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المذبوحة في مجزرة  األبقارفي  cervi Paramphistomumطفيلي الـ  انتشاردراسة  

 الديوانية
 الفتالوي األميرمنير عبد 

 جامعة القادسية /كلية الطب البيطري

 

 ألخالصه

اط، وجند ان  في مجزرة الديوانية، للمدة من  الثاني من كانون االول لغاية السادس منن بن  أألبقارمن  ا"رأس 161تم فحص       

 %28333وبنس ة إصابة بلغت  cervi Paramphistomumرأسا" منها مصاب بطفيلي الـ  83

 %1.383% بينما الذكور 2.31كانت نس ة إصابة اإلناث      

 لوحظ زيادة نس ة اإلصابة طرديا" في األبقار مع زيادة العمر3 أظهرت نتائج بدة اإلصابة إن األبقار صنغيرة العمنر تصناب     

مقارنة" مع األبقار  المتقدمة فني العمنر أا ان اانداد الطفيلني تراوحنت بنين ا ن   cervi Paramphistomumبعدد اك ر من الـ 

 حيوانات 3  0طفيلي فأكثر بوا ع  611حيوانات و .طفيلي بوا ع  611ا   من -211حيوان و  22طفيلي بوا ع  211من 

فني بقنرة بعمنر سننتين كاننت مصنابة أيدنا بديندان ال  ند  cervi phistomumParamإلف من طفيلي الـ  0.11ت ين وجود     

 واألكياس المائية3

  

The epidemiology of  paramphistomum cervi in cattle slaughtered at  Al-Diwanyia abattoir 

 

Al-Fatlawi MAA 

College of Veterinary Medicine, University of Al-Qadisyia,  

 

Abstract 

     38 from 160 of cattle examined in Al-Diwanyia abattoir, 38 found infected with 

Paramphistomum cervi in ratio 23.8%. 

     Female infection was more than male (27.1%, 14.3%) respectively. 

    The infection increased with age. Intensity of infection in young cattle appear more than in 

older. 

     Number of parasite rang from less than 200 were 22 cases - less than 600 parasite, were 7 

cases and 600 parasite and more were 9 cases.   

     9450 of Paramphistomum cervi isolated from one cow with age 2 years old, and was infected 

also with Fasciola spp. and hydatid cysts. 

  

 المقدمة

( ، 18من االصابات الطفيلية المهمة التي تؤثر الى انتاجية االبقنار) cervi Paramphistomumتعت ر اإلصابة بطفيلي الـ     

كنت دون ان ض  ند االصنابات الطفيلينة فنأن الن  ينؤد  حيث تلعب االبقار دور مهم في ا تصاديات المناطق الريفية، فأاا ما تر

 3(1الى خسائر في وزن الحيوان و لة انتاجه و لة استه كه ل ا ف وفقدان الدم وحتى الموت )

،  cervi Paramphistomumيعند المدنيف الوسنطي لطفيلني  Lymnaeaان  و ع الليمنيا  Bouvery & Rau (.) اكر    

في كرش وبن  ية االبقنار تطنرد اندد ك ينرمن ال ينو  التني تمتناز بوجنود  المتواجده ن الديدان ال الغةحيث ابار ال احثان الى ا

غطنا  ال يدنة ولونهنا ال نني وك نر حجمهنا مقارننة منع بينو  ديندان ال  ند، حينث تانرض منع بنراز المدنيف النهنائي النى ال ي نة 

والتنني تسنن   فنني المننا  باحثننه اننن  و ننع اللمنيننا  Miracidiumالمحيطنة، تفقننل ال يننو  فنني االجننوا  الرط ننة لت ننون المهنندبات 

، تاننرض االخيننرة مننن القو ننع وتت ننيل فنني الجننز  العلننو  مننن الن اتننات Cercariaلتاتر ننة، وخنن ل انندة اسننابيع تت ننون المذن ننة 

لنهنائي حينث ، والنذ  ي قنى بهنذا ال ن   لحنين تناولهنا منن   ن  المدنيف اMetacercariaالمائية، لت ون طور المذن ة المت يسة 

تارض المذن ة من الت يل داخ  امعا  المديف لت ون الطفيلي ال نال  صنغير الحجنم والنذ  ي ندأ بالتغذينه النى بطاننة االمعنا  ثنم 

