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  في األبـــقار في بعض الطفیلیةالدم  أوالي عالقة القـــراد الصلب بنشر بعض
   مدینة تكریتالمجاورة ل منـاطقال

  

 2التكریتي ، أالء عماد توفیق 1توفیق إبراهیم االلوسي

  كلیة الطب البیطري ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق 1
  یت ، تكریت ، العراققسم علوم الحیاة ، كلیة التربیة بنات ، جامعة تكر  2
  ملخصال
 1/10/2010تناولت الدراسة الحالیة مسحًا للقــراد الصلب المتطفل على األبقار في بعض المناطق المحیطة بمركز مدینة تكریت وللمدة من  

مضیف واحد وهو األبقار لما  وقد جمعت العینات من مناطق العلم والبو عجیل وعوینات والمحزم . واختیر إلتمام هذه الدراسة 30/7/2011ولغایة 
رأسًا من األبقار وبأعمار مختلفة تراوحت من سنة إلى أربع سنوات ومن كال  196تم فحص  لها من أهمیة من الناحیة االقتصادیة والصحیة.

احد من وسجل نوع و  Boophilus و Hyalommaوجود جنسین رئیسین من القراد الصلب وهي  الجنسین ، وقد أظهرت الدراسة الحالیة
Hyalomma  وهوHyalomma anatolicum  ونویع واحد لــHyalomma  هوHyalomma anatolicum anatolicum  كما سجل نوع
أظهرت الدراسة الحالیة وجود عالقة بین درجات الحرارة واإلصابة بالقـــراد ، ووجود فرق  .Boophilus annulatus هوBoophilus واحد أیضًا لــ

%) . وبینت  47.82%) واقلها في منطقة المحزم ( 67.16سجلت منطقة العلم أعلى نسبة ( بین المناطق المشمولة بالدراسة إذفي نسب اإلصابة 
ـا ) واالنابالزمـــــــ% 57.65( الثایلیریا إذ سجلت و البابیزیا واالنابالزمــــــــــــــــــا نتائج الدراسة إصابة األبقار بثالثة أنواع من الطفیلیات هي الثایلیریا

الثایلیریا كانت نسبها  الثنائیـــــــــــــــــــــــــة اإلصابات المختلطة كانـــــــت%) في حین  13.77( ) أما أقل نسبة فكانت البابیزیا بنــــــسبة% 23.97(
  ).15.06( فقــــــــــد كانــــــــــت الثایلیریا والبابیزیا واالنابالزما امــــــــــــا االصــــــــــــابات الثالثیــــــــــــة)  34.24البابیزیا والثایلیریا (و  ) 50.68واالنابالزما(

  ةالمقدمـ
تعني كلمة القــــــــراد الصلب جمیع األنواع التي تنضوي ضمن فوق 

یهاجم العدید من  و .Parasitiformes من رتبة Ixodidaeالعائلة 
وهي ذات أهمیة  أنواع القــــراد التابع لعائلة األكسودیدي اإلنسان

 كمــا لالنســــــــــــــان والحیـــــــــــــــوان كناقالت لعوامل ومسببات أمراض متنوعة
. وقد )tickparalysis )1( 2)لقـــراد شلل القـــــراد یسبب بعض ا

وفاة عشرة أشخاص في بغداد والرمادي نتیجة ألصابتهم  (3)ذكـــــــــــر
 Hyalommaبحمى الكونغو النزفیة إذ أشاروا إلى إن القــــراد من نـــــــوع 

anatolicum anatolicum  هو الناقل لهذه الحمى وأكدوا بذلك تقریر
 World Health Organization (4,5,6)ة الصحة العالمیة منظم

  عن ظهور أعراض هذا المرض في العراق . 
القــــراد من الطفیلیات الخارجیة المهمة ألنَّه ینقل األمراض  یعد و

لإلنسان والحیوان مثل المسببات المرضیة الطفیلیة الثایلیریا والبابیزیا 
 سة مسبقة عن القـــــراد واألمراضواالنابالزما ونظرًا لعدم وجود درا

