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 ولغاية  ٢٠٠٤ -ن شهر تشرين الثاني            تم في الدراسة الحالية وخالل المدة المحصورة ما بي        

شرين األول  ع ٢٠٠٥ -ت ان              ٢٢٠ جم ي الطب ام وه ن الحم واع م ة أن ود لثالث ر يع  طي

Wood pigeon (Coulumbu palambus)     والحمـــــــام الطـــــورانــيRoak pigeon 

(Coulumba livia) والحمام المنزلي Coulumba domestica   محافظة النجف في .  

ستقر                      شريطية التي ت دان ال واع من الدي ة أن        عند تشريح هذه الطيور ظهر أنها مصابة بثالث

شريطية         دودة ال دان ، ال ذه الدي شمل ه اء وت  Aporina delafondi    ،   Raillietineفي األمع

micracantha ، Cotugina intermedia .   
ر     ) ١٠ - ٢(بـ       ظهر أن معظم الطيور مصابة      ى أآث وي عل ديدان ، آما تبين أن المضيف يحت

ذاء                             ة الغ ى ضوء دراسة جنس وطبيع ائق عل ذه الحق د فسرت ه دان ، وق من نوع واحد من الدي

ة    ل الفيزيائي ى العوام افة إل ا إض ا بينه ضاد فيم ات والت راآم الطفيلي طية وت ضائف الوس والم

  .آالحرارة 

د                        يعتمد الضرر الذي تحدثه هذ     ة ، وق دد والحجم ووجود األشواك األمامي ى الع ه الديدان عل

ان                           ل من الطب ة لك اء الدقيق ة المرضية في األمع ات العياني ة عدد من اآلف أظهرت الدراسة الحالي

شريطية       دان ال سبب إصابتها بالدي ي ب  Aporina delafondi    ،    Raillietineوالحمام المنزل

micracantha ، Cotugina intermedia      شري ي ع ضخم األثن ة ت ات العياني ل اآلف  وتمث

دات  ا Noduleyوظهور عقي ة ، أم اء الدقيق ى جدران األمع  صغيرة وصلدة خشنة الملمس عل

سيجي                       رط الن ك والف ة التهت ات وقصرها وظهور حال د شملت ضمور الزغاب ة فق اآلفات المجهري

  . الغشاء البريتوني إضافة إلى حصول التهابات آما لوحظت حالة تعدد األشكال وتلف

دم حيث أظهرت                       ى صورة ال شريطية عل دان ال أثير الدي سلجية دراسة ت        تناولت الدراسة الف

دم    ر ال ة من فق ي بحال ام المنزل دم  Anemiaالدراسة إصابة الحم ات ال ذلك ظهر أن عدد آري  آ

د         ات ال ان آري ك ف ن ذل س م ى العك شريطية وعل دان ال ابة بالدي د اإلص ل عن ر يق يض الحم م الب

W.B.C                       دم المرصوص ات ال ذلك ظهر أن حجم آري ) PCV( يزداد مع زيادة شدة اإلصابة ، آ

  .           يتناسب عكسيًا مع شدة اإلصابة 
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  الفصل األول

   Introductionالمقدمة 
  

ة مسببة                      إن الطيور آغ   ة أو الداخلي ات الخارجي يرها من الحيوانات عرضة لإلصابة بالطفيلي

أثيرا مباشرا و   . لها العديد من التأثيرات المرضية التي قد تؤدي إلى هالآها         تؤثر هذة الطفيليات ت

ذائها    ن غ ا م صها فتحرمه ي خصائ ا ف ات    ، ملموس ن العملي ة  ع رارا ناتج ا أض ق به ا وتلح آم

ؤثر                  الوظيفية وبعض الس   ة وظائف الجسم  فت ى عرقل موم  والمواد الكيماوية التي تؤدي أخيرا إل

دة             ل لمسببات مرضية عدي دور ناق ا ب ى قيامه سبة نمو المضيف  إضافة إل  , Mhaisen(في ن

1983. (  

       درست الديدان في الطيور دراسة مستفيضة في أنحاء متفرقة من العالم  فأتضح أن الطيور               

ة  ة  domestic birdsالداجن ر الداجن ة      Wild bird  وغي ساع رقع ي ات ر ف ا دور آبي   له

روف       ا بظ ور واحتكاآه رة الطي ة لهج ك نتيج ع وذل ي واس دى جغراف شرها ضمن م ابة ون اإلص

 (Clay ,1957مختلفة مما يؤدي إلى اختالف اإلصابة  بها آما ونوعا وحسب التوزيع الجغرافي 

(Rothschild and  ل وم بنق ا تق ا إنه ابة      آم ن اإلص ة م ور الخالي ائر الطي ى حظ ابة إل اإلص

الب    القطط والك ة  آ ات المنزلي زارع األسماك والحيوان وان وم دائق الحي ول  وح ات الحق وحيوان

 , Machattie , 1936 ; Bakke(واإلنسان أحيانا عندما تكون األمراض بينه وبينها مشترآة

1973 and AL-Jumaily et al., 1988(دان   ، إن أآثر مناط ق الجسم عرضة لإلصابة بالدي

ضمية    اة اله ي القن ة ه األدوار    Alimentary tractالطفيلي وث ب ام المل تالع الطع سبب اب   ب



ة تكون مظائف وسطية      Infective stageالمعدية  سجة حيواني  intermediate أو ابتالع أن

hosts لبعض الديدان الطفيلية )Ehrentord ,1970 and AL-Alosssi , 1985 (.   

ة                     تقسم الطفيليات المتطفلة على الطيور ومنها الحمام إلى طفيليات خارجية وطفيليات داخلي

ة           ،  ات الداخلي شريطية أهم الطفيلي ات            ، وتعد الديدان ال ا من الحيوان ور وغيره التي تصيب الطي

صل ل  د ت ات وق ذة الحيوان سبب أضرار واضحة له سان وت ام واإلن د آاألسماك  والقطط واألغن ح

سبب             ، الموت   اة الهضمية وت رئتين والقن د وال ل الكب فهذة الطفيليات تهاجم األعضاء الداخلية  مث

زال               ضم واله وء اله ضاء وس ذة األع ة له شية المبطن ف األغ تل

)Own, 1951 ; Soulsby, 1959 and Kinsella et al., 1973. (  

ة         إن وب ة وال حياتي ل حياتي دة عوام دد بع ات تتح ة الطفيلي ة ،ائي ل الحياتي ل العوام وتتمث

ور           ة للطي ادة غذائي اء األخرى التي توصف آم  , Abual fatih)بالمضاف الوسطية واألحي

ل الضوء                  . (1970 ة مث ع العوامل الفيزيائي شمل جمي درجة الحرارة    ، أما العوامل الالحياتية فت

ة ، اح، الرطوب دروجيني الري ة األس الهي ة آدرج ل الكيميائي سبة (PH)  والعوام ة ون   والترب

  .األوآسجين ودرجة التلوث الكيميائي

دأ                       ة قطع تب ى ثالث ز إل صفات المشترآة حيث تتمي        تمتاز الديدان الشريطية بمجموعة من ال

ه    Scolexبمنطقة الرأس     آالخطاطيف   الذي يحتوي على أجهزة التثبيت على الجزء المتطفل علي

اجم الماصة  ق  ، والمح سمى العن ة فاصلة ت ك منطق د ذل ه بع ه Neckتلي ارة عن و عب ذي ه   وال

ألف من مجموعة                دودة وتت منطقة ضيقة تليها المنطقة الثالثة التي تزداد عرضا مع طول جسم ال

لحاوي من القطع التي تكون فيها القطع األخيرة أآبرها وأقدم تكوينا وتحوي على البيض الملقح ا              

ات آمضائف وسطية              ، على األجنة    وتكاد تكون دورة حياة الديدان الشريطية التي تستعمل الفقري

دودة    يض من جسم ال ى الب ة عل ة الحاوي ر قطع صل أخ ث تنف واع حي د من االن ي العدي شابه ف مت

وتخرج مع الفضالت إلى المحيط الخارجي وتبدأ  دورة الحياة بمضيف وسطي آالحشرات وديدان 

ائر                  األر ع الط دما يبتل ض والقواقع حيث ينمو فيها الجنين بداخلها متحوال إلى الطور المعدي وعن

اء             سانية ليتعلق بالغشاء المخاطي لألمع هذا  المضيف الوسطي يتحرر الطور المعدي وهي الكي

ة                  ستغرق حوالي ثالث الطير بواسطة المحاجم أوالكالليب ويبدأ في النمو مكمال دورة الحياة التي ت

   )Heinzel et al., 1974 and Salih et al., 1988(أسابيع



ن أن      رغم م ى ال ان عل ديم الزم ذ ق سان من ا لإلن ة واقتراب ور ألف ر الطي ن أآث ام م د الحم        يع

اع تكسب راحة   ه من طب ا في ك لم بط وذل دجاج وال ة بال صادية مقارن ة اقت ل قيم ده اق سان يع اإلن

   ).1981،التميمي (اإلنسان ورضاه 

 الطبن   -:      تناولت الدراسة الحالية تأثير الديدان الشريطية على ثالثة أنواع من الحمام وهي               

Columba palumbus  Wood pigeon   ام الطوراني  Columba livia  Rock والحم

pigeon  ي ام المنزل ة     domestica  Columba  والحم ة الحالي ي الدراس ضروري ف ن ال  وم

ة  األنواع الثالث ا الدراسة حيث وصفها التعرف ب ي تناولته ام الت وس(من الحم ي  ) 1962،الل ف

  -:آتابه الطيور العراقية وآما يلي 

شريحية                       ا صفات ت ام والتي  تجمعه ام واليم ا والحم واع القط ات التي تضم أن        رتبة الحمامي

راس        غيرة أل م ص طة الحج ور متوس ة طي صورة عام ي ب ري فه ا المظه م اختالفه شابهة رغ مت

ة أصابع                     قصي دم ذات أربع ار قصير وضعيف وساق قصيرة وق ة    ( رة العنق ذات منق ة أمامي ثالث

ي د خلف يال) وواح صيرة ومقوسة قل صيرأو . ذات مخالب ق ذنب ق دببان وال الجناحان طويالن وم

شه      ٢٠-١٢متوسط وهو مستدير ويتألف من        ر وغذائها         ،  ري ا أملس وغزي ريش ناعم يكون ال

ل ا       د تأآ دا                 غالبا نباتي وق ة ج ضًا  وهي ذات حوصلة قوي صغيرة اي ا     ، لحشرات ال سم منه يبني ق

دران        جار والج وب األش ي ثق صخور أو ف ين ال جار أو ب ى األرض أو األش شاشها عل ضع ، أع ت

  -:اإلناث بيضتين في السنة تشمل هذة الرتب رتبتين ثانويتين 

  Sub-order : Pterocletes دون رتبة القطا      -أ

ون األص   رن           تك ام التق ا ت دا ومنقاره م ج غيرة الحج ودة أو ص ة مفق .              ابع الخلفي

  Sub-order : Columbae دون رتبة الحمام   -ب

صيلة     ة الف ذة الرتب شمل ه دة وت د القاع ين عن ا ل و ومنقاره دة النم ة جي ون األصابع الخلفي   تك

  .Streptopeliaاختة  والفColumbaالحمامية وتضم جنسين هما جنس الحمام 

    

   -:   تهدف الدراسة الحالية إلى مايلي 

ة   1- ات الداخلي شخيص الطفيلي شريطية ( ت دان ال ة       )الدي ة لرتب ام التابع ن الحم واع م ثالث أن ل

شمل الطبن      Columbaeالحماميات ام الطوراني   C.palumbus    والتي ت   C. livia  والحم

   .C.domesticaوالحمام المنزلي    



  . معايير الدم في الحمام المنزلي  بعض دراسة تأثير الديدان الشريطية في2-

شريطية       3- دان ال ك الدي  دراسة بعض التغيرات العيانية والنسجية المرضية الناجمة عن وجود تل

  .في القناة الهضمية

دو                         ات في ال اجن  وطرحت هذه األهداف لما لذلك من دور مهم من تسهيل عملية مكافحة اآلف

