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قبل للنشر في14/10/2014:
الخالصة
شملت الدراسة الحالية فحص  102كلب سائب من كال الجنسين ولمختلف أالعمار من مناطق مختلفة من محافظة بغداد للتحري
عن القراد الصلب وسجلت نسبة إصابة كلية بلغت  %21.56بقراد  Rhipicephalus sanguineusللمدة من بداية شهر تموز 2011
ولغاية نهاية شهر كانون الثاني  ، 2012أظهرت الدراسة وجود فروق معنوية على مستوى ( (P˂0.05بين المناطق المختلفة من بغداد
إذ سجلت منطقة الصدرية أعلى نسبة إصابة بلغت  %41.66في حين كانت أقل نسبة مسجلة في منطقة الشيخ عمر حيث كانت
 .%18.18سجل فصل الخريف اعلى نسبة إصابة بلغت  %37.14وأقل نسبة كانت في فصل الشتاء  ، %7.69كما وبينت النتائج
وجود فروق معنوية في نسبة اإلصابة بين الذكور في المناطق المختلفة حيث سجلت منطقة الصدرية نسبة إصابة بلغت  %50في حين
سجلت منطقة النهضة نسبة إصابة  .%11.11و لم تسجل أي فروقات في اإلصابة الكلية بين الذكور واإلناث إذ كانت ، %20.75
 %22.44على التوالي .
الكلمات المفتاحية :الكالب السائبة ،القراد الصلب ،بغداد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرويس سداسية الشكل ،الفتحات التنفسية تشبه الضمة وتكون
المقدمة
قصيرة في اإلناث وطويلة في الذكور(.)3
يعد القراد ثاني أهم أنواع المفصليات التي تسهم في نقل
حللت النتائج إحصائيا باستعمال اختبار مربع كاي وتحليل
المسببات المرضية المختلفة بعد البعوض ) (1ويعد قراد الكلب
التباين إليجاد مستوى المعنوية اإلحصائية على مستوى
البني  Rhipicephalus sanguineusمن أكثر األنواع
( (P˂0.05للتفريق بين المعامالت من مناطق وفصول السنة
انتشارا في العالم الذي يتطفل بصورة رئيسة على الكالب
واالختالف بين االجناس.
المنزلية والسائبة ) (2كما وقد سجلت حاالت إصابة بهذا النوع
من القراد في اإلنسان في العديد من بلدان العالم ) 3و )4
الننائج و المناقشة
يصنف قراد الكلب البني من القراد ثالثي المضيف الذي ينقل
أظهرت النتائج إصابة  11كلب من مجموع  201شملتهم
عدد من المسببات المرضية المختلفة في أثناء التغذية على دم
الدراسة ولمناطق مختلفة من محافظة بغداد بقراد
المضيف مثل البكتريا ،الركتسيا ،االوالي ،الفايروسات
 Rhipicephalus sanguineusوبنسبة إصابة كلية بلغت
والسموم المختلفة ) (5وتختلف المدة التي يحتاجها R.
(( )%21.56جدول )1،حيث كـانـت مقاربة لما سجله ( 8و)9
 sanguineusالكمال دورة حياته من ستة اشهر ) (3الى
في دراستـهـما والتي كانت  %19.5و  %27,4على التوالي.
سنتين تبعا للظروف المناخية ) (6وأن جميع أدواره التطورية
سجلت منطقة الصدرية أعلى نسبة إصابة بلغت % 41.69
(يرقة ،حورية وبالغة) قادرة على نقل المسببات المرضية
وكانت العينات الموجبة  5من مجموع  12عينة فحصت وبفارق
المختلفة ).(7
معنوي عن أقل نسبة سجلت خالل مدة الدراسة والتي كانت في
ولقلة الدراسات حول انتشار طفيلي  R. sanguineusفي
منطقة الشيخ عمر  %18.18وقد يعود السبب في اختالف
الكالب السائبة ودورها في نقل المسببات المرضية المختلفة
نسب اإلصابة بين المنطقتين إلى الفرق في األعمار بين
تناولت هذه الدراسة نسب انتشاره في بعض مناطق محافظة
المنطقتين إذ كان أغلب القراد الذي جمع من منطقة الصدرية
بغداد.
من حيوانات صغيرة العمر مقارنة مع ما تم جمعها من منطقة
المواد وطرائق العمل
الشيخ عمر وهذا يتوافق مع ما ذكره ) (9حول انخفاض نسبة
فحص  201كلب سائب من مناطق مختلفة من محافظة
اإلصابة في الحيوانات ذات األعمار الكبيرة وذلك الحتمال
بغداد ضمن حمالت إبادة الكالب السائبة التابعة للشركة العامة
تعرضها إلى إصابات سابقة متعددة أدت الى تنشيط الجهاز
للبيطرة وبالتعاون مع مجلس محافظة بغداد للمدة من بداية شهر
المناعي لديها (جدول.)1 ،
تموز 2011ولغاية نهاية كانون الثاني  ، 2012إذ تم جمع
أظهرررررر فصرررررل الخريرررررف أعلرررررى نسررررربة إصرررررابة بلغرررررت
العينات من المناطق التالية :الشورجة ( ،)21الصدرية ()12
 %37.14حيررررررث كانررررررت عرررررردد العينررررررات الموجبررررررة  13مررررررن
كريم الندا ( ،)23النهضة ( ،)21الشيخ عمر ( )11و الوزيرية
مجمرررروع  35عينررررة فحصررررت فيمررررا سررررجل فصررررل الشررررتاء أقررررل
( .)20جمع القراد الصلب من الكالب المقتولة مباشرة ووضع
نسررررربة إصرررررابة بلغرررررت  %7.69حيرررررث كانرررررت عررررردد العينرررررات
في أنابيب اختبار تحتوي على كحول مثيلي  %70لحفظها
الموجبررة  2مررن مجمرروع  26عينررة فحصررت ويعررود الفرررق فرري
وتشخيصها في المختبر إذ اعتمد تصنيف  Latreille,1806في
نسررررررب اإلصررررررابة إ لررررررى االخررررررتالف فرررررري درجررررررات الحرررررررارة
تشخيص نوع القراد حيث احتوى على العيون والنقوش ،قاعدة
9
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العينررررررات الموجبررررررة  11مررررررن مجمرررررروع  53عينررررررة فحصررررررت
(جرررردول )3 ،فرررري حررررين نسرررربة اإلصررررابة الكليررررة فرررري االنرررراث
 %22.44حيررررررث كانررررررت عرررررردد العينررررررات الموجبررررررة  11مررررررن
مجمرررروع  49عينررررة فحصررررت فرررري مرررردة الدراسررررة (جرررردول)4 ،
وهرررذا يتفرررق مرررع مرررا ذكرررره ) (3فررري عررردم وجرررود ت ثيرلعامرررل
جررنس الحيرروان علررى اصررابته بررالطفيلي فرري حررين اشررار ))12
الى ارتفاع نسبة اإلصابة بالطفيلي في الذكور.

