دراسة تأثير التجويع على صفات الدم الوظيفية والكيموحيوية في الحمام المصاب بالديدان الشريطية
Aporina delafondi
أ.د .هيثم محمد حمادي العوادي

زهراء جليل كريم تويج

جامعة الكوفة  /كلية التربية للبنات  /قسم عاوم الحياة
الخالصة
اجريت هذه الدراسة على الحمام من نوع  Columba liviaلمعرفة تأثير التجويع على صفات الدم الوظيفية
والكيموحيوية في الحمام المصاب بالدودة الشريطية  Aporina delafondiحيث تم تربية  021حمامة في البيت الحيواني
التابع لقسم علوم الحياة في كلية التربية للبنات  /جامعة الكوفة  .اظهرت النتائج حصول انخفاض معنوي في عدد كريات الدم
الحمر وحجم خاليا الدم المرصوصة و تركيز الهيموكلوبين وتركيز الكلوكوز والبروتين الكلي وااللبومين ونسبة االلبومين الى
الكلوبيولين في جميع المجاميع المصابة والمعرضة للتجويع عند مستوى احتمالية ) )P<1.10مقارنة بمجموعة السيطرة او (
غير المجوعة ) وحصول ارتفاع معنوي في عدد خاليا الدم البيض في جميع المجاميع المصابة والمعرضة للتجويع عند مستوى
احتمالية ) )P<1.10مقارنة بمجموعة السيطرة .
المقدمة
تنتشر في العراق وبشكل طبيعي مجموعة من الطيور البرية والوحشية واالليفة لعل اهمها الحمام Columba livia
واليمام  Columba oenasوطائر الفاخته  Streptopelia decaoctaوالنوعين االول والثالث يتواجد بصورة حرة او شبه
مستأنسة اما النوع الثاني فيكثر عند هواة الطيور ومربيها ( . )0يتعرض الحمام كغيره من الطيور الى انواع مختلفة من
االمرا ض الفايروسية والجرثومية والفطرية ومعظم هذه االمراض تصيب الجهاز الهضمي وتسبب افات مرضية عيانية
ونسجية والتي يتم فيها االعتماد عليها بشكل رئيسي في تشخيص العديد من امراض الحمام ومن افات الجهاز الهضمي االلتهاب
بانواعه التنخر والتنكس وتجمع المواد التجبنية واالغشية الدفثرية واالحتقان وغيرها ( . )2ومن االمراض الطفيلية الشائعة هي
االصابة بالديدان الشريطية والخيطية في االمعاء والتي تسبب التهابا نزليا ) . ) 3سجل عدد من الباحثين من الديدان الخيطية
المتطفلة على القناة الهضمية للحمام Aporina ، Tetrameres sp ، Capillara sp. ، Ascardia columba
. )4) delafondi
ركزت غالبية الدراسات للحمام المخمج بالديدان والحيوانات االبتدائية على دراسة االصابة فقط بهذه الديدان وقد
تناولت اخرى التأثيرات الفسلجية والكيموحيوية للطفيليات االبتدائية وجزءاٌ قليالٌ من الديدان كما ان هنالك عدد محدود من
الدراسات التي تناولت تأثير التغذية على استجابة المضيف المصاب بالطفيليات( ، )7في حين تناول عدد اقل تأثير تلك
الطفيليات على الجهاز الهضمي اذ تعد االمعاء خط الدفاع االول لكل المستضدات الداخلة عن طريق الفم مثل ( البروتينات
والكربوهيدرات ) والمسببات المعوية الممرضة (. )01
لم يتم دراسة الدودة الشريطية  A.delafondiبصورة تفصيلية بالرغم من كونها الدودة ذات التواجد النوعي Host
 specific parasiteفي الحمام اذ ان غالبية البحوث تشير الى نسب االصابة لديدان  A.delafondiبدون التعرض الى
تأثيراتها المرضية على مضائفها من الحمام والتعرف على مسبباتها وسماتها ودراسة الخواص الوبائية كنوع المسبب وعترته
وضراوته وطريقة اختزانه في البيئة وكيفية حدوث العدوى والعوامل المساعدة على االنتشار ودرجة استعدادية الطيور ومن
الضرورة معرفة العوامل المؤثرة على سير المرض ونتائجه وما يسبب المرض من اضرار جسمانية تؤثر على االنتاج وكيفية
تشخيصه والوقاية منه وعالجه ومكافحته وحتى االمراض التي تبدو طفيفة في الظاهر يجب اعطاؤها اهتماما كافيا اذ اهمالها
يؤدي الى تفشيها في القطيع مما يؤثر سلبا على االنتاج ويمهد لإلصابة بأمراض اخرى اكثر حدة تسبب خسائر فادحة .تهدف
الدراسة الحالية الى دراسة تأثير التجويع على الصفات الدم الوظيفية والكيموحيوية للحمام المصاب بالدودة الشريطية
. A.delafondi


البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث االول

المواد وطرق العمل

مكان الدراسة و جمع العينات
اجريت التجارب في البيت الحيواني التابع لقسم علوم الحياة في كلية التربية للبنات  /جامعة الكوفة  2100تم تربية
 021حمامة تعود إلى العائلة الحمامية  Columbidaeوهو الحمام الطوراني  Columba liviaفي داخل اقفاص خشبية
 Buttery brooderمؤلفة من اربعة طبقات مساحة كل طبقة (  50X50سم ) ومزودة بمعالف امامية ومناهل جانبية تعلق
على االقفاص من الخارج  ،غسلت هذه االقفاص بالماء والسافلون ( ) Savlonومن ثم وضعت في غرفة نظيفة بعدما عفرت
هذه الغرفة ومعها االقفاص بالفورمالين وبرمنكنات البوتاسيوم بنسبة (  50سم 5فورمالين و  07.0غم برمنكنات البوتاسيوم )
لكل  0متر من حجم الفرو ووضع القفص في مكان جيد التهوية  ،استعمل الماء المقطر طول مدة الدراسة كما واستعمل العلف
الخاص بالطيور والذي تم شراؤه من االسواق المحلية في النجف االشرف وتم المعالجة باستعمال الـعالج . Newcastle
جمع عينات الدم:
تم جمع نماذج الدم وذلك بأخذ عينات الدم من الطيور وتم سحب الدم من الوريد قبل تقديم العلف  ,تم وضع  0مل من
الدم في أنابيب تحوي على مانع التخثر ) )EDTAوأنموذج مماثل اخر اليحوي على مانع تخثر للحصول على المصل .
حساب بيوض الديدان الشريطية
تم حساب البيوض بطريقة التخفيف

Dilution egg count

اسنخدمت طريقة ( Beaver & Jung ,(1985وكما مبين (: )0
 -0تم اضافة  01مل من محمول هيدروكسيد الصوديوم ذو عيارية  1.0%الى قنينة حجمية بحجم  11مل
 -2تم اضافة البراز حتى اكمال الحجم الى  11مل .
 -5تم رج القنينة لغرض مزج المحتويات مع بعضها البعض .
 -0تركت لمدة  20 – 02ساعة مع استمرار الرج بفترات متعاقبة .
 -0تم سحب  1.170مل من العالق بواسطة ماصة ووضعت على شريحة زجاجية وتم تغطيته باستعمال غطاء زجاجي .
 -1تم حساب اعداد البيوض باستعمال المجهر الضوئي بقوة X 01و . X 01
 -7ضرب الناتج في  211لغرض استخراج اعداد البيوض لكل غرام من البراز ( )EPG
 -5تم اخذ مكررات وحساب المعدل .
تصميم التجربة
تم عزل ستة مجاميع من الطيور المصابة كل مجموعة مكونة من  21حمامة وكما مبين ادناه :
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

المجموعة االولى ( غير المجوعة)
المجموعة الثانية ( 05ساعة مجوعة )
المجموعة الثالثة ( 20ساعة مجوعة )
المجموعة الرابعة ( 2يوم مجوعة )
المجموعة الخامسة ( 5يوم مجوعة )
المجموعة السادسة ( 0يوم مجوعة )
تم حساب البيوض في براز الطيور المعرضة للتجويع والتي تعاني من شدة اصابة كبيرة بالدودة الشريطية A.
 delafondiقبل وبعد انتهاء التجربة .