 فقــــــــــــدمدینة تكریت بعض المناطق المجاورة لالتي ینقلها في  الطفیلیة
  - الدراسة الى:  هــــــــــدفت
التحري عن القـــراد الصلب وتشخیص األنواع الموجودة  .1

  على األبقار في منطقة الدراسة. 
تأثیر العوامل المختلفة مثل (الجنس ، العمر ، الموسم  .2

 نسب اإلصابة وانتشارها. ....) على
لیریا و الثاینسب اإلصابة باألوالي الدمویة ( التحري عن .3

   .في األبقــــار البابیزیا واألنابالزما)
  المواد وطرائق العمل

  الدراسة الحقلیة 

أجري المسح المیداني على األبقـــار المصابة وغیر المصابة من بدایــــــة 
) وتم 2011( ایة شهر تموز) وحتى نه(2010 شهر تشرین األول

حیوانًا من األبقار وفي أربع مناطق  (196)خالل هذه المدة فحص 
  عوینات و المحزم .، البوعجیل،رئیسة في المدینة وهي العلم 

  جمع العینات
  وتصنیفها: جمع نماذج القــــراد من األبقار- أ

قلیل من تم جمع نماذج القــــراد من األبقار المصابة یدویًا و بواسطة ال
القطن المبلل بالكحول التي تم وضعها على المنطقة الحاویة على 
القــــراد ثم تمَّ إزالتها بواسطة ملقط صغیر من على جلد الحیوان . ومن 

) من الكحول األثیلي %70ثم نقلت العینات الى قناني حاویة على (
راد دونت المعلومات الخاصة بالعینة مثل تاریخ الجمع ، موقع القـــو

  على جسم الحیوان ، العمر ، المنطقة التي جمع منها القـــــراد والجنس .
تمت عملیة تصنیف القـــراد عن طریق االعتماد على الصفات الشكلیة 

التشخیص باستخدام المجهر  تم إذ (8)و (7)التي ذكرها  والحیاتیة
 والمجهر الضوئي المركب Dissecting microscopeالتشریحي 

Compound light microscope وتم التصنیف في مختبر .
البحوث الطفیلیة في كـــلیة الطب البیطري / جامعة الموصل وقد تـم 

  / جامعة بغداد. لتصنیف في متحف التأریخ الطبیعيتوثیق ا
 المسح الدمویة:- ب

المسح الدمویة باخذ قطرة دم من الورید الحافي لالذن بعد  حضـــــــرت
% ) وبعدها 70(  لول الكحول االثیليومسحها بمححالقة المنطقة 

ّ أخذ قطرة صغیرة ووضعها على  بوخز الورید بواسطة إبرة معقمة تم
سطح شریحة زجاجیة نظیفة ثم تم نشرها بواسطة شریحة أخرى ، ومن 
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دقیقة وبعدها  ( 2-5 ) ثم جففت وثبتت بالكحول المثیلي المطلق لمــــدة
ثم بعدها جففت و فحصت  دقیقة ، (30)%) لمدة 10صبغت بالكمزا (

  ) . X ( 100تحت المجهر باستعمال العــدسة الزیتیة 
  تشخیص طفیلیات الدم 

تمَّ االعتمـــاد على تشخیص الطفیلیات الدمویة وذلك باالعتماد على 
   .)1(0 و )9(الصفات الشكلیة الموقعیة والقیاسیة وفقًا لــ

  النتائج 
  أنواع القــــراد المتطفل على األبقار

 Hyalomma) قــرادة عائدة إلى نوعین من القــراد وهما 549تم جمع (
sp. ( 443) ) قــــرادة  6 4 )وكان عدد الذكـــور (  )% 80.69بنسبة

ا الحوریات فكانت قــــرادة (293)واإلناث  ّ  حوریـــة (104) أم
عدد اإلناث  ، % ) 19.30( بنســـــــــــــــــــــبة ) Boophilus sp. )106و

ا الحوریات فبلغتقــــرادة  ( 76 ) ّ حوریة ولم یتم العثور على  30 )(  أم
 . ( 2,1)أي من ذكور هذا الجنس كما في الشكل رقم 

  

  