 ابهر من االصابة3 .-8تنتق  الى الجز  االمامي من ال رش وال   ية، وت دأ بطرد ال يو  خ ل 

18. 
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منهننا نمننو الحيننوان والتغيننرات الجويننة  cervi Paramphistomumيلنني هنالنن  انندة اوامنن  تننؤثر الننى بنندة االصننابة بطف    

 ; 0ونقص الغذا  أو تزامن حدوث اصابة اخرى تدعف الحيوان والحم  وادرار الحليب، فدن  انن جننل الحينوان وامنرة ) 

 (113و  21

Paramphistomum ن اصنابة المدنيف بأانداد كثينرة من انندان االصابات ال ديدة تحدث   Bouvery & Rau( .بين )    

cervi  حيث تتعر  الحيوانات تحت امر اامين ل صابة بالنوع الحاد من االصابة، وان ت ايص االصابة في المرحلة الحادة

من االمور الصع ة نظرا" لعدم طرد الطفيليات لل يو  خ ل هذة الفترة من المر ، وان الحيوانات المتقدمة في العمنر تعت نر 

 في الحيوانات الصغيرة3 مصدر لن ر االصابة

سنوات خ ل فترة سنة من ال حث، حيث باصنوا  8-2رأس من الثيران بعمر  1.1االصابة في  ,.Rhee et al (.1) سج     

طفيلني / رأس(،  1.1طفيلي/ رأس ) وبمعندل  .3.-2الطفيلي الى اساس المواصفات ال  لية، وتراوحت ااداد الطفيليات من 

 رأس مصاب3 1.1ن طفيلي م 23011حيث ازل 

، ووجند معندل وجنود 2111% اام .3..الى  1001% اام 132تراوحت نسب االصابة في االبقار المذبوحة في فرنسا بين     

، 1833 2111وبلغننت اننام  1006-1030بننين اننام  83.-138( Lymnaea trancatulaفنني القو ننع )  Rediae طننور الريننديا

 (183جات المستادمة وتحسن  ابلية المات رات ال يطرية في ت ايص االصابة )حيث فسر ال احثون ال  لعدم فعالية الع 

 Kotrla & Kotrly( 11االصنابة منن بن  ية االبقنار المفحوصنة فني كورينا، كمنا وجند ) .Byong-seol et al( 8انزل )    

 االصابة في االبقار المفحوصة في سلوفاكيا3

رة وغيننر الم ابننرة ) الترسننيب والتطويننف( لل  ننف اننن االصننابة فنني اينننات الطريقننة الم ابنن ,.Raza et al(16اسننتادم )    

 ال راز3

ونظرا" لقلة الدراسات حول المو وع فقد اجريت الدراسة الحالية لل  ف ان نسن ة انت نار االصنابة فني االبقنار فني مديننة      

ة لوجود االصابة وبدتها ومقارنتها منع العمنر الديوانية، حيث استعملت طريقة فحص ال رش وال   ية ايانيا الاطا  نتيجة د يق

 والجنل للحيوانات المصابة3

 

 مواد وطرائق البحث

كنم جننوب بغنداد( للفتنرة منن 133راس ابقار مذبوحنة فني مجنزرة الديوانينة المركزينة فني مديننة الديوانينة )  161تم فحص      

 االول من كانون االول لغاية السادس من ب اط3

 قة الفحص العياني ل روش االبقار المذبوحة لل  ف ان وجود االصابة3استعملت طري     

 ث تت اامار واجناس الحيوانات المفحوصة لدراسة ا  تها باالصابة3

% فني 11تم جمع الطفيليات التي وجدت في كروش االبقار المصنابة لفحصنها فني المات نر، و نعت الطفيلينات فني كحنول      

 ثم نقلت الى مات رات  سم الطفيليات في كلية الطب ال يطر  في جامعة بغداد3 م  211حاوية ب ستي ية سعة 

 بص غة ال ارمن المحور ةcervi Paramphistomum 3لص   طفيلي   (2)ااتمدت طريقة رهيف     

 

 ملغم 011 -011 مسحوق صبغة الكارمن

 ملليتر 011 %01المحلول المائي لحامض اللبنيك تكيز 

 

(3    ندرت 10و 3 ; .1بعد الص   بنا ا" الى الصنفات ال ن لية وحسنب )  cervi Paramphistomumلي تم ت اص طفي    

 (13اامار الحيوانات المفحوصة بطريقة التسنين ) 