  .و الحيوانات األخرى واإلنسان

  

  

  

    

  الفصل الثاني

 Litretures review استعراض المراجع
  

  بعض الدراسات ألعالميه حول إصابات الطيور بالديدان :  ١-٢

ة                   ور الناجم        أجريت في مناطق عديدة من العالم دراسات تخصصت بتشخيص إصابات الطي

ة   دان الطفيلي ن الدي أتي ا.ع ا ي تنا   وفيم ة بدراس ا عالق ي له ات الت ذة الدراس بعض ه تعراض ل س

   -:الحالية

وع   ر  ،       تختلف دورة حياة الديدان الشريطية باختالف الن دان  Hopkins (1933)ذآ  ان الدي

ة لجنس   ة وتتخذ من األسماك      Clinostomumالتابع ع مضائف وسطية أولي  تتخذ من القواق

ي   جة ف صبح ناض ة وت طية ثانوي ضائف وس ور م و طي ذي ه ائي وال ضيف النه  heronsالم

   . gulls و bitterniو

وم 21 في الطيور Raillietina tetragonaتستغرق دورة حياة الدودة           Jones and( ي

Hursfall,  1935 (   اة وم   ٥٨-٢٥  .cesticillus R  في حين إن دورة حي  ,.Reid et al(ي

ة أسابيع       .Georgiensis R  وتصل دورة حياة الدودة  )1935 ل من ثالث ى اق  Reid and)إل

Nugyara , 1961)  الحظ    )Hunninen, 1935 (       ا شريطية له دان ال اك بعض الدي إن هن

ى آخر دون      Hymenolepis nanaدورة حياة مباشرة آالدودة القزمية   ار إل حيث تنتقل من ف

  .الحاجة إلى مضيف وسطي



دودة    ل ب طي النم ضيف الوس صاب الم الل    Raillietina        ي ة خ سانيات المذنب ور  الكي   بط

ا الحظة  ذا م ات وه وين اليرق ل  ) Hursfall ,1938 (مراحل تك صيب النم ستطع إن ي م ي إذ ل

Tetramorium and pheidoli      سيات ة لكي  .echinobothridoa Rدودةفي أطواره البالغ

ذلك للنمل  . .tetragona     Rو دودة    Euponera solitoriaوآ في   .kashiwarens , Rب

د  ين وج ل  ) Harkema , 1934(ح واع  النم ن أن ة م وار البالغ ذارى واألط ات و الع إن اليرق

Pheidoli  تصاب اعتياديا بالكيسانيات المذنبة لدودة  echinobothrida.   R.  

رح   ود دودة    ) Smith ,1954(       ص ن sigmodontis.    Rبوج  Sigmodon م

hispidus texanusسجل آل من  ، ي والية أوآالهوما    فHones and winter ,1956  )  

ل )  loaweni . R(               دودة  )   ار الجب ن ف ا وصف (Marmot)م  , Bartel(  آم

 Anni (1966,    مع دورة حياتها وأعقبه آل من  R. loaweniدودة                     ) 1965

and Reid  ( شريط دان ال ي وصفة للدي ن جنس ف ائن م ور واللب إذ  . Railliatina ية للطي

ذا الجنس      248وصف   ا من ه   Dauinea salmoniدودة )  Stile ,1896( وصف .   نوع
ذلك   ة     D. Retractilisوآ د  ومن      Lepus sulvaticus في األرانب البري ة ماريالن  في والي

L.melantis  من تكساسL. Arizonae من نيفادا.  

 إن الديدان الطفيلية تفضل المواقع التي يكون لها أهمية في مدى Threlfall)، (1968       ذآر

اثرا                      دان تك ر الدي ا يمكن وآانت أآث تحمل وبقاء الطفيلي والتي يكون فيها مقاومة المضيف اقل م

  .     وتقل آلما اتجهنا   نحو المستقيمDoudoenumفي منطقة أالثني عشري 

واع التاب ع األن ة لجنس        تعيش جمي ة Microtetrameresع دة األمامي ي المع ارزة(  ف ) الف

ا                    ى محوره ا عل ة حلزوني اث ملتف وتتميز بانعزالها الجنسي الكبير فالذآور خيطية بينما تكون اإلن

   . (Yamaguti, 1961, Wehr, 1971)الطولي 

أث              ذه الجنس ت ة له واع التابع يرًا مرضيًا إال أن         لم يرد في المصادر ما يشير إلى أن لذآر األن

ا             ارزة يكون له التصنيف يعتمد اعتمادا رئيسيا على صفاته إما اإلناث التي تعيش داخل المعدة الف

سبب مرض   ور وت ى الطي ديد عل أثير مرضي ش ام  . Tetramerasis  (Wehr, 1971)ت وق

Gupta and Mehrotra (1971)    شريطية دودة ال زل ال  Apharyngostrigea rami بع

ائر   د  B. ibisمن ط ل من    .  في الهن واع من    Gupta and Jehan (1999)وسجل آ ة أن  أربع

  . من مرئ اللقلق األبيض Cathaemasiaالمثقوبات تعود لجنس 



جلت دودة  ائر  Fimbriaria fasciolaris       س ن ط نس A. crecca م واع الج ة أن   وبقي
Anas spp. وذلك من قبل Mclaughlin and Burt (1979) في آندا . 

وع     (Barus, 1975)       الحظ   ام من ن دان     Columba leuconata  في الحم إصابته بدي

   .Orinthostrongylus quandviradiausمدورة ضارة ومرضية من نوع 

سبب ظهور        Krymer)    (1976       وجد  وم بامتصاص دم المضيف وت دان تق ذه الدي  أن ه

ذا تكون ضارة وان              اء له ور           ل آانت قلي  تقرحات على طول األمع ى الطي ر عل ا أآث دد وخطره ة الع

ة د أعطى ، اليافع ذا وق دان  ) (Tongson et al ,1975ه ن الدي وع م ذا الن اثال له  وصفا مم

  .واألعراض المرافقة واألضرار الناتجة عنها

جل ي  )  (Cooper and Cites , 1974       س صفور المنزل راخ الع ابة أف  Passerإص

domesticas بالنوع Microtetramers inermis في أمريكا .  

دا سجل    شهرمان     ) Bisset , 1977(       في نيوزيلن ور ال  Tadorma variegateإصابة طي

 N. gippyensis   واألخر Notocotylus tadoruaeبنوعين من المثقوبات احدها جديد سمي 

.  

جلت دودة  ائر Nephrostomum ramosum       س ي ط ن B. ibis ف د م ي الهن  ف

Rajvanshi and Gupta (1983).   

بط        Bush and Holmes (1986)       درس  ة في مجموعة من ال اء الدقيق ات األمع  طفيلي

رت   ١٣ طير جمعت من ٤٥ مكونة من Lesser scaup ducksالغواص  ة ألب  بحيرة في مقاطع

دان هي       Cotylurus hebraicus  و Apatemon gracilisفي آندا فوجد مجموعة من الدي

ود      Echinoparyphium recurvatumو  شريطية تع دان ال ن الدي ة م د مجموع ذلك وج  آ

 و            H. abottiva و H. spinocirossa و H. pusilla وهي  .Hymenolepis sppلجنس  

H. tuvensis و H. melanithae .   
  

   الدراسات العراقية حول إصابات الطيور بالديدان : 2-2

ي العراق بقدٍر آاٍف من االهتمام وخصوصا الطيور المهاجرة حيث جرت             لم تحَض الطيور ف   

تثناء     ة باس ة الداجن ور البري ول الطي ا ح ذا الموضوع معظمه ول ه ة ح ات المتفرق بعض الدراس

اجرة          ور المه ا            ،دراسات قليلة شملت بعض الطي ة وآانت معظمه ور المائي ودراسات شملت الطي



اني من           (1984)فى  فقد الحظت مصط  ، في محافظة  البصرة      العراق يع  إن حمام منطقة البصرة ب

سجة     دان    Necrosisحاالت موت األن    microcantha     Railletina  نتيجة اإلصابة    بدي
   .Aporina delafondi   و

شريطية في العص     ) Hassan and Abdullah, 1987(       سجل  دان ال ور فنوعين من الدي

ي   ا     passer domesticaالمنزل  Anonchotaenia  وparine  Parictrerotaenisهم

globateفي أمعاء العصفور  .  

ة من      ) Al-Mayah et al., 1991(       الحظ آل من  دودة الخيطي ردان بال إصابة طيور أبو ق

ا المرضية شملت    Micrateferamer  gratesنوع   حيث تم وصف  الديدان وتبين أن تأثيراته

  .طالئية و الفارزة للمعدة الحقيقية مما جعلها  تعقد وظيفتها اإلفرازية حصول تحطيم الخاليا ال

ان ) Al-Hadethi and  Abdullah ,1972(       سجل ور البره ي طي  Porphyrioف

policepholus     وع راق    Tetrameres globosaفي محافظة  البصرة  الن رة في الع   ألول م

  .يراتها المرضية على المضيفوجاء في هذه الدراسة بعض المالحظات عن تأث

 نوع 12   نموذجًا  من 118خالل  مسح أجروه على ) Al-Joborae et al, 1992(         عثر

ي       ة فضال عن العصفور المنزل ام  Passer domesticosمن الطيور المائي  Cloumbia والحم

ة البصر          vulgaris  Sturnusوالزرزور   ة     المصطادة من المنطقة الممتدة من مدين ى مدين ة إل

دودة     ى ال ة عل ر     Cotugnia polycanthaالقرن ائر الغ اء ط ام   Fulica atra  في أمع  والحم

شريطية     دودة ال ي بال رأس      Raillitena sppوالعصفور المنزل ورس اسود ال اء الن  وإصابة أمع

Larus ridibumday  شريطية دودة ال ة  Parictertaenia porosaبال دان الخيطي ا الدي  أم

وعين    المسجلة ف د شملت ن وع       Diplotriaena spي هذا المسح فق ي  والن  في العصفور المنزل

Contracaecum  microcephalw       ك الحزين األرجواني ة لمال دة الحقيق  Ardea من المع

purphera        ات الجنس ر مشخصة من اليرق واع غي دة    Contraecum فضال عن أن   من المع

ا      ي  الغ ور ه ن الطي واع م ستة أن ة ل صغير  Phalaerocarax carbeق الحقيق وض ال  والبي

Egretta garzetta    ق وض االمه ة  .alba E والبي و معلق  Platalea leucorodla  وأب

 pelecauns onocrotalus والبجع األبيض Tringa nubutariaوالطيطوي خضراء الساق 

.  