  
  توزیع القــــراد على األبقار خالل أشهر الدراسة
راد على األبقار في لقد أظهرت نتائج الدراسة الحالیة اختالف توزیع القـــ
نسبة في شهر  أقلأشهر السنة انخفاض نسب اإلصابة بحیث كانت 

ا في شهر تشرین األول وتشرین الثاني وكانون  ّ آذار وشهر تموز، أم
 .(1)كما في جدول  اعلــــــــــى نســــــــــب لالصــــــــــابة فقـــــــــــد ســـــــــــجلتالثاني 

  ) اعداد الحیوانات المفحوصة والمصابة بحسب اشهر الدراسة1جدول (

  الشهر
اد أعد

الحیوانات 
  المفحوصة

أعداد 
الحیوانات 
  المصابة

النسبة 
المئویة 
  لألصابة%

 67.69 44 65 2010تشرین األول 

  80 24 30 2010تشرین الثاني 

 58.97 23  39  كانون الثاني
 56.25 9 16  آذار

 52.94 9 17  نیســــــان
  50 7 14  حزیـــــران
 53.33 8 15  تمــــــــوز

 63.26 124 196  الكـــــــــــلي المجـــــــموع

  عالقة اإلصابة بالقــــراد بجنس الحیوان 
سجلت  أن لجنس الحیوان تأثیرًا كبیرًا على نسبة اإلصابة بالقــــراد إذ

ـــور اقل وبفارق ) بینما الذكـــ% 68.50اإلناث أعلى نسبة إصابة (
  ) .2( ) جدول% 48.68واضح وبنسبة (

نات المصابة من الذكور واإلناث مع نسبها ) عدد الحیوا2جدول (
  المئویة

  الجنس
عدد 

الحیوانات 
  المفحوصة

عدد 
الحیوانات 
  المصابة

النسبة 
المئویة 

  لإلصابة %
 48.68 37  76  ذكـــــــــور
 68.50  87  120  إنــــــــــاث

 63.26 124 196  المجـــــــموع الكــــــــــــلي
  اد االنتشار الجغرافي للقــــــر 

ظهرأنَّ نسب اإلصابة بالقـــــراد في المناطق المشمولة بالدراسة التي 
،  % 67.16(  سجلتشملت العلم والبوعجیل وعوینات والمحــــــــزم 

لتوالي وبعدم وجود ا% ) على  %47.82 ،  %63.46،  64.81
  . (3)فارق كبیر باإلصابة بین المناطق األربع كما هو مبین بالجدول 

  في المناطق المشمـــــولة بالدراسة ) أعداد ونسب إصابة األبقار3جدول (

الموقع 
  الجغرافي

عدد الحیوانات 
  المفحوصة

عدد 
الحیوانات 
  المصابة

النسبة 
المئویة 

  لإلصابة %

 67.16 45 67  العـــــــلم
 64.81 35 54  البوعجیل
 63.46 33 52  عوینات
 47.82 11 23  المحزم

المجـــــــموع 
  ـــــــــليالكــ

196 124 63.26 

   
  Hyalommaذكر القراد من جنس 1:  شكل 

100Xبقــــــوة تكبــــــیر 

 : ٢شــــكل       أنث ى الق راد م ن ج نس          
100Xبقـــــوة تكبـــــیر Hyalomma 
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  عالقة اإلصابة بالقـــراد بعمر الحیوان 
كما أن لعمر الحیوان له تأثیر كبیر على نسب اإلصابة ، فقد سجلت 

سنـــــة أعلى نسبة إصابة بالقـــراد والطفیلیات  ( 1-2 )األعمار مابین 
 ( 2-3 )% ) ، ثم تلتها األعمار ما بین  68.08الدمویة وبنسبة (
% ) ، إما أوطأ نسبة سجلتها األعمار فهي  61.17سنـــــة وبنسبة (

% ) ، إذ أنَّ هذه ( 50.63سنـــــة وبنسبة بلغت  ( 3-4 )مابین 
   ).4كما في الجدول (األبقار هي مصابة بالقـــراد والطفیلیات الدمویة 

 بـــــــــــالقراد الـــدم) اعداد ونسب اصابة االبقار المفحوصة4جدول (
ــــــــــــــات   المجامیع العمریة حسب وطفیلی