فانخفاضررررها فرررري فصررررل الشررررتاء ومررررن ثررررم بحررررث القررررراد عررررن
منررراطق دافلرررة لحمايرررة نفسررره كشرررقوق الجررردران والحفرررر وعررردم
وجررروده علرررى الحيررروان ( 10و )11وهرررذا يتفرررق مرررع مرررا ذكرررره
) (6حرررررول ارتفررررراع نسررررربة اإلصرررررابة برررررالطفيلي فررررري فصرررررل
الخريررررف (جرررردول .)2 ،لررررم تسررررجل الدراسررررة وجررررود فررررروق
معنويرررة فررري نسررربة اإلصرررابة برررين الرررذكور و اإلنررراث إذ كانرررت
نسرربة اإلصررابة الكليررة فرري الررذكور %20.75حيررث كانررت عررردد

جدول :3 ،نسب اإلصابة بطفيلي  R. sanguineusفي ذكور الكالب.

جدول :1 ،نسب اإلصابة الكلية لطفيلي Rhipicephalus sanguineus
في الكالب في مناطق بغداد.
النسبة
عدد العينات
عدد العينات
المنطقة
المئوية
الموجبة
المفحوصة
%0
0
16
الشورجة
%41.66
5
12
الصدرية
%34.78
8
23
كريم الندا
%15.87
3
19
النهضة
%18.18
4
22
الشيخ عمر
%20
2
10
الوزيرية
%21.56
22
102
المجموع

المنطقة
الشورجة
الصدرية
كريم الندا
النهضة
الشيخ عمر
الوزيرية
المجموع

%0
%50
%25
%11.11
%15.38
%0
%20.75

جدول :4 ،نسب اإلصابة بطفيلي  R. sanguineusفي إناث الكالب.

جدول :2 ،نسب اإلصابة بطفيلي  R. sanguineusفي الكالب وحسب
فصول السنة.
عدد العينات النسبة المئوية
عدد العينات
الفصول
الموجبة
المفحوصة
%17.07
7
41
الصيف 2111
%37.14
13
35
الخريف 2111
%7.69
2
26
الشتاء 2112
%21.56
22
102
المجموع
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Summary
The present study included examination of 102 stray dogs from different regions of Baghdad
province and the rate of total infection was 21.56 % by Rhipicephalus sanguineus for the period
from the beginning of July 2011 until the end of January 2012, this study showed significant
(P˂0.05) differences between regions Al-Sadrea region recorded the highest rate of infection was
41.66 %, while the lowest rate was registered in AL-shaek omar 18.18 %. the highest infestation
rate was at Autumn 37.14 % and the lowest rate was in winter 7.69%, and the results showed
significant (P˂0.05) differences in the incidence among males in Al-sadrea region recorded the
highest rate 50 %, while the lowest ratio recorded in Al-Nahdtha region 11.11%, there were no
differences in the infestation rate between males and females, as were 20.75 %, 22.44 %,
respectively.
Keywords: stray dogs, hard ticks, Baghdad.
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