جز  وتنم حسناب  16تم حساب ااداد الديدان في الحاالت المصابة لتث يت بدة االصابة من خ ل تقسيم المنطقة المصابة الى     

السنتاراض معندل  1مربعات طرفية وواحد مركز  ثم جمع ادد الطفيليات في المربعات الامسنة و سنم النى  .ان في ادد الديد

الستاراض العدد ال لي للطفيليات في ك  حالة اصابة، و سمت بدة االصابة الى  16ادد الديدان في المربع الواحد ثم  رب في 

طفيلني واكثنر)  611) المتوسن(( و  611طفيلني النى ا ن  منن  211دل( و طفيلي) ال    المعت 211ث ث مجاميع وهي ا   من 

 ال    الحاد( في الحيوانات المصابة3 
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 النتائج و المناقشة

رأسننا" منهننا كننان مصننابا" بطفيلنني  83راسننا"من االبقننار المذبوحننة فنني مجننزرة الديوانيننة، وجنند ان  161مننن خنن ل فحننص      

cervi Paramphistomum (3.و 8و  2و 1% ) ال    2833ابة بلغت وبنس ة اص 

-Rangel( 11و)  Yilma & Mesfin (21)و .Mas-Coma et al (12و) .Rhee et al (.1)وهني ا ن  ممنا سنجلة     

Ruiz et al.  في االبقار المذبوحة في كوريا، بوليفيا ، اثيوبيا و الم سني  النى 8031%، 11%، 111% ، 3.نسب االصابة%

 التوالي3

 %1383 -.83ان نس ة االصابة تراوحت بين حيث وجد   .Mage et al( 18الى مما سجله )وا     

 Diaz ( 6% ، ولما وجدة ).8في والية كيوب  ال ندية   Bouvry &Rau ( .تقاربت نتائج الدراسة ايدا" مع ما وجدة )     

et al.  863-10اس انيا وبنس ة اصابة مزراة تربية ابقار في  121راسا" من  االبقار المفحوصه في  .2.في% 

و د تعود االخت فات في نسب االصنابة النى اانداد الحيواننات المفحوصنة والنى موسنم الدراسنة وطريقنة الفحنص واالامنار      

 المفحوصة، وجنل الحيوانات3

ب دور مهنم ان ادد  وجنل وامر الحيوانات المفحوصنة فدن  انن موسنم الفحنص تلعن .Ibrahim et al( 11حيث اكر)      

 في االبقارcervi Paramphistomum 3في تحديد نسب انت ار طفيلي 

 

 

 
 .cervi Paramphistomum  (x1.4)( يبين طفيلي 0الشكل )

 

 
)تظهر فيه  المحجم االمامي والخاليا المحيه  cervi Paramphistomum( يبين النهايه االماميه  لطفيلي 0الشكل ) 

 .(x2.5)  (والبلعوم وتفرعات االمعاء

186 
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) تظهر فيه المحجم البطني والخصيتان والرحم cervi Paramphistomum( يبين النهايه  الخلفيه لطفيلي 0الشكل )

 .(x2.5)  الحاوي على البيوض واالمعاء(

 

 

 
  ) تظهر فيه الخصيتان والرحم الحاوي على البيوض والغدد المحيه(  ( يبين بعض اجزاء جسم طفيلي 4الشكل )

cervi amphistomumPar (x2.5). 

 

 2.% حينث بلغنت اانداد العجنول المفحوصنة 1.32%( االنى منهنا فني النذكور 2.31وجدت ان نس ة االصابة في االنناث )     

(، وهنو مطنابق لمنا 1راس منهنا مصناب ) الجندول  82كاننت  113منهنا مصنابة بنالطفيلي، واانداد االبقنار المفحوصنه  6كانت 

 (133و0اكره )

و د يعود ال  الى ان ااداد االناث المفحوصة اكثر من ااداد الذكور فد  انن ان االنناث تتعنر  الجهناد النوالدة وادرار      

 الحليب مما يؤد  الى كونها اكثر ار ة ل صابة من العجول3

 ( يبين نسب االصابة الكلية وحسب الجنس.0الجدول رقم )