العمر 
  /سنة

اعداد 
الحیوانات 
  المفحوصة

اعداد 
الحیوانات 
  المصابة

%  

2-1 141 96 68.08 
3-2 85 52 61.17 
4-3 55 28 50.90 

المجموع 
 63.26 124 196  الكلي

  العالقة بین نوع القـــراد وموقع اإلصابة
ثالث مناطق من أوضحت الدراسة الحالیة أنَّ القـــــراد یتركز عادةً في 
 حـــــول المخـــــرج،جسم الحیوان وهي في منطقة الضرع واألذان والمنطقة 

 وربمـــــــــــا یعـــــــــــود ســـــــــــبب كـــــــــــثرة تواجـــــــــــد القـــــــــــراد فـــــــــــي هـــــــــــذه المواقـــــــــــع
ــــــــــراد ــــــــــى الق ــــــــــة مــــــــــن الشــــــــــعر ممــــــــــا یســــــــــهل عل  النهــــــــــا تكــــــــــون عاری

  ).5كما في الجدول (بهــــــــــا االلتصـــــــــــــــــاق
و  H.anatolicum anatolium) توزیع القراد 5جدول (

Boophilus annulatum الدراسة على اجزاء جسم االبقار في  

  الموقع

  انواع القراد المتطفل
  

H.anatolicum 
anatolicum  

Boophilus 
annulatus  

حول  االذن
 المخرج

حول  االذن الضرع
 المخرج

 الضرع

  14  22  0  95  25  20  العلم
  0  25  10  58  43  0  البوعجیل
  11  18  0  47  93  0  عوینات
  0  0  6  0  47  15  المحزم

  المجموع
  الكلي

35  208  200  16  65  25  

  اإلصابات الطفیلیة الدمویة
رأسًا من  (196)اظهرت نتائج الدراسة الحالیة من خالل فحص  

األبقارمن كال الجنسین أنَّ عدد األبقار التي كانت مصابة بالطفیلیات 
ــرة مصابة بقـــــ (124)الدمویة (الثایلیریا والبابیزیا و االنابالزما قد بلغ 

) ، في حین سجلت أعلى إصابة % 63.26وبنسبة مئـویة بلغت (

) ثم تلتها جنس االنابالزما بنسبة % 57.65لجنس الثایلیریا بنسبة (
  ).6) كما في الجدول (13.77) ثم تلتها البابیزیا (% 23.97(
عدد الحیوانات المصابة باإلصابات الطفیلیة الدمویة  )6( دولج

  المفردة

دد 
الع

ي 
الكل ت 
وانا

لحی
ل

صة
حو

لمف
ا

  

عدد 
الحیوانا
ت 

  المصابة

  نوع اإلصابة ونسبتها

  األنابالزما  البابیزیا  الثایلیریا

بة 
نس

ال
ویة

لمئ
ا

  

عدد
ال

بة   
نس

ال
ویة

لمئ
ا

  

عدد
ال

بة   
نس

ال
ویة

لمئ
ا

  

عدد
ال

بة   
نس

ال
ویة

لمئ
ا

  

عدد
ال

بة   
نس

ال
ویة

لمئ
ا

  

19
6

 12
4

 63
.2

6
 

11
3

 57
.6

5
 

27 13
.7

7
 

47 23
.9

7
 

ا اإلص ّ إصابة  (72)ابات المختلطة للطفیلیات الدمویة فكانت أم
، و سجلت اإلصابة بالثایلیریا واالنابالزما أعلى بنســــــــــــــــــــبة (63.26)

) % 34.24) ، ثم بعدها البابیزیا والثایلیریا نسبة (% 50.68نسبة (
%  15.06، ومن ثم تلتها إصابة الثایلیریا البابیزیا وانابالزما بنسبة ( 

) بینما لم تسجل البابیزیا و االنابالزما أیَّة نسبة إصابة كما هو موضح 
  ) .7في الجدول (