الفحوصات الدموية
تم حساب حساب التعداد الكلي لكريات الدم الحمر اعتمادا على حيدر وجماعته ( )1( )0992وخاليا الدم البيض اعتمادا
على ) ( 7 ) (Coles ,1974وقياس حجم خاليا الدم المرصوصة اعتمادا على طريقة ( )5( Sturkie )0950وقياس تركيز
الهيموكلوبين حسب ). )5( )Talib & Khurana,. 1996
الفحوصات الكيموحيوية

تم تقدير مستوى الكلوكوز في مصل الدم اعتمادا على ) )01( (Annino & Giese, 1976وتقدير مستوى البروتين
الكلي في مصل الدم اعتمادا على ) )00( (Grandall, 1983ومستوى االلبومين في مصل الدم اعتمادا على (Varely et
) )02( al., 1980وتم تقدير الكلوبيولين في مصل الدم بحسب طريقة ( . 13(Tietz )0959جرى تحليل النتائج إحصائياً
إليجاد الفروقات المعنوية بين مجاميع الدراسة  ،وجرى إيجاد المعدل واالنحراف المعياري واستعمل اختبار (unpaired t- t
) testلبيان فروقات التحليل و باستعمال النظام االحصائي .)00(. SPSS
النتائج -:
التغير بالمؤشرات الدموية
حساب العدد الكلي لكريات الدم الحمر
بينت الدراسة الحالية تأثير التجويع على الحمام المصاب بدودة A. Delafondiحصول انخفاض معنوي في عدد
كريات الدم الحمر في جميع المجاميع المصابة والمعرضة للتجويع عند مستوى احتمالية ) )P<1.10مقارنة بمجموعة السيطرة
او مجموعة الغير مصومة وكما مبين في الشكل ( )0و الجدول (. ) 0

106/cu mm
مدة التجويع

شكل( )1التغير في المؤشرات الدموية ( كريات الدم الحمر) وشدة االصابة مع مدة التجويع في الحمام C.liviaالمصاب
بدودة .A. delafondi
حجم خاليا الدم المرصوصة PCV
بينت الدراسة الحالية تأثير التجويع على الحمام المصاب بدودة A. Delafondiحصول انخفاض معنوي في حجم خاليا الدم
المرصوصة  PCVفي جميع المجاميع المصابة والمعرضة للتجويع عند مستوى احتمالية ) )P<1.10مقارنة بمجموعة
السيطرة او مجموعة غير المصومة وكما مبين في الشكل ( )2و الجدول (. )0
تركيز الهيموكلوبين ( اليحمور )
بينت الدراسة الحالية تأثير التجويع على الحمام المصاب بدودة  A. Delafondiحصول انخفاض معنوي في مستوى
الهيموكلوبين في جميع المجاميع المصابة والمعرضة للتجويع عند مستوى احتمالية ) )P<1.10مقارنة بمجموعة السيطرة او
مجموعة غير المصومة وكما مبين في الشكل ( )2و الجدول ()0

مدة التجويع

شكل ( ) 2التغير في المؤشرات الدموية (حجم مكداس الدم و تركيز الهيموكلوبين ) وشدة االصابة مع مدة التجويع في الحمام
 C.liviaالمصاب بدودة . A. delafondi
جدول ( )1التغير في المؤشرات الدموية وشدة االصابة مع مدة التجويع في الحمام C.liviaالمصاب بدودة A. delafondi
المتغيرات

egg
TEC

PCV
Hb

intensity
غير المجوعة

+++

1.21  3.68

1.0002.11

1.2011.02

 11ساعة مجوعة

+++

*1..1 0.0

*1.0 20.11

*1...1.22

 20ساعة مجوعة

++

*1.222.11

*1.00 20.11

*1.000.7

 2يوم مجوعة

++

*1.002.1

*2.00 22.2

*1.10.0

 0يوم مجوعة

+

*1.112.0

*1.21 22.2

*1.0 0.0

 0يوم مجوعة

1

*1.21 2.0

*1.01 21..