وع  ) AbdAl-Fatah and Rahem ,1992(       سجل   Cotugnia intermediaالن
وع و وع   Sobolevicanthus colubaeالن اق Aporina delafondi  والن اء الغ ي أمع   ف

  .      في العراقdecaocto Sptreptoeliaذات الطوق األسود  

دم المرصوص             )  Al-Awadi ،1997(        سجل ات ال وبين وحجم آري انخفاض قيم الهيموغل

PCV      وإعداد آريات الدم الحمراء RBC   سبة ألسماك          مع ازدياد اإلص ة بالن دن المتطفل ابة بالدي

  .والطيور مقارنة مع األسماك والطيور غير المصابة

 Leyogoniumusفي محافظة البصرة الدودة المثقوبة ) ٢٠٠١(       سجل  المياح وجماعته 

polyoon التي عزلت من طيور البرهان من االهوار المحيطة بقضاء المدينة شمال غرب مدينة  

  .البصرة

ي       ات الت نعرض بعض الدراس ة س دان الطفيلي ور بالدي صورة عن إصابات الطي ال ال      وإلآم

ة                        ور البري ر من الطي ا  أآث ور اهتمام ذِه الطي أجريت على الطيور المائية في العراق حيث نالت ه

ذه       وخاصة في محافظة البصرة نتيجة توفر مثل هذة الطيور بكثرة في  االهوار والمستنقعات وه

د اهللا    الدراس  ور البرهان    (1988)ات شملت  دراسة عب  Poryphgrio porphgrio إصابة طي

رة دة      Fulica atraوالغ اج المائ ور زجري     Gallimyla chlorpusودج ة ه ي منطق ف

 E.revolatonو  و Echinostoma sarcinumشمال غرب مدينة البصرة بالديدان المخرمة 
 Psilochamus oxyurus وCyclcoelum mutabile وE. Chloropodisو 
ا    Notoctylus gilbbusو ة هم دان الخيطي ن الدي وعين م  sp وsp Capillaria وبن

Tetrameresوالحظ إصابة طائر الغر  Fulica atra     رأس شوآية ال دان ال  بنوع واحد من الدي

Fillicllis anatis ة وع  Podiceps nigricolli  فضال عن إصابة الغطاس  اسود الرقب بن

ة    واحد  دان المخرم شريطية        Echinoparyphium sbb من الدي دان ال وع واحد من الدي و بن

Tatria decacanthe  ،   ذنب  Vanellus leucurusوهذا الحظ ايظا إصابة الزقزاق ابيض ال

  recurratun   Echinoparyhiumبالدودة المخرقة  

واني  زين األرج ك الح ابة مال ن Ardea purpura       وإص وعين م دان  بن الدي

Aharyngostrigea cornu وurniger Codonocephalus    دان ن الدي د م وع واح  وبن

  . Contracaecum ovaleالخيطية  وهو



 L.ridibumdus إن النورس اسود الرأس Al-Hadithi and Mustafa )1991(       بين 

  ( وقد وجد الخضيري Diplostomum spathaceumnفي البصرة  مصاب بالدودة المخرمة 

A.platyhnehosa ( رمتين دودتين المخ صابة بال  Typhoceium cucumerinumم

  .  Fimbriararia fasciolar وبالدودة الشريطية Hypoderaem conoideumو

سنجابي          ك الحزين ال ل وجد مال ة      Ardea cinereq       في مزرعة اسماك باب مصابًا بثالث

   Ascotile coleostoma و Stephanoprora spinosaأنواع من الديدان  المخرمة هي  

Spetlotrema pygmaeum ي شريطية  ه دان ال ن الدي واع م سة أن  Tatria  وبخم

decacantha  و  Davainea proglottina   وDilepis campylancritrota   و
Lateriporus teres    و Paricterotaenia porsa    ر سمك الكبي  فضال عن إصابة نورس ال

L.ichthyaetus ة شريطية Cotylurus cornutus  بالمخرم دودة ال   وبال

Sobolevicanthus javanesis     ي ة ه دان  الخيطي ن الدي واع م أربع أن  Capillaria  وب

contorta  و    Ancyracathopsis parvialata      وChwrceuxia revolute  و 

Echinuria uminata .   أما النورس مستدق المنقارL.geniمصابا بالدودة المخرمة    فكان 

C.cornutusفي حين آان الطيطوي ابيض الذنب    

Chettusia leucura    شريطية دان ال ن الدي وعين م صابة بن  T.decantha و P.porosa م

و ة ه دان الخيطي ن الدي د م وع واح ازل C.contortaوبن ي مغ وع أب ان الكرس ا آ    بينم

Himantopus himantopus  ن ال واع م سة أن صاب بخم شريطية    م دان ال  .Tدي

decacantha و  Echinorhynehotaenia tritesticulatو  Liga gallinulae    و

Dreipandiotaercia lanceolata  و Parvibursa chysolampidis   وآانت الطيطوي  

ر   ي   Hoplopterus spinosusأم ظف ط ه شريطية فق دان ال ن الدي واع م أربع أن صابة ب   م

D.proglottina و Dcampylancristrota و haploparaxis endacantha  و

P.chrysolam pidis       دودة شريطية د أظهرت إصابة واحدة ب  في  P.chrysolampidis  وق

    .Hoplopterus indicusالطيطوي المغببة 
ساق  راء ال وي حم ي الطيط ابة ف ر أي إص م تظه ة  Tringatetanus  ول ق دراس ى وف   عل

)Mhaisen and abul-Eis,1992(  .  



ى  Awad et al (1993)        في دراسة قام بها    حول تشخيص الديدان الخيطية المتطفلة  عل

ة    ، سبعة أنواع من الطيور المائية في اهوار البصرة        دة الحقيقي ور البيوض   لتبين إصابة المع طي

ك الحزين األرجواني       Egretta garzettaالصغير  زم    Ardea purpurea ومال اق األق و الغ

Phalacrocorax pygmaeus     ى دة إل ة والعائ دان الخيطي ن الدي صين م ر مشخ وعين غي بن

نس  ي Contracaecumالج دة  C. spiculigerum و C.microcephalum ه ي المع  ف

ة    ذلك  E.albaوالبيوض االمهق     Platalea leucorodiaالحقيقية لكل من طائر أبي ملعق  وآ

ة    دودة الخيطي ائر البيوض      Desportesius invaginatusتم تسجيل ال ة لط دة الحقيق  من المع

اء    Subuluriaالصغير آما تم في تلك الدراسات تسجيل نوع غير مشخص من الجنس    في أمع

ن الجنس   ر مشخص م وع غي مة  ون ذنب  Capillariaالجوش ضاء ال وي بي اء والطيط ي أمع  ف

Vanellus  leucurus.    

شف ور  Al-Awadi (1997(          آ ابة طي ن إص ة  ع ة المرعي اس Rallidaeالعائل  والغط

صغير  ضي   Podiceps ruficollisال ورس الف زين  Larus argentatusوالن ك الح   ومال

دان               A.purpureaاألرجواني   واع من الدي   في منخفض بحر النجف في محافظة النجف بست أن

صغير    Chloro podisالمخرمة بضمنها  صغير والبيوض ال   P.ruficollis وإصابة الغطاس ال

E. garzetta   اء اج الم رة  G.chloropusودج ازل    F.atra والغ ي مغ وع أب والكرس

Himantopus   ورس الفضي شريطية   L.argentatus والن دان ال  و Diorchis brevis بالدي
Paricterotaenia porosa و Dicranotaenia tsengiو    Diplophllus 

polymorphus .       ة دان الخيطي سجيل الدي   و Contracaecum sp .Capillaraفضال عن ت

ُEustrongy lides tubifex و Tetrameres sp  رة ورس الفضي   F.atra في طيور الغ  والن

L.argentatus صغير اس ال صغير P.ruficollis والغط وض ال وض  E.garzetta والبي  والبي

صغير    A.purpurea ومالك الحزين األرجواني  E.albaاالمهق  واق األبيض ال  Ardeala وال

ralliods والواق الكبير Botaurus stellris والسماك االبقع Ceryle rudis      .  

راق هي Al-Daraji (1995(       سجل ي الع رة ف ة ألول م دان الخيطي واع من الدي ة أن   ثالث

Strogyloidea turkmenias و  Stegophorus stellaepolans و Thominr 

contorta      ورس          التي عزلت من األمعاء والق ور الن الي في طي ى التت ة عل انصة والمعدة الحقيقي

  .المصطادة من بحيرة  حقن الماء شمال مرآز مدينة البصرة  Larus canusاالعتيادي 



اح         آشف    د اهللا والمي ردان     , (2001)   عب   من اهوار   Bubleus ibis عن إصابة أبي ق

رة            ، القرنة شمال  محافظة البصرة بستة أنواع من المخرمات         سجل ألول م ا ت واع منه ة أن وأربع

راق    ي الع  Patagifer و Apatemon indicus و Apharyngostrigea egrettiف

westeyi و Pegosomum egretti   

ود  دجن )  2001(       سجل محم وت Anas platyrhynchosإصابة الخضيري الم ي الك  ف

ة  دودة المخرم داد بال شريطية  وبالديHypoderaeum conoideumوبغ دان ال

Sopolevicantha gracilis و Diorchis stefanskel    وHymnolepis 

mastigopradita   ة دان الخيطي ابته بالدي ن إص ال ع   ألول Amidostomum acutum  فظ

  .مرة بالعراق 

ام         )٢٠٠٢(       آشفت  مزهر     Phoenicopterus في دراستها التي شملت  آال من النح

roseus لة والبط أبي زAnas acuta   والبط أبي مجرفA. clypeata   شتوي  . A والحذف ال

crecca  والمصورة A.peneope   الخضيريA. Platyrhynchos  الجوشمة A. Strepera 
ين   A.fuligulaوالبط أبي خصلة  Aythya ferinaوالحمراوي العادي    والحمراوي أبيض الع

A.nyroca  شهرمان رة Tadorna tadornaوال اء  Fulica atra والغ اج الم  ودج

Gallinula chloropus      ذنب سلطانية سوداء ال   عن إصابة   Limosa limosaوالبقويقة ال

شأ      ة المن ات ثنائي ن المخرم واع م ستة أن ور ب ذة الطي  و Echinostoma revolutumه
Echinoparyphium recuratum و Notocotylusur banensis و Psilochasmus 

longicirratusو  Psilolecithum longorchum و   Apatemon minor  ،  ة وبثالث

شريطية   دان ال ن الدي واع م   وFimbriaria fasciolaris و Diorchis americanusأن

Sobolevicanthus gracilis     ة دان الخيطي وعين من الدي   Amidostomum acutum  وبن

رأس      Tetrameres sppو دان شوآية ال  Polymorphus boschadis  وبنوع واحد من الدي

آما ، هذا ولم تسجل أي إصابة في آل ألحمراوي ابيض العين والبقويقة السلطانية  سوداء الذنب 

 Notocotylusوتم في هذة الدراسة تسجيل ثالثة أنواع من الديدان ألول مرة في العراق  وهي  

urbanesis و Psilochasmus longicirratus و Psiloecithum longorchum  ،

  . مضيفا جديدا بالعراق لسبعة أنواع أخرى من الديدان قيد الدراسة 21 تسجيل فضال عن

  



  تأثير الديدان المتطفلة في الطيور  : 3-2 

ات   ى إنزيم ؤثرة عل ضية الم واتج االي الجروح والن ة آ رار مختلف ات إض دث الطفيلي         تح

ه               أثير الطف     ، وهورمونات المضيف  أو سلب جزء من غذائ ذا        وال يتوقف ت د ه سلبي عن ات ال يلي

سلجية       ،المستوى   ات الف ى  اغلب الفعالي ؤثر سلبا عل فقد تهاجم الطفيليات أنسجة مضائفها مما ي

يض    ا للب ة وإنتاجه ا الغذائي ل قيمته ور وتق أثير  )  . (Hungerford ,1969للطي ون ت د يك وق

دان      . ) 1986( الطفيليات المعوية قليلة مقارنة مع النسجية منها  الحديثي وحبش          ات الدي إن يرق

نس   ة لج ة التابع دة     Tetrameresالخيطي دران المع ي ج ا ف اء هجرته ة إثن رار بليغ سبب أض  ت

دم     ى ال ذيتها عل افة لتغ ارزة إض ضم     .الف ق اله يفيًا وتعي ال وض ا خل سبب إناثه ا ت م ،بينم ث

  ).(wehr, 1971الموت

ور أعراض مخ           اة الهضمية من الطي دان القن ا بحسب            ترافق اإلصابة بدي ة يمكن إجماله تلف

ن ل م  ; Randall , 1933 ; Wilson , 1939 ; Soulsby , 1968(وصفها لك

Hungerford , 1969 ; Seneviration , 1969 and Brglez , 1980 (  بما يلي:-  

ظهور ، وهزال وقلة في الوزن       ،قلة الشهية للطعام    ، شحوب الوجه   ،      خمول وتهدل األجنحة    

د    ى الوقوف مع شلل وقتي أو دائمي                        ، م  حاالت فقر ال درة عل ة وعدم الق اك الحرآ إمساك  ،ارتب

شديدة                ويصاحب  ،يعقبة إسهال مخاطي ممزوج بالدم أحيانا  والذي ينتهي بالهالك عند اإلصابة ال

صادية   . هذه األعراض قلة في إنتاج البيض      وحاالت متكررة من اإلسقاط يترتب عليها أضرار اقت

ر استعدادا إلصابة        ،وعرقلة  عملية إنتاج البيض      بسبب ضعف النمو     ور أآث ذة الطي ا تصبح ه آم