  ) الحیوانات المصابة باإلصابة الطفیلیة الدمـــویة المختلطة7جدول (

عدد الحیوانات   نوع اإلصابة
  المصابة

النسبة 
  المئویة

 50.68 37  الثایلیریا واالنابالزما
  34.24 25  یاالبابیزیا والثایلیر 

  ــــ  ــــ  البابیزیا واالنابالزما
الثایلیریا والبابیزیا 

  15.06 10  واالنابالزما

 63.26 72  المجموع

  األوالي الدمویة في المسحات الدمویة
في  Theileriaأظهرت نتائج فحص المسحات الدمویة تواجد طفیلي 

في داخل  داخل كریات الدم الحمر، كما تم مالحظة تكاثر هذا الطفیلي
  . (3)الخالیا اللمفیة كما هو موضح بالشكل 

  
اخل الخالیا اللمفیة وبقوة د Theileria) یوضح تكاثر 3شكل (

ر ْ   100xتكبی
  المناقشة 

وجود جنسین من أجناس القـــراد الصلب في منطقة  النتـــــــــــــــــــــائجبینت 
 Hyalommaــــــــنویع وكان متمــــثًال بالـ Hyalommaالدراسة وهي 

anatolicum anatolicum  وجنسBoophilus  وكان متمثًال
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الموثق تشخیصه في متحف  Boophilus annulatusبالــــــــــنوع 
) وقد سجل  790 التأریخ الطبیعي / بغداد بموجب الكتاب رقم (

%) وأنَّ  80.69أعلى نسبة انتشار وبنسبة ( Hyalommaالجنس 
في محافظة  (11)أعلى أیضًا من النسبة التي سجلها  هذه النسبة هي

ا توصل إلیه % 68.6القادسیة بنسبة ( ّ م ) ولكن هذه النسبة اقل مِ
) % 94.2بنسبة ( بغـــــــــدادفي محافظة في قریة الذهب األبیض  (12)

نسبة  Boophilus. بینما سجل جنس  .Hyalomma spلجنس 
 (11)ــــبة التي سجلها ) وأنَّ هذه النسبة مقاربة إلى النس% (19.30
 (12)أكثر من النسبــة التي توصل إلیه ) ولكنها % (19.7بنسبة 

  ) .% 4.4وبنسبة قلیلة جدًا لم تتجاوز(
أن أعداد اإلناث لجنس القـــراد سجلت أعلى نسبة من الذكور وقد یكون 

قدرة اإلناث على تحمل الظروف البیئیة أكثر من الذكور  سبب ذلك
في أن أعداد اإلناث  (13)ئج اتفقت مع ما تــــــوصل إلیـــــــــــهوأن هذه النتا

تفوق بكثیر على أعداد الذكور المتطفلة على األبقار لقدرتها على 
تحمل جمیع المتغیرات البیئیة ، وهذه النسبة جاءت مخالفة لما توصل 

  في أنّ أعداد الذكور تفوق أعداد اإلناث . (11) إلیـــــه
لعالقة اإلصابة بعمر الحیوان فقد أظهرت نتائج هذه  إما بالنسبة 

الدراسة أنَّ عمر الحیوان لـه تأثیر كبیر على اإلصابة بالقراد إذ أنّ 
أعلى نسبة إصابة بالقراد الصلب سجلت بین األعمار التي كانت بین 

) وأقلّ نسبة بین األعمار التي تقع % (68.08 سنة وبنسبة (2-1)
) وقد یعود السبب إلى أنّ هذه % 50.90سنة وبنسبة (  (4-3)

األعمار الصغیرة لیس لها القدرة الكافیة لمقاومة اإلصابة واستعداد 
نَّ هذه النتائج  ٕ أجسامها لتحمل اإلصابة مقارنة باألعمار الكبیرة . وا

في أنّ الجوامیس التي أعمارها تقع  (14) إلیه تاتفقت مع ما توصل
أكثر من األعمار الكبیرة ولم تتفق سنة ) تصاب بالقــراد  -بین(شهر

  مع ما توصل إلیه 
  في انعدام حدوث اإلصابة بالقـــراد في األعمار الصغیرة .  )(15

ها  وقـــــد بینت نتائج الدراسة أماكن تواجد القــــراد على جسم األبقار إذ أنّ
من الجسم  حــــــول المخــــــرجو كانت أكثر تواجدًا في األذان والضرع 

 (12)طابقة لما توصل إلیـــــه أنَّ هذه النتائج جاءت موبشكل واضح و 
بكثرة في منطقة الضرع والجهة  Hyalommaفي تواجد جنس القـــراد 
  الداخـــلیة للقوائم الخلفیة .