*1..2 ..1

*وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالية ). )P<1.10
التغير بالمؤشرات الكيموحيوية
مستوى الكلوكوز في مصل الدم

كلوكوز الدم

بينت الدراسة الحالية تأثير التجويع على الحمام المصاب بدودة  A. Delafondiحصول انخفاض معنوي في مستوى
الكلوكوز في جميع المجاميع المصابة والمعرضة للتجويع عند مستوى احتمالية ) )P<1.10مقارنة بمجموعة السيطرة او (غير
مصومة) وكما مبين في الشكل ( )0و الجدول (. )2

مدة التجويع

شكل ( ) 3التغير في المؤشرات الكيموحيوية (كلوكوز الدم ) وشدة االصابة مع مدة التجويع في الحمام C.liviaالمصاب
بدودة . A. delafondi
تركيز البروتين الكلي في مصل الدم
بينت الدراسة الحالية تأثير التجويع على الحمام المصاب بدودة  A. Delafondiحصول انخفاض معنوي في مستوى
االبروتين الكلي في جميع المجاميع المصابة والمعرضة للتجويع عند مستوى احتمالية ) )P<1.10مقارنة بمجموعة السيطرة او
(غير مصومة ) وكما مبين في الشكل ( )4و الجدول (. )2
تركيز االلبومين في مصل الدم
بينت الدراسة الحالية تأثير التجويع على الحمام المصاب بدودة  A. Delafondiحصول انخفاض معنوي في مستوى
االلبومين في جميع المجاميع المصابة والمعرضة للتجويع عند مستوى احتمالية ) )P<1.10مقارنة بمجموعة السيطرة او (غير
مصومة ) وكما مبين في الشكل ( )4و الجدول (. ) 2
تركيز االكلوبيولين
بينت الدراسة الحالية تأثير التجويع على الحمام المصاب بدودة A. Delafondiحصول انخفاض معنوي في مستوى
االكلوبيولين و نسبة االلبومين الى الكلوبيولين في جميع المجاميع المصابة والمعرضة للتجويع عند مستوى احتمالية ))P<1.10
مقارنة بمجموعة السيطرة او المجموعة غير مصومة وكما مبين في الشكل ( )0و الجدول (. )2

شكل (  )0التغير في المؤشرات الكيموحيوية وشدة االصابة مع مدة التجويع في الحمام C.liviaالمصاب بدودة A.
.delafondi

جدول ( ) 2التغير بالمؤشرات الكيموحيوية وشدة االصابة مع مدة التجويع عند الحمام  C. liviaالمصاب بدودة A.
. delafondi

المتغيرات

Albumin Total protein

egg

Glucose

intensity

mmoL/ L

gm/100 ml

Glubulin
gm/100 ml

غير المجوعة

+++

1.00 1.0

1.21 0.11

1.21 1.01

1.100 2.7

 11ساعة مجوعة

+++

*1.20 1.1

*1.01 0...

*1.10 1..

*1.12 2.0

 20ساعة مجوعة

++

*1.0. ..0

*1.11 2.1

*1.1. 1..

*1.1. 2.0

 2يوم مجوعة

++

*1.10 0.2

*2.01 2.17

*1.10 1.0

*1.11 2.0

 0يوم مجوعة

+

*1.00 0.0

*1.01 2.01

*1.12 1.0

*1.22 2.11

 0يوم مجوعة

1

*1.21 0.1

*1.00 2.11

*1.10 1.1

*1.0 2.11

*وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالية ). )P<1.10
المناقشة
التغيرات في المؤشرات الدموية عند الحمام المصاب والمعرض للتجويع
اظهرت الدراسة بأن هنالك انخفاضا كبيرا في مؤشرات  TEC , Hb , PCVوبشكل طردي مع انخفاض اعداد
البيوض في جميع المجاميع التي تم تجويعها مقارنة بمجموعة السيطرة .تناول عدد من الباحثين دراسة تأثير االصابات بالديدان
المعوية على فسلجة وتغذية المضيف خالل الدراسات السابقة  ،وقد توصل الكثير من البحوث الى ان الطيور التي تقدم لها
عال ئق غنية بالمواد الغذائية تكون اكثر مقاومة لالصابة بالديدان الخيطية مقارنة بتلك الطيور ذوات التغذية البسيطة اذ تؤثر
الديدان المعوية على الحالة التغذوية بالمضيف عن طريق زيادة فقدان المواد الغذائية وتقليل التحويل الغذائي وامتصاص الغذاء
(. )00وقد ذكر( )01بان للتغذية دورا كبيرا على خفض حجم كريات الدم الحمر في دم الطيور لكن ان زيادة العناصر المذكورة
في غذاء الطيور يرفع من قيم حجم الكريات المحشوة  .وتشير النتائج الحالية الى ان للتصويم يعد عامل رئيسي مترابط مع
وجود دودة  A. delafondiقد اثر على القيم الدموية وادى الى انخفاضها .