  .  الضروري لنمو الجسم  Aباألمراض المعدية األخرى   أو يصاحب ذلك نقص في فيتامين 

       إن أعراض اإلصابة بالديدان الطفيلية و شدتها يعتمد على نوع الطفيلي وشدة اإلصابة 

 ,Wilson( وآذلك نوع وعمر وجنس المضيف وموسم اإلصابةوموقعهم في الجسم المضيف 

حيث إن لكل طفيلي درجة ما من التأثير الضار على مضيفة وقد يكون بشكل تغير شامل )  1967

 , Bauer (من عضو من األعضاء أو نسيج من األنسجة أو تأخذ التغيرات صفة التأثير العام 

1961. (  

 تسببها Pathogenic effects ن هناك تأثيرات مرضية   أClapham (1937)       وقد أآد  

الديدان الطفيلية للمضيف  وان آانت بأعداد قليلة حيث لوحظ بعد فحص الطيور وتقصي 

  ظهرت أعراض  Capillariaففي طيور الحجل والد راج المصاب بديدان من جنس ، اإلصابة



معاء آان  متهيجا  في مناطق اختراق الهزال عليها على الرغم من توفر الغذاء ووجد أن جدار األ

 Capillaria بديدان Duodenumالديدان وقد أدت اإلصابة الشديدة لجدران االثنى عشري 

longicolla إلى هروب محتويات األمعاء إلى التجويف الجسمي وانتشار االلتهاب إلى نطاق  

 .annula, C. gallopara, C .واسع وقد لوحظت األعراض نفسها عند اإلصابة باألنواع   

retuse C آما تسبب اإلصابة الشديدة للحوصلة  صعوبة في ابتالع الطعام وتثخن جدار 

الحوصلة بتراآيب عقدية وظهور حالة شبيهة بالشلل آما يكون المبيض غير فعال ويؤدي 

اختراقه لمنطقة الزغابات إلى قصر الزغابات والتهاب الطبقة المخاطية وتحت المخاطية مما 

 .C   أن آثرة أعداد الديدان من نوع Boyd (1975( والحظ. عرقل عملية الهضم واالمتصاص ي

contrta قد تؤدي إلى غلق  blocked المجرى التنفسي للطيور المصابة وأدى إلى موتها 

أنها في  ) Seneviratina , 1969(اختناقا أما األضرار الناجمة عن الديدان الشريطية فقد ذآر

 التي   D.proglottina وخاصة  Davaina وجنس Raillietina بسبب جنس الغالب تكون

سبب اختراقها لجدران األمعاء نزفا والتهابا مع إسهال دموي وتثخن جدار األمعاء إذ يؤدي إلى 

 .R غلقها عند اإلصابة الشديدة آما ظهرت عقد شبيهة بدرنات السل عند اإلصابة الشديدة بديدان

echinobothridia.  

 في القناة الهضمية فذالك يعتمد Location     ومن حيث الموقع الذي تشغلة الديدان الطفيلية   

على عوامل مختلفة منها سرعة انسالخ اليرقة وموسم اإلصابة وعمر المضيف وشدة اإلصابة      

 (Sommerville, 1963 , Schad , 1962).  

تحدثها الطفيليات في طيور ميتة        تصف بعض الدراسات التأثيرات المرضية التي 

Huffman and Roscoe, 1989)(  على الرغم من صعوبة الحصول على معلومات مضبوطة

من جثثها وخاصة الطيور المائية منها حيث يستحيل حصر إعداد الطيور الميتة في االهوار ألن 

سجتها  خاصة في ذلك ال يرتبط فقط بالجهد المبذول في العثور على جثثها بل  وسرعة تحلل أن

لقد آشف آل من ) Scott,1980( أشهر الصيف الحار أو سرعة إزالتها من قبل آآالت الجيف 

Al-Mayha and mustafa 1995)(  عن التأثيرات المرضية لطفيلي  Eustronglides 

tubsfex بهذا الطفيلي تؤدي إلى تهتك وتحطم   في محافظة البصرة حيث ظهر إن اإلصابة

، وث نزف دموي واستجابة التهابيه شديدة في المعدة الحقيقية للطيور المصابة األنسجة وحد



وعدم هضم الطعام ثم موت ) الفارزة( وهذه التغيرات تؤدي إلى تعطيل وظيفة المعدة الحقيقية 

  .الطيور جوعا 

 في دراسته على التأثيرات المرضية النسجية التي تسببها إناث ) (1996       آشف عبد اهللا  

ضحت حدوث ووقد أ Fulica atralفي طيور الغر   Filicollis anatisالدودة الشوآية الرأس 

تغيرات مرضية نسجية معوية مصحوبة بالتهاب شديد ناتج عن وجود خرق آامل لثالث طبقات 

عبر نفق ضيق من االنسجه )المخاطية وتحت المخاطية و الغطاء العضلي الخارجي(من األمعاء 

آما )المتصلبة ( بينما ينفتح خطمها في الطبقة الرابعة  يمتد فية عنق الدودة المتكلسة حيث 

    .  قة االتصال بين الطفيلي وأمعاء المضيفينوقشت طر

  
  الموقع التصنيفي لثالثة أنواع من الحمام قيد الدراسة) ١(جدول 

  

Kingdom : Animalia  

  Phylum : Chordata  

    Sub Phylum : Vertebrata 

      Class : Aves 

        Order : Columbiform  

          Sub Order : Columbiae  

            Family : Columbidae  

               Genus : Columba   

                 Species (1) : Columba palumbus  

 

                 Species (2) : Columba Livia  

                 Species (3) : Columba domestica    



 

 

 
  

  الموقع التصنيفي لثالثة أنواع من الطفيليات المدروسة ) ٢(جدول 

Kingdom : Animalia  

  Phylum : Platyhelmenthes  

    Class : Cestoda 

      Order : Cyclophyllidae 

        Family : Davaineidae 

          Sub Family : Davaineinae 

            Genus : Raillietinae  

               Species : Raillietina microcantha (Fuhmann , 

1908) 

 

        Family : Anoplocephalidae 

          Sub Family : Anoplocephalinae 

            Genus : Aporina  

               Species : Aporina delafondi 

 

         Family : Davaineidae 



           Sub Family : Davaineinae 

            Genus : Cotugnia 

               Species : Cotugnia intermedia (Johri , 1934) 
 

  

  

  

  

  
  الفصل الثالث  

 Materials and methodsالمواد وطرائق العمل 

  
   المواد واألجهزة المستعملة 1-3 :    

  المحاليل  : ١-١-٣

      %10 محلول الفورمالين -أ

  :        ويتآلف هذا المحلول من 

 ml  ( 2%_37) 10     فورما لين                           

  ml 90                  ماء حنفية              

   هالم الكليسيرين-ب

  -:       يتألف هذا الهالم من 

 ml 10     هالم جيال تيني                    

 ml 60  ماء مقطر                             

   ml 70   آليسيرين نقي                       

   gm 0.5     بلورات الفينول المذابة          

  محلول بوين -ج



  -:       يتألف من 

 ml 75     حامض البكريك                 

   ml (37-40% 25 (     فورمالديهايد                   

  ml 5     حامض ألخليك الثلجي         

  

  

  

  

 

  الصبغات  : ٢-١-٣

  )  االسيتوآارين  (SEMECHONS  ACID  CARMINE صبغة -أ

  -:       وتتألف من 

   gm 5  مسحوق صبغة الكارمين             

   ml 50     حامض ألخليك الثلجي             

  ml 50     ماء مقطر                            

 

   HARRIS HAEMATOXYLIN   صبغة -ب

  -:       وتتألف من 

  gm 2.5     هيماتوآسلين                       

 ml 25            آحول اثيلي مطلق          

 gm 50   شب البوتاسيوم                       

  ml 500  ماء مقطر                              

 gm 1.25     اوآسيد الزئبقيك                   

  ml 20     حامض ألخليك الثلجي           

  

   صبغة االيوسين الكحولية  -ج



  -:       وتتألف من 

 1gm                             ايوسين    

  ml  90% 99     آحول اثيلي                      

  

  

  

  

  

  

 األجهزة  : ٣-١-٣

   Dissecting microscope             مجهر تشريح             1 -

   microscope Compound light  مجهر ضوئي مرآب              - 2

  rotary microtome  مشراح يدوي دوار                – 3

  water bath  حمام مائي                             -4

  hot plate  صفيحة ساخنة                        -5

 dissecting  عدة تشريح                            -6

7-  Haematacrite kit 

 8- cytometer  Haematacrite  

   Sahli-type haemoglobin meter جهاز سالي لتقدير الهيموغلوبين -٩

   الطيور 2-3 :

  : جمع الطيور -أ

شرين األول      2004       تم خالل المدة المحصورة بين شهر تشرين ثاني           فحص   2005 ولغاية ت

ان   220 و الطب ام وه ن الحم واع م ة أن ود لثالث ر يع  Coulumba palambus (wood( طي

pigeon  ام الطوراني ي Coulumba livia (    Roak pigeon(  والحم ام المنزل   والحم

)Coulumba  domestica  . (  



اذرة  وبمساعدة           )  الطبان والطوراني   (        تم اصطياد الحمام البري      من سايلو ومجرشة المن

ين              ، الحراس الليلين وبعض العامليين في السايلو        راوح قياساتها ب صيد شباك تت استعملت في ال

  .ا الحمام المنزلي فقد تم شراءه من السوق المحلية أم. سم ) ٥٫٠٨ - ٣٫٨١(

  .       جلب بعد ذلك الحمام إلى المختبر و وضع في أقفاص خاصة معدة لهذا الغرض 

  

  : فحص الطيور-ب

ة                       بعد جلب الطيور إلى المختبر تم فحص الريش بالعين المجردة وبمساعدة العدسات اليدوي

د وضعها             ، يات الخارجية ان وجدت      المكبرة وذلك للبحث عن الطفيل     ة بع ل حمام م سجل وزن آ ث

  .في آيس نايلون لمنعها من الحرآة و باستعمال ميزان حساس 

م عزلت األحشاء                       ا  ث ريش منه ة ال د إزال        تم تشريح الطيور بفتح منطقتي الصدر والبطن بع

ة     ثم فحص الجوف الجسمي  بواسطة عدس           ،الداخلية ووضعت في محلول فسلجي       رة يدوي ة مكب

دة                   وم والمريء والمع بحثا عن الطفيليات ويرقاتها حيث تم عزل القناة الهضمية إلى  أجزاء البلع

م عزل     ،والقانصة  واألمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة والزوائد االعورية         ) الفارزة(األمامية   آما ت

  .مبايض آل من الكبد والكليتين والرئتين واألآياس الهوائية  و الخصى وال

  

  : عزل الديدان الشريطية وتصنيفها-ج

اء ووضعت             شريطية المستخرجة من األمع دان  ال ا من الدي        عزلت األنواع المختلفة مظهري

ة       ادة مثبت ى م وي عل اني صغيره تحت      (AL-coholic formadehyde acetic acid) في قن

ين عشرة أجزاء      40% ا ل سير  25، آحول  %95  فورم   أجزاء حامض    10   ين  جزء الكلي

ك الثلجي و  اء مقطر ml 50ألخلي  ) (Semichon acid carmineأستعملت صبغة  .    م

  :وآما يلي) Gracid and Ash , 1979( بحسب الطريقة الموضحة في 

صبغ               1- ول ال صبغة المخفف المكون من بعض القطرات  في محل ول ال  وضعت الديدان في محل

    ساعة للحصول على نتائج جيدة12-29 لمدة %70األساس من آحول 

  . لمدة خمس دقائق%70 نقلت العينات إلى آحول 2-



ع     ( نقلت العينات بعدها إلى محلول مخفف من الكحول الحامض  متكون من                   3- ى أرب قطرتين إل

ز     100قطرات من حامض الهيدروآلوريك المرآز في  ي بترآي   لغرض   %70 من الكحول االثيل

  ) .جزاء الخارجية وبقاء الصبغة في األعضاء الداخلية لمدة خمس دقائقإزالة الصبغة من األ

ا     %70 نقلت العينات بعدها إلى آحول       4-  مضاف قطرة إلى قطرتين من محلول مرآز من آاربون

