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مقدمة

بدايتهـا  فـي  بنكتـب  االرشـاد  فـي  بنكتبهـا  اللـي  المقدمـات  معظـم 
بيحـب أنسـان  لـكل  هونجهـا  دي  النشـرة  لكـن  المربـى  عزيـزي 
أغنـام ماشـية-  كانـت  سـواء  اهتمامـه  بتشـغل  أو  الحيوانـات   

 –كالب-قطط- طيور أو حتى سالحف .
النشـرة  بدايـة  فـي  الحزينـة   الصـور  علـى  لكـم  بنعتـذر 
بتنقـل  اللـي  القـراد  مثـل  خارجيـة  بطفيليـات  مصابـة  لحيوانـات 
الخاليـا  فـى  والتهـاب  الـدم  طفيليـات  مثـل  خطيـرة  أمـراض 
فـي  وأكيـد  األحيـان  بعـض  فـي  وعمـى  بالمـخ  السـحائية 
الحيـوان. هـذا  مـوت  الـى  سـتؤدى  النهايـة 
انسـان  كل  مـن  بنطلـب  المجتمـع  فـي  فـرد  كل  مـن  بنطلـب 
شـاف  لـو  وانـه  المجتمـع  فـى  الوعـى  ينشـر  يحـاول  أنـه 
حيـوان مصـاب بـأي مـن الطفيليـات الخارجيـة انـه يمـد يـد العـون
 لـه ويسـاعده ولـو حتـى مـش خـاص بـه يتواصـل مـع صاحبـة 
ويسـاعده أكيـد هتؤجـر مـن هللا الـودود الرحيـم وأكيـد المجتمـع 

كله هيستفيد من مشاركتك الفعالة.
                                              اإلرشاد البيطري  
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القراد :
صور مؤملة حليوانات مصابة بالقراد:
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دورة حياة القراد:
الحشــرة منهــا ذكــر و انثــى وتضــع األنثــى أعــدادا كبيــرة مــن البيــض
ــى ثمانيــة عشــر ألــف بيضــة( ويوضــع هــذا البيــض فــي )قــد يصــل ال
شــقوق الجــدران و علــى االرض و تحــت ســيقان االشــجار و النباتــات .
ــة  ــرارة و رطوب ــة ح ــن درج ــبة م ــة المناس ــروف البيئي ــد توفرالظ وعن
منــه  وتخــرج  أســابيع   6-2 مــدة  بعــد  البيــض  يفقــس 

)larvae( اليرقات

طرق العدوى بالقراد :
االتصـال المباشـر بيـن الحيوانـات او الطيـور المصابـة و عـن طريـق

االدوات و المعدات.
ما هي أنواع  القراد؟

: مثـل  المزرعـة  حيوانـات  يصيـب  و  الجامـد  القـراد   -1  
الخنازيـر  - الخيـول  فصيلـة   - ماعـز  و  أغنـام   - جامـوس   - أبقـار   (

 و الكالب و القطط و القوارض(
6



طفيليات الدم و الطفيليات اخلارجيةطفيليات الدم و الطفيليات اخلارجية

7

يعيـش نـوع  و  واحـد  حيـوان  علـى  كلهـا  حياتـه  يعيـش  نـوع  هنـاك   
حيوانـات. ثـالث  علـى  يعيـش  نـوع  و  الحيوانـات  مـن  نوعيـن  علـى   
نقـل  يسـاعد  بعضهـا  مـع  المختلفـة  الحيوانـات  وجـود  ولذلـك   

القراد من حيوان ألخر.
2- القـراد الليـن ويصيـب الطيورمثـل: 

)دجاج رومي- بط - أوز(
تحـت اليرقـات  و  الحوريـات  توجـد  و  الفـاش(  النـوع)  هـذا  يسـمى   •
البالـغ فيختبـىء فـى شـقوق   جنـاح الطيـور دائمـا بالليـل أمـا الطـور 
دم علـى  يتغـذى  بالليـل  و  بالنهـار  الحظيـرة  أرض  و  الجـدران 

 الطيور و يضع البيض فى شقوق الجدران.
األعراض التى تظهر على الحيوانات المصابة:

الشـديدة:- العـدوى  فـى  الحيوانـات:   فـي  األعـراض 
إنتـاج فيقـل   .. والهـزال  »فقـردم«  األنيميـا  يسـبب  و  الحيـوان  دم  يمتـص 
إرتيـاح وحكـة  للحيـوان  وعـدم  قلـق  يسـبب  الحيوانـات.  فـي  واللحـم  اللبـن 
الحافـر القـراد عنـد منبـت  لـو وجـد  الحيـوان وخراريـج و  وتهتـك فـي جلـد 

أو الظلف قد يسبب العرج خاصة باألغنام.
القراد من أهم العوائل التي تنقل  طفيليات الدم )مثل الطفيليات المسببه لحمى 

البول المدمم والحمى المصرية( .
المائـى(  القلـب  )مـرض  يسـمى  والـذي  الريكتسـيا  مـرض  ينقـل  أن  يمكـن 
فـى الماشـية و هـذا المـرض قـد ينتقـل لإلنسـان )صـداع و حـرارة مرتفعـة

و ضعف فى الجسم و خمول عام و فقدان الشهية(
حمـى  يسـبب  الـذي  األغنـام   فـى  النيروبـى  مـرض  ينقـل  أيضـا 
العشـار للحيوانـات  إجهـاض  و  األمعـاء  فـى  نزفيـة  التهابـات  و 