التغيرات في المؤشرات الكيموحيوية عند الحمام المصاب والمعرض للتجويع
يشير الشكل ( )5والجدول ( )2الى انخفاض واضح في اعداد البيوض ويكون متالزما مع انخفاض الكلوكوز في
مصل الدم مع استمرار مدة التجويع مقارنة مع مجموعة السيطرة او  . non fastingعندما تصبح المواد الغذائية عامال محددا
خالل مدة تجويع المضيف فأن الطفيلي يبدأ بأستغالل مخزونه الداخلي من الكاليكوجين لغرض استمرار حياته لذلك يبدأ
المخزون من هذه المادة باالنخفاض مع استمرار مدة التجويع ( . )07الحظ ( )05في دراسته بان المحتوى الكاربوهيدراتي في
غذاء الدجاج له تأثير موجب على نمو وتكاثر دودة  . Hetriecks gallinarumوقد أشار) )09بأن التركيب الكاربوهيدراتي
ومستوى اللكنين يلعب دورا مهما في البيئة الفيزوكيميائية للقناة الهضمية والى تواجد الطفيليات المعوية للقناة الهضمية للخنازير
.
ان وجود غذاء غني بالمواد الكربوهيدراتية ذو اهمية قصوى في نمو الخاليا الطالئية ومبايض دودة Ascaris
 ، suumلكن اوضح ( )20ان فقدان الغذاء الكربوهيدراتي في االمعاء يؤدي الى عدم استقرار ونمو وتكاثر دودة الـ
 Hymenolepis diminutaفي الجرذان  .واوضح ( )21ان فقدان الكربوهيدرات في غذاء الجرذان قد حطم الجهاز التناسلي
للدودة وتتفق الدراسة الحالية مع ماتوصل اليه الباحثون اعاله بأن استمرار مدة التجويع كان له دور كبير في انخفاض مستوى
الكلوكوز مما ادى الى قلة انتاج البيوض في الديدان الشريطية  A. delafondiبسبب الخلل الحاصل بالجهاز التناسلي للدودة
.يشير الشكل ( )0والجدول ( )2الى انخفاض واضح في اعداد البيوض مترافقا ً مع انخفاض مستوى البروتين في مصل الدم مع
استمرار مدة التجويع مقارنة بالقيم الطبيعية الموجودة في مجموعة السيطرة  .جاءت النتائج الحالية متفقة مع دراسة ) (22الذي
اوضح بأن تراكيز االلبومين في المصل في خنازير التي تعاني من سوء التغذية كان منخفضا ً ومتناسبا طردياً مع االصابة بدودة
المشقة اليابانية  . Schistosoma Japonicumاستنتج ( )23بأن االنخفاض في مستوى البروتين والطاقة الغذائية يزيد
االمراضية ويقلل من خصوبة اناث دودة الشقية المانسونية في الفئران .
ان المستويات المنخفضة من االلبومين في البالزما تعود بالدرجة االولى الى الضغط الوظيفي  stressللكبد والتي يتم
فيه تصنع البروتين بشكل كبير بسبب المواد االيضية السامة للطفيلي (. )20يلعب  Ɣ-Globulinدورا مهما لالستجابة المناعية
للجسم المضاد لالصابات الطفيلية  helaminthiasisمثل سموم المواد االيضية المتحررة من افرازات الدودة A.Delafondi
(.)20
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A study of starvation effect on physiological and biochemical parameters in Pigeons
infected with The cestoda Aporina delafondi
Z. J. Twaghe
Summary

H.M. Al-Awadi

This Study was conducted on The pigeons Columba livia to evaluate the
starvation effect on the biochemical and blood functional parameter in pigeons infected with
Cestoda Aporina delafondi . 120 pigeons raised in the animal house of biology department in the
College of Education for Women . The result revealed asignificant decrease in RBC , Hb , PCV ,
Glucose , Protein and Albumin concentration in all infected groups exposed to starvation
comparing with control or non fasting group , while there is significant increase in WBC count in
all infected and starved groups comparing with control or non fasting group.