  . دقيقة بهدف معادلة الحامض 15  لمدة Na2co3الصوديوم 

لمدة )  ثم آحول مطلق %80،  %70( نقلت العينات بعدها إلى تراآيز متصاعدة من الكحول 5- 

  .خمس دقائق 

  .  وضحت العينات بوضعها في الزايلول لمدة عشرة دقائق 6- 

  . حملت العينات بوضعها في آندا بلسم ووضع عليها  غطاء الشريحة 7-

  

  

  : تشخيص الديدان الطفيلية-د

ة  اد طريق م إعتم ر)  (Soulsby,1968و Yamagutti ) (1959,1961,1963       ت ض لغ

سية     .تشخيص الديدان الشريطية التي تم الحصول عليها من الطيور المصابة            اعتمدت صفات رئي

ع المبيض                       ع الفتحات التناسلية وموق ة الواحد  وموق بالتشخيص منها ترتيب الخصى في القطع

اد             . وجود األشواك أو عدم وجودها      ، م حسابها باالعتم دل اإلصابة ت ألنسبه المئوية لإلصابة ومع

  ) ., Margolis et al  (1982والتي وصفت من )  (Mhaisen,1977 طريقةعلى 

  

 التحضيرات  النسجية  :  ٣-٣

  بدأت طريقة العمل باستخراج القناة الهضمية من الجوف الجسمي وتم غسلها بالماء ثم فتحت     -أ

لمصابة  سم من األجزاء ا    1لمعرفة المناطق المصابه بالديدان ثم اخذت مقاطع مربعه طول ظلعها           

دة               .واألجزاء الغير مصابة لغرض المقارنة       وين لم و ب ات بوضعها في محل  ساعة   29ثبتت العين

يط      Dehydrationوجففت   ى خل ه ال  من خالل تمريرها بسلسلة متزايدة من الكحول االثيلي ومن

م روق     ول ث را طمرت       clearingمن الكحول والزايل ول واخي   embdding بوضعة في الزايل

  .افين في قوالب  ورقية وحولت إلى مكعبات من شمع البرافين بشمع البر



سمك       -ب  معية  ب رائط ش كل ش ى ش شمعية عل ات ال ت المكعب تعمال  4-5 قطع ايكروميتر باس  م

دوار   دوي ال شراح الي تعمل زالل    ، الم د اس ة وق شرائح الزجاجي ى ال شريط ال ل ال م نق ك ت د ذل بع

وبعدها نقلت الى صفيحة ساخنة    ، ئح الزجاجيٍة   البيض مع الكليسيرين للصق الشريط على الشرا      

ى فرش                 35-40بدرجة حرارة    ساعد عل ك لت رافين وذل  وهذة الدرجة مقاربة لدرجة االنصهار الب

    )(Danchroft and Stars , 1982)النسيج 

ساعد                 -ج سجية حيث ت اطع الن صنع المق  استعملت صبغات الهيماتوآسلين و االيوسين الكحولية ل

سايتوبالزم                       الصبغة األو  ة بصبغ ال صبغة الثاني وم ال ا تق اللون األزرق بينم واة ب ى صبغ الن ى عل ل

  -:وآما يلي )  (Humason, 1967باللون الوردي آما وضح 

  . إذابة البرافين بوضع الشرائح المجهرية في الزايلول لمدة نصف ساعة 1- 

زايلين     %90,%80,%70 تنقل الشرائح بعد ذلك الى سلسلة تنازلية من الكحوالت            2- ة ال  إلزال

  .لمدة دقيقتين لكل ترآيز

  .  دقائق 10 تم صبغ الشرائح بصبغة الهيماتوآسلين لمدة 3-

  . ثانية 15 لمدة %1 وضع الشرائح في آحول محمض 4-

  . ثانية ألآسدة الهيماتوآسلين10-15 نقلت بعد ذلك إلى حوض فيه ماء حار لمدة 5-

  . دقيقه واحدة وغسلت بالماء  وضعت الشرائح في االيوسين لمدة6-

شريحة                     7- ا وغطيت بغطاء ال دة نصف ساعة تقريب الزايلول لم  غمرت المقاطع النسجية أخيرا ب

  .الالصقة) (D.P.Xالزجاجية الحاوية على مادة   

  

  الدراسة الوظيفية للدم  : 4-3 

ام وهو                      وع واحد فقط من الحم ار ن م اختي دم ت ي          لغرض الدراسة الوظيفية لل ام المنزل الحم

Coulumba domesticaحيث قسم الحمام إلى أربع  مجاميع واحده سيطرة وثالث مصابة  .  

وبين     ز الهيموغل اس ترآي م قي اس ) (Haemoglobin concentration Hb          ت وقي

packet cell volume P.C.V) (        ضاء دم البي ات ال ي لكري دد الكل ساب الع م ح ذلك ت وآ

W.B.C) ( آريات الدم الحمراء و(R.B.C) وآما يلي :-  

ة -أ اح بوساطة محقن ة تحت الجن ة الواقع د من المنطق ور من خالل الوري دم من الطي  يسحب ال

ة م sringeطبي وب   5cc حج ي أنب سكب ف م ي ان ث در االمك ادى ق ر ه ون الطي اة أن يك ع مراع   م



EDTA tube  ة بح يث تمسك من المنتصف      في أنبوبة تحوي على مانع تخثر ثم نحرك األنبوب

  .وتحرك يمينا ويسارا عدة مرات وبهدوء 

ة  ي أنبوب دم ف ع ال عرية       يوض ي  Micrhaemato crht  ش ع ف ك يوض د ذل   وبع

Haematocn tcenterfuge دورة بالدقيقة 3000 دقيقة بسرعة 15-20  لمدة  .Sturkie, 

1965)  (  

اثين  )  (Petrak, 1969 تم قياس ترآيز الهيموغلوبين بطريقة -ب استعملت طريقة سالي الهيم

دم    sahli acid haematinألحامضي  وبين  ( حيث يتحول في هذه الطريقة خضاب ال الهيموغل

ة    acid haematin ألحامضي)   دروآلوريك ذي عياري اتج   0.1 بوساطة حامض الهي  ويكون ن

ة     از المقارن ون جه  المتكون من   ator  comparالتفاعل مرآبا بني اللون ثم مقارنة لونه مع ل

 .زجاجة قياس بنية اللون 

  -: منSahli-type haemoglobin meter       يتكون جهاز سالي لتقدير الهيموغلوبين 

 . زجاجة قياس بنية اللون للمقارنة 1-

ستوى      2- ي م دهما يعط دريجات اح ن الت وعين م م بن وبين معل اس الهيموغل ة لقي ة مدرج  أنبوب

  . ملم من الدم واألخر آنسبة مئوية 100كل الهيموآلوبين بالغرامات ل

  . مللتر مكعب 0.02 ماصة خاصة معلمة بالعالمة 3-

ة       د العالم ى ح وبين إل ة الهيموآل يء أنبوب ل مل ة العم ضمن طريق امض ٠٫٠٢       وتت  بح

ى حد         . باستعمال قطارة0.1  عياريته HCLالهيدروآلوريك  دم إل يء الماصة  بال م مل ك ث د ذل بع

ر 0.02 ذه     مللت اء ه ي إثن شكل أفق اة وضع الماصة ب ع مراع ادئ م تعمال المص اله ب باس مكع

دير              .   العملية بعد ذلك أزيل الدم العالق بالسطح الخارجي للماصة مع إدخال الماصة إلى أنبوبة تق

وين فقاعات                        بطء ودون تك دم ب غ  ال ة مع تفري ر األنبوب الهيموغلوبين بحيث تصل نهايتها إلى قع

م سحبة من وأخراجه من الماصة باستعمال                    غسلت الماصة   .  باستعمال المزيج المتكون حيث ت

ل   ى االق رات عل الث م ادىء ث صف   ، المص اله ى منت زيج سحبت إل ن الم رغ الماصة م د تف بع

ة              دروآلوريك عياري ة من حامض الهي األنبوبة  مع غسل سطحها الخارجي باستعمال قطرات قليل

نبوبة تقدير وترك لتستقر لمدة عشرة دقائق إثناء هذه المدة   ثم مزج المرآب المتكون في األ    0.1

ذا المرآب      ، من الهيماتين الحامض ذو اللون البني الغامق       %95يتكون حوالي    ك خفف ه د ذل بع

ك وضع األنبوب              د ذل بإضافة الماء المقطر  قطرة فقطرة مع التحريك المستمر في آل إضافة وبع



از الم            ه في جه ان المخصص ل ة باستخدام مصدر ضوئي مع االستمرار بإضافة           داخل المك قارن

اثال                   وبين مم ول الموجودة في أنبوب قياس الهيموآل ى إن يصبح المحل الماء المقطر والمزيج إل

  .تماما في لونه للون الزجاجة القياسية 

د     100       ُأخذت القراءات بالغرامات لكل       مللتر مكعب من الدم مع مالحظة أن القراءة تكون عن

  .) (Petrak, 1969قاعدة السطح الهاللي الشكل الذي يتشكل بسب الخاصية الشعرية 

يض      - ج دم الب ات ال ي لكري دد الكل ساب الع م ح ر   WBC ت دم الحم ات ال   RBC  وآري

ول       Haemoglopinmeterباستعمال  د أجراء التخفيف بمحل   Natt and Herit Fluidبع

  -: حيث تم تقسيم الطيور على أربع مجاميع )  Batrek  ،1969(وبحسب ما موصوف بطريقة 

  .  طفيليات 1-5الطيور المصابة إصابة خفيفة ما بين  : A   المجموعة 

  .  طفيليات 6-10الطيور المصابة إصابة متوسطة ما بين  : B   المجموعة 

  .   طفيلي 11-15 الطيور المصابة إصابة شديدة مابين C :   المجموعة 

  ) .مجموعة السيطرة( طيور التي ليست بها  إصابة ال :  D  المجموع   
    

  الفصل الرابع

  Resultsالنتـــائج
  

ة    ابع لثالث شريطية الت دان ال واع من الدي ة أن ى ثالث ة الحصول عل م خالل الدراسة الحالي        ت

أجناس، تقطن هذه الديدان القناة الهظمية وذلك من خالل دراسة ثالث أنواع من الحمام  و تشمل                 

دان    ذه الدي   ودودة Aporina delefondi   ودودةRaillietina microcanthaه

Cotugnia intermedia  .    

