع
الزراعٌة وازالة االدغال واالحراش مما له
تأثٌر واضح وكبٌر فً البٌئة وبالتالً نسب
انتشار وتوزٌع الطفٌلً (. )14
كما بٌنت النتائج أن أعداد الٌرقات على
الحٌوان الواحد تراوحت بٌن ٌ 80-5رقـة/حٌوان

وهذه النتائج تختلف مع ما اشار الٌه )(10,12
حٌث اشار االول الى نسبة  30-00قراد/حٌوان
واشار الثانً الى نسبة ٌ 0038رقة /حٌوان فً
الصٌف و  635قرادة /حٌوان فً الربٌع حٌث ان
نتائج هذه الدراسة أكبر واوسع وٌعود اختالف
أعداد الٌرقات الى عمر الحٌوان والحالة
الصحٌة والمناعٌة ونوعٌة الدراسة وطرق
التربٌة وتوفر الظروف المناخٌة المالئمة
النتشار الطفٌلً ومكان اجراء الدراسة .
أظهرت الدراسة ان اعلى نسبة الماكن
تواجد القراد على الجسم كانت فً منطقة العجان
اذ بلغت  % .8363واقل نسبة كانت فً منطقة
الفخذٌن اذ بلغت  % .36.وتراوحت قبٌة
المناطق بٌن هاتٌن النسبتٌن  .وٌمكن ان
ٌعزى السبب الى اختالف تعرض مناطق الجسم
الى االحتكاك والكدم بالسطوح واالجسام
الخارجٌة حٌث ان العجان وداخل االذن أكثر
عزلة من بقٌة اعضاء الجسم  ,كما ان هناك
تفاوت فً توزٌع الشعر ودرجة رطوبة الجلد
والمد الدموي فً هذه المناطق مما ٌساعد على
تواجد مناطق مفضلة للتطفل على الحٌوان .
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سجل جنسٌن من القراد هما الـ
 Hyalomma spp.و  Ixodes spp.وهذه
النتٌجة تتفق مع نتائج ) (10,15,16,17حٌث
سجلوا هذٌن الجنسٌن البحوث المشار الٌها  ,أما
الباحث ) (9فقد سجل النوعٌن Hyalomma
 spp.و  Rhipicephalus spp.والباحث
) (12سجل االنواع  Hyalomma spp.و
 Rhipicephalus spp.وBoophilus spp.
و) (11سجل االجناس Rhipicephalus spp.
و  Boophilus spp.و Dermacenter
 spp.والباحث )(18الذي سجل الجنسٌن
 Ixodes spp.و . Dermacenter spp.
وٌعود سبب اختالف االنواع واالجناس المسجلة
الى اختالف الموقع الجغرافً وما ٌتبعه من
البٌئة والمشارٌع الزراعٌة المؤثرة علٌها
واالجناس والسالالت الحٌوانٌة .
بلغت نسبة جنس الـ Hyalomma spp.
 % 9.36و جنس الـ % 5833 Ixodes spp.
وهذه النسب تقارب التً سجلها الباحث )(9
حٌث كانت نسبة الـ ..35 Hyalomma spp.
 %و الباحث ) (15الذي سجل نسبة الـ
 % 30 Ixodes spp.والباحث ) (11الذي
سجل نسبة الـ . % 3936. Hyalomma spp.
وهذا اٌضا عائد الى اختالف الظروف البٌئٌة
المالئمة لكل جنس ونوع من انواع القراد وكذلك
اختالف المضٌف وساللته ومالئمته لذلك
الطفٌلً (.(19
تم تسجٌل حورٌة القراد للجنس Ixodes
 % 063.3 spp.وهذه النسبة اكبر من النسبة
التً سجلها ) (11حٌث كانت نسبة الحورٌة
للجنس  % 63.0 Hyalomma spp.من
مجموع  0565قرادة تم فحصها .وهذا
االختالف عائد الى اجناس القراد فٌما اذا كان
 Hyalomma spp.أو  Ixodes spp.أو
 Boophilus spp.وغٌرها  ,واختالف الموقع
الجغرافً للدراسة  ,حٌث ان اختالف الظرف
البٌئً ٌؤثر على مسار وتوقٌت دورة حٌاة
الطفٌلً تقدٌما وتأخٌرا مما ٌنجم عنه اختالف
فً فترات التزاوج و احتقان االناث و تواجد
الذكور وانتشار الٌرقات و الحورٌات وبقٌة
مراحل التطور وكذلك اختالف حجم العٌنات ,
فكلما ازداد عدد العٌنات المأخوذة تزداد النسبة
المئوٌة ولو بشكل طفٌف وهذا بدوره ٌؤثر على
النتٌجة النهائٌة .
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كما ٌظهر من النتائج ان الجنس
 Hyalomma spp.لم ٌظهر منه سوى االناث
الغٌرالمحتقنة والذكور حٌث لم نالحظ اناث
محتقنة أو حورٌات فً هذه االشهر الثالثة (ت
 0و ت  3و ك .) 0فً حٌن ان الجنس Ixodes
 spp.الحظناها بجمٌع اشكالها التطورٌة من
االناث المحتقنة والغٌر محتقنة والذكور
والحورٌات  ,وهذا انما ٌدل داللة واضحة الى
التباٌن فً سلوك ومتطلبات النمو والنشاط
والتكاثر بٌن االجناس المختلفة للقراد اذ نجد ان
الجنس  Ixodes spp.مستمر فً نشاطه خالل
مدة الدراسة بٌنما نالحظ ان نشاط التكاثر أقل
فعالٌة خالل هذه المدة فً جنس الـ
. Hyalomma spp.
سجلت حاالت اصابة مختلطة فً العجول
بالجنسٌن  Hyalomma spp.و Ixodes
 spp.وهذا ٌؤكد امكانٌة تواجد اكثر من جنس
ونوع طفٌلً على الحٌوان الواحد مما ٌعطً
لهذه االصابات اهمٌة اكثر من االصابات بالنوع
الواحد  ,وذلك لكثرة الطفٌلٌات المتطفلة عددا
ونوعا وبالتالً من الممكن ان ٌكون اكثر
خطورة نظرا لكثرة العوامل الممرضة التً
تنقلها االنواع المختلفة وتباٌن حساسٌة المضٌف
الحٌوانً لتلك االنواع المتطفلة من القراد
والمٌكروبات المنتقلة بواسطتها .
االستنتاجات :
سجلت نسب اصابات عالٌة للعجول
-0
التً خضعت للدراسة .
تواجد جنسٌن من القراد فً منطقة
-3
الدراسة وهً الـ  Hyalomma spp.و
. Ixodes spp.
سجلت حاالت اصابات مزدوجة فً
-.
بعض العجول .
أكثر االماكن تعرضا لالصابة فً جسم
-9
المضٌف هً العجان والبطن .
التوصيات :
ا ّتباع نظام تربٌة جٌدة وغٌر مكثفة مع
-0
توفر نظام غذائً متوازن وتهوٌة جٌدة .
مكافحة الطفٌلٌات والحشرات المتواجدة
-3
فً حظائر ومساكن الحٌوانات باستخدام
المبٌدات الحشرٌة .
استخدام المبٌدات المؤثرة فً عالج
-.
القراد فً الحٌوانات المصابة .
35
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اجراء المزٌد من الدراسات حول واقع
-9
. االصابة بالقراد فً الحٌوانات فً المنطقة

9-Sajid MS, Iqbal Z, Khan MN,
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