 % اإلصابةنسبة  ار المصابةعدد االبق عدد االبقار المفحوصة الجنس

 04.0 6 40 ذكور

 0..0 00 001 اناث

 00.1 01 061 المجموع
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ان نسب االصابة تزداد مع تقدم امر الحيوانات، حيث كانت ااداد الحيوانات المفحوصة في الف ه العمرية االولى ) ا ن  منن      

ا ن   -% الى التوالي( وفي الف ه العمرية الثانيه ) سنتين18% و 1231ابقار وبنسب اصابة  28اجول و 1.راس )  68سنتين( 

 .% النى التنوالي( وفني الف نه العمرينة الثالثنة ) 2630% و 11ابقار وبنسنب اصنابة  .6اجول و  2راس )  60سنوات(  .من 

امر الحيوان  ان .Ibrahim et al(11( ، حيث اكر )2%(  ) الجدول 8038ابقار وبنس ة اصابة  23راس)  23سنوات فأك ر( 

 (.) يلعب دور مهم في نسنب االصنابة، ف لمنا تقندم امنر الحينوان ازداد تعر نه ل صنابة ب ن   اك نر3  وهنو مطنابق لمنا وجندة

Bouvry & Rau    مع الصغيرة منها3 ة"اندما سج  االصابة بنس ة اك ر في الحيوانات ال  يرة في العمر مقارن 

 ئات العمرية.( يبين نسب االصابة حسب الف0الجدول )

اعداد الحيوانات  الفئة العمرية

 المفحوصة

 الحيوانات المفحوصة أعداد

 

الحيوانات  أعداد

 المصابة

نسبة 

 االصابة%

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 00 00.5 0 5 00 41 60 اقل من سنتين

 06.6 51 01 0 .6 0 66 سنوات 4اقل من -سنتين

 06.0 - 00 - 01 - 01 سنوات فأكبر4

 0..0 04.0 00 6 001 40 061 المجموع

 

ك ننفت نتننائج فحننص بنندة االصننابة ان الحيوانننات االصننغر امننرا تظهننر بنندة اصننابة بصننورة اك ننر مننن الحيوانننات المتقدمننة      

ة فني الف نة العمرينة ا ن  منن سننتين، بينمنا فني الف ن طفيلني فنأكثر( 611)  حيوانات مصابة بال    الحناد 6بالعمر، حيث ظهرت 

 211طفيلني( و حينوانين اصنابة متوسنطة )  211حيواننات منهنا اصنابة معتدلنة )ا ن  منن  0سننوات فنأك ر( اظهنرت  .الثالثة ) 

ان امر الحيوان يلعب دور مهنم فني تحديند  .Fuentes et al( .(، حيث بين )8طفيلي( ) الجدول ر م  611طفيلي الى ا   من 

االبقنار تحنت امنر انامين تتعنر  ل صنابة بنالنوع الحناد النناجم انن اصنابة ان  Bouvry & Rau( .بندة االصنابة، وبنين )

المديف بااداد ك يرة من الطفيلي، وان الحيوانات ال  يرة بالعمر تت ون لديها نوع من المنااة المدادة للطفيلي بس ب التعر  

الحيوان سوف تدعف منااته وتنؤد  الى ان حدوث اصابة اخرى في  .Ibramim et al( 11المستمر ل صابة به3 كما ابار )

 الى زيادة بدة االصابة3

 ( يبين شدة االصابة حسب الفئات العمرية.0الجدول )

عددددددددد الحيواندددددددات  شدة االصابة الفئة العمرية

 طفيلي فأكثر 611  طفيلي 611اقل من   -011 طفيلي 011اقل من  المصابة

 1 6 0 0 اقل من سنتين

 06 0 4 00 سنوات 4اقل من  -سنتين

 00 - 0 6 سنوات فاكبر 4

 01 6 . 00 المجموع

 واألكيناسم نتركة منع ديندان ال  ند  اإلصنابةطفيلي في بقرة كانت فيهنا  0.11ال ديدة تحو   اإلصابةحاالت  إحدىوجدت      

 المائية3

 

 المصادر

(3 ادارة الحينوان3 مطنابع مؤسسنة 1031الوهاب، ريا  محمد حسن: المراني، وليد خدنير  و ا ند ال نريم، محمنود ا ند ال نريم)

 دار ال تب للط ااة والن ر3

(3 تحوير في تحدير ص غة ال نارمين التقليدينة وتقنيتهنا المسنتعملة لصن   الديندان المسنطحة ) الديندان 1003رهيف، راد حربي)
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