ذه       صنيف ه ي ت ا ف اد عليه ن االعتم شريحية يمك ة وت صفات مظهري دان  ب ذه الدي از ه        تمت

  -:الديدان وآما يلي 

    Raillietina microcantha  الدودة الشريطية 1-

تكون القطع الجسمية    ، مايكرومتر   800  ملم وعرضها     130-170ول الدودة بين           يتراوح ط 

سبة لعرضها               ة بالن رأس فيكون اصغر من القطع            ،متقاربة في الحجم  وتكون القطع طويل ا ال أم

زودة              190-210الجسمية حيث يبلغ قطرة       مايكرو متر يحوي الرأس على المحاجم التي تكون م

ل ال  ب  يحم ن الكاللي صفين م م ب والي 160-200خط ه ح دل طول غ مع الب يبل ايكرومتر  8 آ .  م



ل         13-16الجهاز التناسلي يتكون من      ا عدد البيوض لك ة أم   خصية حاوية على حويصالت منوي

  . بيضة5-7محفظة فيبلغ 

  
  Raillietina microcanthaدودة ) ١(صورة 

  

  

  

    Aporina  delafondi  الدودة الشريطية2-

ر      ،  ملم   6 ملم وعرضها    ٩٨ - ٣٧لدودة بين        يتراوح طول ا   يكون عرض القطع الجسمية أآث

تخلو هذه الديدان من الخطم والكالليب ولكنها تحوي على محاجم أربعة قطر المحجم             ، من طولها   

ن  ف       60-70م ام أو خل ع أم ة تق ر متفرع ة غي دد المحي دد والغ رة الع صى آثي ايكرومتر  الخ  م

وءين     45قطر البيضة حوالي    ، المبيض   ى نت ة عل ا    ،  مايكرومتر وتكون حاوي از بخلوه ذلك تمت آ

  . من الفتحات التناسلية 

  

  

  

  



  
    

  

 Aporina delafondiدودة ) ٢(صورة 

  

  

  

  

   Cotugnia intermedia الدودة الشريطية 3-

ا      غ طوله م يبل طة الحج دودة متوس ذه ال ون ه ها 60       تك م وعرض ع  35 مل ون القط م تك  مل

ة       الجسمية القر  اه نهاي رأس باتج دنا عن ال يبة من ألراس صغيرة  ثم تبدأ بالزيادة وتكبر آلما ابتع

رتين من                   . الدودة   ة وتحوي دائ الكف أو المطرق تحوي على خطم ذات امتدادات إصبعية شبيهه ب

د تكون                         ة مستقيمة وق وات المنوي ر القن دة دوائ ة بع ى أشواك مرتب الكالليب والمحاجم يحوي عل

شكل شريط                 70-95عدد الخصى   يصل  ، ملتوية   شكل مجموعتين أو ب د تكون الخصى ب  خصية ق

   مايكرومتر65-85يمتد موازيا للقناة األبرازية قطر البيضة 

   

  

  



  

  
  

  

 Cotugnia intermediaدودة ) ٣(صورة 

  

  



  
  Raillietina microcanthaاألجزاء الجسمية لدودة ) ١(شكل 

   الرأس -                     أ 

   قطعة ناضجة -                   ب  

   قطع بالغة -                    ج

  رسمت بكاميرا ليوسيدا من قبل الباحث

أ

 ب

 ج

 ملم ٠٫٠٤



  
 Cotugnia intermediaاألجزاء الجسمية لدودة ) ٢(شكل 

   الرأس -                     أ 

   قطعة ناضجة -                    ب 

  الغة  قطع ب-                    ج

  رسمت بكاميرا ليوسيدا من قبل الباحث

 أ

 ب

 ج

 ملم ٠٫٤



  

  
 Aporing delephondiاألجزاء الجسمية لدودة ) ٣(شكل 

   قطعة بالغة  -                     أ 

   قطعة ناضجة -                    ب 

   Cirrus pouch منظر سطحي في آيس الذؤابة -                    ج

  رسمت بكاميرا ليوسيدا من قبل الباحث

  

 ج

 ب

 أ

 ملم ٠٫٤



  موقع الديدان  : ٢-٤

شريطية  دان ال ر أن الدي ة Cestoda       ظه ة وخاصة منطق اء الداخلي ة األمع ي منطق د ف  توج

ده    Duodenumاألثنىعشري   ا أآ ذا م ر أن   ) Elis and Williams , 1973( وه حيث ذآ

  .ما عليه في األجزاء األخرى من األمعاء نسبة الديدان الشريطية في األثنىعشري هي ضعف 

       إن هذه المواقع تختلف في األنواع المختلفة من الديدان حيث سرعة انسالخ اليرقة وموسم           

  ) .Schad , 1962 ; Sommerville , 1963(اإلصابة وعمر المضيف ومدة اإلصابة 

  

  

  
  

  

   الحمام المنزلي من الداخلتوضح الديدان الشريطية وهي متصلة بجدار أمعاء) ٤(صورة 

  

  

  
  



  
  توضح مجموعة من الديدان الشريطية وجدت في أمعاء ثالثة طيور من الحمام الطوراني) ٥(صورة 

  

  الدراسة النسجية   : ٣-٤

شريطية   دان ال صابة بالدي سجة الم ة لألن رات العياني ة بعض التغي م خالل الدراسة مالحظ        ت

  :وتتمثل هذه التغيرات بما يلي 

ى -١ ة أدت إل ذه الحال دان  وه رة من الدي داد آبي ة نتيجة وجود أع اء الدقيق سداد األمع وحظ ان  ل

  .حصول انتفاخ األجزاء الواقعة قبل منطقة االنسداد 

دات -٢ دود عقي ون   Nodules وج اء وتك ن األمع سم األوسط  م اء تحت الق دران األمع ى ج  عل

  .خشن صغيرة تشبه جدران األمعاء بلونها وذات ملمس 

  . لوحظ آميات قليلة من الدم مخلوطة مع البراز في حاالت اإلصابة الشديدة -٣

ة    -٤ دمات نزيفي ل آ ة تمث اء الخارجي دران األمع ى ج ة عل اء داآن راء وزرق ع حم ور بق  ظه

Haemorrhagic haematoma.   

  :ة األتية        أما عند فحص المقاطع النسجية المحظرة مجهريًا فقد ظهرت في الحاالت المرضي

ة      ) ٧صورة   (ظهرت حالة التهتك في الزغابات       : Degeneration التهتك   -١ حيث تظهر الزغاب

  .مفككة ومجزئة وفاقدة لمعالمها األصلية آما لوحظ تحطم األنسجة الظهارية 



سيج                 : Lipoma ظهور زيادة في النسيج الدهني       -٢ رط النمو في الن ى ف ل عل ة دلي ُتعد هذه الحال

شافها في                       الدهني وهن  م اآت ة التي ت ا في الحال اك نوعين من هذه الحالة فقد يكون النمو حميد آم

  ) .٨صورة (بحثنا هذا وهذا يختلف عن النوع الثاني المسمى بالورم الخبيث أو السرطاني 

 الموجودة في قاعدة       Aciniلوحظ الزيادة في عدد العنبات       : Hyperplasia الفرط النسيجي    -٣

ة                 الزغابات التي ت   ا مكون بدوا آصف واحد في األمعاء السليمة أما في حالة اإلصابة فتظهر وآأنه

  ) .٨صورة (من طبقات 

كال -٤ دد اإلش دد   : Polymorphic تع ة وغ ة المخاطي ي الطبق ا ف ي أشكال الخالي ر ف وحظ تغي ل

  ) .٩صورة (برونر 

ات  -٥ ة وا     : Inflammation األلتهاب ا اللمفي دد الخالي ادة ع وحظ زي ث ل ة  حي ا األلتهابي لخالي

ا وتكون من      Chronic inflammotary cellالمزمنة  ة باآمله ا الزغاب  حيث تمأل هذه الخالي

  ) . ١٠صورة  (Plasma cell و البالزمي Lymphocyteالنوعين اللمفي 

ر -٦ ل او التنخ ا بالكام م الخالي ا  : Necrosis تحط دة لمعالمه ة وفاق ا محطم وحظ أن الخالي ل

  ) .١٠صورة (هذه الحالة واضحة في المنطقة الطالئية األصلية تكون 

ة              : Regeneration الترميم او التجديد     -٧ سايتوبالزم فقط وليست الخلي وهي حالة تغير شكل ال

  ) .٩صورة (بكاملها وتظهر هذه الحالة واضحة في التغيرات في الخاليا العنبية 

ور -٨ صيرة و :  Atrophy الظم ة ق ة المعوي ة ظهرت الزغاب ا األلتهابي ا الخالي ضة وتمأله عري

ات  ) .١١صورة ( ي للزغاب شكل الطبيع ع ال ة م ة  ) .٦صورة (مقارن ات رفيع ون الزغاب ث تك حي

ة                         رة ممكن ذاء ليبقى أطول فت ة سير الغ سطح الماص وعرقل ادة ال وطويلة وممتدة آاألصابع لزي

  .إلآمال عملية الهضم واالمتصاص 

           

   
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  

  
  
  
  

  مقطع عرضي في أمعاء طير سليمة موضحة فيه الزغابات) ٦(صورة 

  )  ١٢٥X  أيوسين ، -ملون هيماتوآسلين  (

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  

 Degenerationتوضح حالة التهتك في أمعاء الحمام  ) ٧(صورة 
  

  )  ١٢٥X  أيوسين ، -ملون هيماتوآسلين  (

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ج العضلي وظهور خاليا ارتشاحيةزيادة في النسيج الدهني وتحطم النسي) ٨(صورة 
  

  )  ١٢٥X  أيوسين ، -ملون هيماتوآسلين  (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  
  
  

  Polymorphicحصول ظاهرة تعدد األشكال ) ٩(صورة 
  

  )  ٤٥٠X  أيوسين ، -ملون هيماتوآسلين  (

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  

  جزء مكبر تالحظ فيه الخاليا األلتهابية) ١٠(صورة 

  )  ٤٥٠X  أيوسين ، -ين  ملون هيماتوآسل(

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  

  Atrophyحالة الضمور في الزغابات ) ١١(صورة 
  

  )  ٤٥٠X  أيوسين ، -ملون هيماتوآسلين  (

  
  
  
  
  تأثير الديدان المتطفلة على الطيور في معايير الدم  : ٤-٤



ن      دم م ن ال ات م ذ العين م اخ ي    ٤٠       ت ام المنزل ن الحم ر م  Columba domestica طي

شريطية  دودة ال ع Aporina delafondiالمصابة بال ى أرب ور المفحوصة عل   ، وقسمت الطي

  :مجاميع اعتمادًا على شدة اإلصابة 

  .ديدان ) ٥ - ١(ذات إصابة خفيفة حيث يتراوح عدد الطفيليات من : المجموعة األولى 

  . ديدان ) ١٠ - ٦(ذات إصابة متوسطة ويتراوح عدد الطفيليات من : المجموعة الثانية 

  .دودة ) ١٥ - ١١(ذات إصابة شديدة ويتراوح عدد الطفيليات من : المجموعة الثالثة 

  ) .مجموعة السيطرة(تضم هذه المجموعة الطيور غير المصابة : المجموعة الرابعة 

راء                R.B.C       ظهر خالل فحص العينات إن نسبة الهيموغلوبين وآذلك عدد آريات الدم الحم

م                 تكون   ) ٤(أعلى في الطيور غير المصابة منها في الطيور المصابة وآما موضح في الجدول رق

يم     .  يزداد بازدياد شدة اإلصابة       W.B.Cثم آذلك ظهر أن عدد آريات الدم البيض          ا ق  P.C.Vأم

فتتناسب عكسيًا مع ازدياد شدة اإلصابة وقد بينت نتائج التحليل اإلحصائي معنوية جميع فروقات              

  .ج آما موضح في الجدول األتي النتائ
  

  Columba domestica على أنيميا الدم في الحمام المنزلي Aporina delafondiتأثير اإلصابة بدودة  ) ٤(جدول 

مجموعة الطيور 
  المفحوصة

Hb 
gm / 100ml  

  االنحراف المعياري± المعدل 

PCV 
(%) 

االنحراف المعياري± المعدل   

RBC 
C × 106/mm3 

نحراف المعيارياال± المعدل   

WBC 
C × 103/mm3 

االنحراف المعياري± المعدل   

A  ١٫٦٤±   ١٫٨١ ± ٩٫٨٨  إصابة ضعيفة  29.4 ٠٫٩٦ ± ٤٫٨٩   ± ٢٫٢٥ 16.62 

B  ١٫٧١ ± ٢٤٫٧ ١٫٩٠ ± ٨٫٤٢  إصابة متوسطة  ١٫٨٥ ± ٤٫٠٩  ٢٫٢٢ ± ١٧٫٤٨  

C  ١٫٦٣ ± ٢٠٫٩ ٠٫٧٠ ± ٦٫٨٤  إصابة شديدة  ٠٫٢٩ ± ٣٫٤٨   ١٨٫٤٩ ± 
١٫١٢ 

D  
عدم وجود 

٠٫٨٦ ± ٣٤٫٦   ٢٫٨٩ ± ١١٫٥٦   )سيطرة(إصابة   ٠٫٥٥ ± ٥٫٩٢  ١٫١٠ ± ١٦٫٠٠  

L.S.D (0.05) 0.82  0.03 0.36 0.٢4 

  
  

  الديدان المسجلة مع نسب وشدة اإلصابة) ٣(جدول 



  