ّ نسب اإلصابة بحسب المناطق الجغرافیة فــــلم تسجل فروق  فیما یخص
العلم أعلى منطقة  سجلت كبیرة بحسب المناطق المشمولــــــة بالدراسة إذ

) واقل نسبة في منطقة المحزم % 67.16نسبة لإلصابة بنسبة (
تشابه الظروف البیئیة فیما بین  ) وقد یعود السبب إلى% (47.82

في أنَّ  (16) مشابهة لما توصل إلیــــه هذه المناطق. أن النتائج جاءت
ق القــــراد الصلب یسجل اختالفًا في نسب اإلصابة بحسب المناط

  الجغرافیة المتشابهة بالظروف البیئیة نفسها . 
ّ اإلصابة بالطفیلیات الدمویة فقد بینت نتائج الدراسة  ا فیما یخص ّ أم

السنة ، إذ  مداروعلى  ســــــــــجلت اصـــــــــــاباتالحالیة إنّ مدینة تكریت 
ها سجلت أعلى نسبة إصابة في شهر تشرین األول وبنسبة (  67.69أنّ

ت هذه الطفیلیات إصابات مفــردة ) من المجموع الكلي وقد سجل%
ومختلطة حیث سجل طفیلي الثایلیریا أعلى نسبة إصابــــة وبنسبة 

في حین أن  )% 23.97) وتلتها االنابالزما وبنسبة (% 57.65(
) قد سجلت % 13.77أوطاء نسبة تم تسجیلها لطفیلي البابیزیا بنسبة (
أعلى نسبة وصلت إلى  أیضًا اإلصابة المختلطة للثایلیریا واالنابالزما

) بینما لم تسجل البابیزیا واالنابالزما أیة نسبة تواجد عند % 50.68(
فحص المسحات الدمویة وقد سجلت الطفیلیات الدمویة مجتمعة 

) وخالل فصل % 15.06) أقلّ نسبة (ایلیریا والبابیزیا واالنابالزما(الث
اجد القــــراد الذي الصیف قد یعود السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة ولتو 

یعمل على تحفیز وكثرة نــشر اإلصابة بین األبقار، وأنّ هذه النتائج 
في أنّ زیادة االنتشار لهذه الطفیلیات  (17)مشابهة لمــــــا توصل إلیــــه 

  في فصل الصیف والربیع مقارنة بفصل الشتاء والخریف .
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Abstract: 
The present study included scaning of hard tick parasitic on cows in some area surrouned Tikrit city center . For 
the period from 1/10/2010 until 30/7/2011 . Samples were collected from the region of Alam , albo-Ajeel , 
Ewanat & Al-Mahzam. 
 Only one host has been chosen which is a cow for their economic and hygienic importance . 196 animals was 
examined in different ages are ranged from one year to four year and from both sex. The study shown the 
presenes of tow genera of hard tick, Hyalomma and Boophilus one species of Hyalomma was recorded which is 
Hyalomma anatolicum and only one species of the genus Boophilus recorded which is Boophilus annulatus . As 
well as the present study showed the presence of relation between temperature and infection by ticks. study 
showed that the ticks were aparasitic on ears,nipples and percenal regoin . The study showed presence of 
differences in ratio of infection between the studied area where Alam recored a high ratio of infection which is ( 
67.16 %)and the least in Almahzam ( 47.82 %) . The presence study shown infection of cows by three type of 
parasite which are Theileria , Babesia & Anaplasma from both sex .where Theileria recorderd the high percent 
(54.65 %) fllowed by Anaplasma ( 23.97 %) and last percent Babesia (13.77 % ) . while mixed infection the 
ratios were ( 50.68 % ,34.24,15.06) respectively .  