عدد الطيور   نوع الطير  
  المفحوصة

عدد 
الطيور 
  المصابة

النسبة 
المئوية 
للطيور 
  المصابة

مجموع 
ت الطفيليا

في الطيور 
  المصابة

متوسط 
شدة 
  اإلصابة

Aporina 
delafondi ٦٫٦٣  ٧٣  ١٦  ١١  

Raillietina 
micracantha  ٤٫٨٤  ١٢٢  ٣٦  ٢٥  

Cotugna 
intermedia 

  ٦٩  الطبن

٥٫٥٧  ٧٨  ٢٠  ١٤  

Aporina 
delafondi ٩٫٣  ٩٣  ١٤  ١٠  

Raillietina 
micracantha  ٧٫١٤  ١٥٠  ٢٩  ٢١  

Cotugna 
intermedia 

الحمام 
  ٧١ الطوراني 

٥٫٧  ٨٠  ٢٠  ١٤  

Aporina 
delafondi ٩٫٤٣  ١٥١  ٢٠  ١٦  

Raillietina 
micracantha  ١٠  ٣٢٠  ٤٠  ٣٢  

Cotugna 
intermedia 

الحمام 
  ٨٠  المنزلي 

٦٫٩  ١٤٥  ١٣  ٢١  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  الفصل الخامس

  Discussionالمناقشة 

 
  الديدان المتطفلة         : ١-٥

ة             من الديد تنا الحالي ا في دراس ور عليه دم  Raillietina microcanthaان التي تم العث  ، وق

Fuhrmann(1908)     ا نس منه ذا الج ن ه دة م واع عدي فًا ألن  و R.williams وص

R.microcirrosa و R.polychalix خص ا ش ن ، آم ذت م الي أخ ى التت  Gupt and عل

Grewall (1962)    ذا الجنس هو ام المرقط     R.inda نوعًا أخر من ه  Spotted doveمن الحم

  . هذا النوع من الحمام المنزلي Malvia and Dutt (1971(آما شخص آل من 

ا          Zangana (1982)       سجل  وى آم ام في محافظة نين ور الحم دان في طي  هذا النوع من الدي

   .نفس النوع من الحمام الطوراني وفاختة السنغال في منطقة البصرة) ١٩٨٤(سجلت مصطفى 

 Fuhrmann(       يتشابه وصف هذا النوع الذي وجدناه في الحمام المنزلي مع النوع الذي وجده 

وع       ١٨٠-١٠٠حيث وجد أن طول الدودة ) 1908 , وع مع الن ذا الن  ملم آذلك يتشابه مع وصف ه

ارب في               ) ١٩٨٤(الذي تم تسجيله من مصطفى       سنغال من حيث التق ة ال في حمام الطوراني وفاخت

ذي وجدناه                حجم و  وع ال غ في الن غ طول      ٩٨ - ٣٧عدد القطع الجسمية حيث يبل م في حين يبل   مل

  . ملم ١٨٠-١٢٠الديدان التي وجدها مصطفى 

 تحوي على محاجم مزودة بخمس صفوف من           R.microcantha       وجد في الدراسة أن دودة      

شابه في عدد الخصى وعدد          الكالليب وهي تشابه األنواع المذآورة أعاله في هذه الصفة وآذلك ت           ت

جله   ذي س وع ال ن الن ف ع ا تختل افظ لكنه ل المح وض داخ و دودة Megnir (1881)البي  وه

R.echinobothrid                   رة غ طول األخي دواجن حيث يبل ة لل دودة العقدي سمى ال  سم وعدد     ٢٥ التي ت

الغ       ٢ بدًال من    ١٥-٨صفوف الكالليب    ا  ٣٠-٢٠ وآذلك تختلف في عدد الخصى الب فظ  خصية ومح

  . البيوض الحاوية على بيضة واحدة فقط 

  

  



به  بعية اش ب إص كل تراآي ى ش ون عل ة تك ب الخطمي ة أن الكاللي تنا الحالي رت دراس        أظه

ه    اء ب ا ج ارض م ذا يع ة وه نس  Yamaguti (1959)بالمطرق واع ج ث وضح أن بعض أن  حي

Raillietina حاوية على خطم ذي صف واحد من الكالليب .  

وهي  ) Reid and Nugars , 1961(ف الدودة الحالية عن النوع الذي وصفه آل من           تختل

ا في الطول       R.georgiensisدودة    المسجلة في الدجاج الرومي البري من والية فلوريدا وجورجي

ا      ١٠-٨ ملم ومحاجمها حاوية على      ٣٨٠-١٥٠الذي يبلغ طول األخيرة       صف من الكالليب وخطمه

غ من     آالب٢٦٨-٢٢٠حاوي على    اك   ٢٩-٢٣ وتختلف أعداد الخصى ايضًا حيث تبل  خصية وهن

ة من       ى    ١٣٠-٨٠اختالف واضح في عدد المحافظ البالغ ة عل  بيضات في   ١٠-٨ محفظة والحاوي

  .آل محفظة من هذا النوع األخير 

ة هي            تنا الحالي ا في دراس ور عليه م العث دان األخرى التي ت  Aporina delafondi       من الدي

دودة التي وجدها    تشابه  م صفة      ) Raillet , 1892(وصف هذا النوع مع ال ر إذ إن أه ى حد آبي إل

ة الفتحات        شريطية عديم دان ال ذلك سميت بالدي  Porlessمميزة لها عدم وجود الفتحات التناسلية ل

Tapeworm وهذا ما جاء به )Fuhrmann , 1932. (  

غ          ) ١٩٨٤(ه مصطفى          يتشابه هذا النوع ايضًا مع النوع الذي سجل        ري حيث يبل ام الب في الحم

وع عن     .  ملم وافتقارها إلى الخطم والكالليب    ٦-٥ ملم وعرضها    ١٤٠طول األنثى    ذا الن يختلف ه

 باحتواء األخير على فتحات تناسلية Taenia delifondiوهو ) Baer , 1927(النوع الذي وجده 

ود لجنس            وبان البيوض التكون داخل المحافظ ، ووجد أن الحما         دودة شريطية أخرى تع م يصاب ب

Cotugina  هي Cotugina intermedia   دم د ق وعين من    ) Fuhrmann , 1908( فق وصفًا لن

   .C.inaequalisو  C.polycanthaهذا الجنس هما 

ا وجده         ر مع م ى حد آبي في ترتيب القطع    ) Johri , 1934(       يتشابه وصف النوع الحالي ال

ي الطول ا الغ الجسمية وف ي ٦٠لب لية ف ع الفتحات التناس دد الخصى وموق شابه في ع ذلك يت م آ  مل

ن الكالليب   رتين م ى دائ ان عل وي النوع ذلك يحت ة آ ة القطع امي لحاف شابه . النصف األم ذلك يت آ

عند دراستها للديدان الشريطية في الفاختة المطوقة ) ١٩٨٤مصطفى ، (النوع الحالي مع ما وجدته     

ي م  سنغال ف ة ال دودة     وفاخت ول ال د أن ط ث وج صرة حي ة الب ن   ٥٠نطق رتين م وي دائ م وتحت  مل

ه وهو           ٩٠-٦٣الكالليب ايضًا تتشابة في عدد الخصى         ٩٥-٧٠ وهو مقارب للعدد الذي حصلنا علي

.  



  

ده      ا وج وع مع م ذا الن شابه ه زاغ    ) ٢٠٠٥الحدراوي ،  (       ي ور العصفور وال ته لطي د دراس عن

شابه في قياسات      ٩٢-٦٠ التي وجدناها في الحمام حيث بلغ عدد الخصى في الدودة   ذلك ي  خصية آ

  .الطول وأبعاد القطع الجسمية والرأس والخطم والمحاجم 

ذي وصفه  وع ال وع عن الن ذا الن  حيث C.coneataوهو ) Maggitt , 1924(       يختلف ه

  .تكون الخصى بشكل مجموعتين أو شريط متصل مفرد في القطعة الجسمية نفسها

د                         قد يكون تأثير الحرارة غير مباشر وذلك من خالل تأثيرها على المظائف الوسطية حيث يع

ى     ) Horsfall , 1938(النمل مضيف وسطي لهذه الديدان  ود إل وهو ينشط في فصل الصيف ويع

ن    شتاء لك صل ال ي ف سبات ف ابة   ) Abdullih , 1989(ال د أن اإلص ث وج اآس حي ه رأي مع ل

صي     ادة                   تنخفض في فصل ال ى زي راد المصابة أو إل ى موت األف ك إل ة الخريف وأعزى ذل ف وبداي

  .االستجابة المناعية 

  

  الدراسة النسجية  : ٢-٥

سداد            االت ان ي بعض الح وهد ف د ش ردة ، فق العين المج ة ب سجية بالمالحظ ة الن دأت الدراس ب

اء       األمعاء نتيجة وجود أعداد آبيرة من الديدان الشريطية والتي تؤدي            إلى الضغط على جدار األمع

ا وجده         ذا يتفق مع م اء وه د دراسته   ) Lapage , 1968(وبالتالي حصول تحززات في األمع عن

شريطية             ة وال دان الخيطي دجاج المصاب بالدي دات            . ألمعاء ال وحظ خالل الدراسة وجود عقي ا ل آم

دان                  ز الدي ى ترآي ك إل د         على الجدران الخارجية لألمعاء المصابة ويرجع ذل اطق ، وق ذه المن في ه

دان        Lapage (1968(وجد  د إصابتها بدي دجاج عن اء ال ى جدران أمع  وجود مثل هذه العقيدات عل

R.echinobothria     دي شريطية العق دان ال رض الدي سببة لم شريطية الم  Nodular tape ال

worme disease آما أآد آل من )Wehr , 1965 and Reid , 1962 (    دات ذه العقي حدوث ه

  . الشريطية R.tetragonaمعوية في أمعاء الدجاج عند اإلصابة بدودة ال

دات    ) ٢٠٠٥الحدراوي ، (و ) Abdul Razak , 1998(       آما الحظ آل من  ذه العقي وجود ه

   .Passerilepiesفي أمعاء الزرزور عند إصابته بالدودة الشريطية 



رز وا            ات من ال ى حبيب دل               تم خالل الدراسة العثور عل ذا ي ة وه اة الهظمي ة القن لعدس في نهاي

ى إن      اطع عل ل ق ك دلي يس هنال ن ل ات ولك ود الطفيلي سبب وج ي ب از الهظم اءة الجه دم آف ى ع عل

  .الطفيليات هي السبب في ذلك فقد تكون سبب عوامل أنزيمية تؤثر في عملية الهضم 

ام في حاالت                 راز الحم د يكون             شوهد آميات قليلة من الدم مخلوطة مع ب شديدة وق اإلصابة ال

ذا                   ى تمزق ه ؤدي إل ا ي اء مم بطن لألمع السبب نتيجة لتعلق الديدان الشريطية بالنسيج المخاطي الم

ن    ل م ه آ اء ب ا ج ع م ق م ذا يتف شاء وه صطفى ، (الغ شريطية  ) ١٩٨٤م دان ال تها للدي د دراس عن

دراوي    ه الح اء ب ا ج ع م ق م ذلك يتف ري وآ ام الب اء الحم ي أمع ة ف ته ) ٢٠٠٥ (المتطفل د دراس عن

  . للديدان الشريطية المتطفلة في أمعاء الزرزور 

ع                 ذه البق دوا أن ه اء ويب ة لألمع        لوحظ ظهور بقع حمراء وزرقاء داآنة على الجدران الخارجي

ذه الظاهرة آل من                   تنشأ نتيجة نزف الطبقة المخاطية أثناء اإلصابة بالديدان الشريطية وقد الحظ ه

)Wehr and Shdkg , 1963 ( من آبد الحمام المصابة بالديانAscaridia coloumbae.   

ذا                اء وفحصها وه سيجية لألمع        لوحظت حالة الظمور واضحة في الزغابات عند اخذ مقاطع ن

الضمور يبدوا واضحًا خاصة قرب مناطق وجود الديدان فقد ظهر ت الزغابات قصيرة وعريضة                 

ات الز  ي نهاي اك ف ة لألحتك زى    نتيج د أع صاص وق اءة االمت ى نقص آف ؤدي ال ا ي ذا م ات وه غاب

)Anderson and Kissam , 1977 (        واد وفر إلمتصاص الم نقص المساحة التي يجب إن تت

ذه              الغذائية والسوائل واألمالح الضرورية لعملية األيض االعتيادية الى ضمور الزغابات وتسمى ه

   . Malabsorptionالحالة سوء اإلمتصاص 

بقه          د س ا          ) Castro , 1907( وق ازير غيني اء خن د إصابة أمع ذه الظاهرة عن ى مالحظة ه إل

دودة  ذلك Trichinella spiralisب دودة ) Symon et al., 1973( وآ ران ب د إصابة الفئ عن

Nippostrongylus  إذ بدت الزغابات شبيهة بالجريبات Cryp like حيث آانت فقيرة بأنزيمات 

عند مالحظته اختزال سطح اإلمتصاص في ) Barker , 1973(قد دعم ذلك الهظم واإلمتصاص و

دودة    نهم    T.colubriformisالخراف المصابة ب احثين وم رى بعض الب د ي دم فق ا تق ع آل م (  وم

Hurwitzshamir and Bar , 1972 (        ؤثر باالمتصاص والهضم ذه اإلنزيمات ي ان نقص ه ب

ا سبب ف         ى آونه اطع عل ل ق دان        ولكن ليس هناك دلي ى فق ود ال ذي يق ي حدوث سوء اإلمتصاص ال

ة          ي حال وزن ف صان ال ى نق ًا عل يًال قاطع د دل م نج ة فل تنا الحالي ي دراس وحظ ف ا ل ذا م وزن وه ال



شديدة في حين يعارض      رأي في    ) Reid , 1942 and Dutt et al., 1961(اإلصابات ال ذا ال ه

  .ند زيادة عدد الديدان  إذ الحظو فقدان الوزن ملحوظ ع R.cesticellusحالة دودة 

سببة عن             أثيرات المرضية المت        يعتبر الفرط النسيجي حالة من الحاالت المهمة التي تعكس الت

وجود الديدان وقد لوحظ الفرط النسيجي في مناطق وجود الدودة وخاصة رأسها ، والفرط النسيجي   

  .ن صف واحد يمثل زيادة في عدد خاليا العنبات التي تتالف بصورة طبيعية م

ا    د من خالي ا فق ات ولتعويض م ة الظمور في الزغاب ات آنتيجة لحال داد العنب ادة أع شأ زي        تن

ة من        ذه الحال د شوهدت ه ة وق د إصابة   ) Bigland et al., 1964 ; Wehr , 1938(الزغاب عن

ر  دودة Prairia falconطي ة  Serratospiculum amaculata ب ر حال ث تظه ة حي  الخيطي

  .ط النسيجي واظحة في المعدة الغدية لهذا الطير الفر

ل             سيجي من قب رط الن ة الف سجية        ) ١٩٨٤مصطفى ،    (       وصفت حال أثيرات الن د دراسته الت عن

ن    ة المرضية م ذه الحال ذلك درست ه ري آ ام الب اء الحم ي أمع شريطية ف دان ال دراوي ، (للدي الح

  .طفلة في أمعاء بعض طيور العائلة العصفورية عند دراسة الديدان الخيطية الشريطية المت) ٢٠٠٥

ة                          دو الزغاب ات حيث تب ة مرضية أخرى وهي تهشم الزغاب ة حال        ظهرت في الدراسة الحالي

 حالة مماثلة من التهشم في   Uvillier (1937(متهتكة ومجزأة وفاقدة لشكلها الطبيعي ، وقد الحظ 

د إصابتها ب       ام عن اء الحم ة ألمع  Ornithostrongylus quadriradiatusدودة الطبقة المخاطي

ذه         ة التهتك ه  Bigland et al. (1964(والتي هي من نوع مصاصة الدماء وآذلك الحظ حال

)and Wehr (1938ي طائر ة ف اس الهوائي ة لألآي ة العضلية الكاليكوجيني ي الطبق  Prarie ف

falcon     دودة د إصابته ب ة      الخيطي Serrotospiculum amaculato عن ذه الحال ا الحظ ه ة آم

ل من  ضًا آ دان ) Mathure and pand , 1968(اي ي المصاب بدي دجاج المنزل اء ال ي أمع ف

R.cesticllus الشريطية ، وآذلك )Hofstad et al., 1972 (      دودة دجاج بال اء ال د إصابة أمع عن

  . السابقة نفسها

ل     ن قب ا م ات وتهتكه شم الزغاب ة ته صطفى ، (       لوحظت حال أثير  ) ١٩٨٤م تها لت د دراس عن

الحدراوي  ،    (الديدان الشريطية في أمعاء الحمام المنزلي وآذلك لوحظت هذه الحالة المرضية من              

صفور    ) ٢٠٠٥ زرزور والع اء ال ي أمع شريطية ف دان المرضية وال أثير بعض الدي ته ت د دراس عن

  .            المنزلي 

  



  

  

  

  

هر أثناء فحص مقاطع األمعاء المصابة بوجود خاليا           لوحظت خالل الدراسة حدوث التهاب ظ     

ة المرضية درست من       ذه الحال ) Grosso , 1914(حمضة آثيرة وآذلك خاليا التهابية مزمنة وه

   .Tetrameres cramiفي األنسجة الرابطة ألمعاء الطيور عند إصابتها بطفيلي          

اليا عدلة وعدد آبير من الخاليا اللمفية ظهور خ) Mathure and Pand , 1968(       آما لحظ 

دودة             دجاج المصاب ب  R.cesticillusتحت الزغابات المهشمة والمناطق المجاورة لها في أمعاء ال

  . الشريطية 

دان       ) ١٩٨٤(       درست هذه الحالة من قبل مصطفى سنة       أثير الدي تها التي شملت ت خالل دراس

ة          الشريطية في أمعاء الحمام البري في م       نطقة البصرة حيث وجدت أعداد آبيرة من الخاليا االلتهابي

وعين اللمفي والبالزمي  ا وتكون من الن ة بأآمله ا الزغابي ذه الخالي ة حيث تمكن ه ذلك . المزمن آ

دراوي      ن الح ة م ذه الحال ت ه شريطية      ) ٢٠٠٥(لوحظ ة وال دان الخيطي أثير الدي ته لت د دراس عن

ة        المتطفلة على أمعاء بعض طيور العائل      ا اللمفي رة من الخالي ة العصفورية حيث وجد أن أعداد آبي

  .والبالزمية تمأل الزغابة بأآملها وظهرت آذلك المنطقة العضلية والمصلية 

       لوحظت الخاليا في المقاطع النسجية المصابة وهي فاقدة لشكلها األصلي وهذا يعني ان وجود            

  .الديدان أدى الى موت بعض الخاليا أو نخرها 

ة من      ذه الحال ام       ) Cuvillier , 1937(       ذآرت ه اء الحم ة ألمع ة المخاطي د إصابة الطبق عن

Orinthostrongylus qusdriradiatis  ر د ذآ ة فق ذه الحال ل ه رون مث ظ آخ ا الح  آم

)Hofstand , 1972 (   دودة دجاج ب ؤدي    R.cesticillusعند حديثه عن إصابة ال دودة ت ذه ال  إن ه

  .ونخرها الى موت الخاليا 

ام       ) ١٩٨٤(       درست هذه الحالة ايظًا من مصطفى       اء الحم سجية ألمع اطع الن د دراسته للمق عن

ن         ة م ذه الحال ذلك لوحظت ه صرة ، آ ة الب ي منطق شريطية ف دان ال بعض الدي صاب ب ري الم الب

ة عند دراسته للمقاطع النسجية ألمعاء بعض طيور العائلة العصفورية المصاب           ) ٢٠٠٥(الحدراوي  

  .ببعض الديدان الخيطية والشريطية 



  الدراسة الفسلجية   : ٣-٥

ر دم      سبب فق شريطية ت دان ال ابة بالدي ة ان اإلص ة الحالي رت الدراس ور Anemia       أظه  للطي

دم الحمر                           ات ال ل عدد آري ذلك يق دم ، آ وبين في ال سبة الهيموغل  في   RBCالمصابة ، حيث تقل ن

  .المليمتر المكعب الواحد 

ى ان                       دل عل ا ي شريطية مم    ظهر أن نقص الهيموغلوبين يزداد بازدياد شدة اإلصابة بالديدان ال

اس      صري النح ي عن ص ف ن نق ة ع دم ناتج ر ال ابة بفق د Copperاإلص              Iron والحدي

)Sturkie , 1965. (  

ن    ل م ه آ اء ب ا ج ع م ة م ذه الدراس ق ه  ; Davis et al.(1971) ; Olsen (1974)       تتف

Soulsby (1976) ; Schmidt and Roberts (1989)  دان دوا أن اإلصابة بالدي ث أآ  حي

ي                ام الطفيل ك نتيجة لقي شريطية وذل دان ال ادة شدة إصابة بالدي دم مع زي ر ال الشريطية تؤدي إلى فق

م امتصاصها من               Metabolismبعمليات األيض الغذائي     سموم والتي ت  حيث تطرح آميات من ال

ادة              الزغابا ك بزي ة وذل دم يحدث رد فعل واستجابة مناعي ت وعند وصول هذه المواد الغريبة إلى ال

  . عدد آريات الدم البيض 

ه     اء ب ا ج ع م ة م ذه الدراس ق ه دم   AL-Awadi (1977 (       تتف ر ال بب فق ين ان س ث ب حي

Anemia       اس صري النح ن نقص عن اتج ع وبين الن ستوى الهيموغل اض م و انخف ور ه ي الطي  ف

Copper   والحديد Iron            ر في شارك الطي ة التي ت شريطية المعوي  المتسبب عن اإلصابة بالديدان ال

  . غذائه ، آما تسبب عرقلة عملية امتصاص المواد الغذائية المهضومة 

ذا يتفق مع      P.C.V       ظهر ان قيم      تتناسب عكسيًا مع زيادة شدة اإلصابة بالديدان الشريطية وه

ه الحدراوي      AL-Awadi (1977 (ما جاء به  ا جاء ب ور    ) ٢٠٠٥(ويعارض م د دراسته لطي عن

  . العائلة العصفورية 

  

  

  
  

  



  

  االستنتاجات
 Conclusions  

  

ان      -١ ن الطب ل م ابة آ ة إص ت الدراس وراني Coulumbu palambus أثبت ام الط   والحم
Coulumba liviaي ام المنزل دان Coulumba domestica  والحم ن الدي واع م ة أن  بثالث

  .لشريطية ا

شريطية    -٢ دان ال سيجية أن الدي ة الن رت الدراس  Aporina delafondi،  Raillietine أظه

micracantha ، Cotugina intermedia     سيجية سبب أضرار ن التي تعيش في أمعاء الحمام ت

ادة                         ات وزي ات الموجودة في قاعدة الزغاب ادة في عدد العنب ا وزي ات وتهتكه تتمثل بضمور الزغاب

  .يا االلتهابية آما لوحظت ظاهرة الفرط النسيجي الخال

ي    -٣ ام المنزل ابة الحم ة أن إص رت الدراس شريطية  Coulumba domestica أظه دودة ال  بال

Aporina delafondi         ، دان زداد شدته مع شدة اإلصابة بالدي ور المصابة وت  يسبب فقر دم للطي

  . اإلصابة بالديدان  مع زيادة شدةW.B.Cآذلك يزداد عدد آريات الدم البيض 

  

  التوصيات 
 Recommendations  

  

  . دراسة الديدان الطفيلية في القناة الهضمية للطيور البرية المقيمة في المنطقة -١

  . دراسة طفيليات جهاز الدوران والجهاز التنفسي في الطيور البرية المهاجرة -٢

ة         العمل على إيجاد أي مرآز متخصص بدراسة الطيور وخصوصاً         -٣ اجرة في منطق  الطيور المه

  .الفرات األوسط 

ال                       -٤ ك لتجنب انتق وان وذل ة الحي ول تربي ة وحق ور الداجن اجرة من الطي ور المه  منع اقتراب الطي

  .الطفيليات الممرضة إليها 

ات                     -٥ ى الطفيلي ة للقضاء عل ى مضادات حياتي  دراسة المستخلصات النباتية من اجل الحصول عل

  .التي تصيب الطيور 

  