 و نسبة عالية من الوفيات.
ولذلك سيتم تناول طفيليات الدم بالتفصيل.
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طفيليات الدم :
علـى  تتطفـل  التـي  الطفيليـات  بكثيرمـن  واألغنـام  الماشـية  تصـاب   -
محدثـة  تدمرهـا  أو  وظائفهـا  فتعطـل  والبيضـاء  الحمـراء  الـدم  كـرات 
وإنتاجـه.  الحيـوان  صحـة  علـى  تأثيرسـىء  ذات  مرضيـة  حالـة 

ومن أهم هذه الطفيليات في مصر: 
)البابيزيا – األنابالزما – ثيليريا(

لبابيزيـا:- ا أوال/ 
- يضـم أكثـر مـن 100 نـوع مـن طفيليـات البابيزيـا التـي تعيـش داخـل
 كـرات الـدم الحمـراء تتنقـل البابيزيـا أساسـا بواسـطة القـراد الصلـب
 قبـل أن يصـل إلـى اللعـاب فـى صـورة طـور معـدى يصيـب الحيوانـات 
أثنـاء إمتصـاص الدم.وتنتقـل أغلـب أنـواع البابيزيـا مـن خـالل مبيـض 
إلـى  األم  األنثـى  مـن  الطفيـل  ينتقـل  لذلـك  و  المصابـة  القـراد  أنثـى 
البويضـة ... أى أن كل بيضـة تبيضهـا القـرادة تكـون فيهـا البابيزيـا.

لعـدوى:- نتقـال ا إ
إلـى اللعـاب  مـع  المعـدي  الطـور  بنقـل  القـراد   أطـوار  كل  تقـوم 
الحيوانـات عنـد إمتصـاص الدم.وتنقـل اإلنـاث البالغةمـن الجيـل األول
الحالـة هـذه  وفـى  المبيـض  عبـر  جديـدة  أجيـال  إلـي  البابيزيـا  طفيـل 

 يسمى االنتقال عبر األجيال )باالنتقال الرأسي( .
وطريقة االنتقال الثانية وهى التي ينتقل بها كال من

  B. MICROTIو  B. EQUI وطفيليات الثايليريا تعرف
)STAGE TO STAGE( ب االنتقال من طور الى طور

 )TRANS-STADIAL TRANSMISSION(أو 
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 أى عندمـا تتغـذى يرقـة القـراد علىدم حيوان مصـاب بطفيليات الدم ينقل
 الطـور المعـدي الطـور التالـي لليرقـة وهـو الحوريـة إلـى حيـوان أو
هـذا بالـغ يصبـح  إلـى طـور  الحوريـة  تحـور  وبعـد   حيوانـات جديـدة 

 الطور خاليا من العدوى .
وبنفـس الطريقـة تأخـذ الحوريـة الطفيـل مـن الحيـوان وينقلـه الطـور 

البالغ الى حيوان أخر.
 العوامل المؤثرة علي اإلصابه بالبابيزيا:-

1- جنـس وسـالمة الحيـوان:-
مثـل  البابيزيـا  أنـواع  بنفـس  األجنـاس  المتقاربـة  الحيوانـات  تصـاب 
األبقـار والجامـوس تصـاب بنفـس نـوع الطفيـل مـن البابيزيـا ، والماعز
البابيزيـا. طفيـل  مـن  أخـرى  متشـابهة  بأنـواع  تصـاب  واألغنـام   
ولكـن وجـد أن األعـراض المرضيـة فـي  السـالالت المسـتوردة والخليط
 مـن األبقـار تكـون أشـد قسـوة مـن األعـراض فـي السـالالت المحليـة.
الجامـوس. مـن  لإلصابـة  عرضـه  أكثـر  األبقـار  أن  ووجـد 

2- عمر الحيوان:-
العجـول والحمـالن  أقـل إصابـة مـن وجـد أن األعمـار الصغيـرة مـن 
الحيوانـات البالغـة فـي مـرض البابيزيـا, أمـا مـرض الحمـى المصريـة 

فكل األعمار تصاب بالمرض.
للحيـوان:- الصحيـة  لـة  الحا  -3

تنخفض قدرة الجسم المناعية ضد المرض عند: 
انخفاض مستوى تغذية الحيوان .

إصابة الحيوان بأمراض أخرى.
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عند التحصين ضد األمراض المختلفة.
عند الظروف الجوية غير المناسبة مثل البرد الشديد والحر الشديد.- 

4- الظروف المناخية والبيئية:-
اإلصابـة  تكـون أكثـر شـيوعا فـي المناطـق األكثـر دفئـا وذلـك للتطـور

السريع في دورة حياة القراد.
5- المناعة وحاالت األنتكاسة:-

مـن  المناعـة  وتـدوم  الشـفاء  بعـد  المصـاب  للحيـوان  المناعـة  تحـدث 
أجسـام تغييـر  بظاهـرة  البابيزيـا  طفيليـات  وتتميـز  سـنوات   4-2
مثـل  بإسـتمرار   )ANTIGENIC VARIATION( المسـتفيد   

أغلب األوليات.
ويالحـظ بعـد الشـفاء ظهـور أعـراض مرضيـة بـدون عـدوى خارجيـة 
وهـو مـا يعـرف باإلنتكاسـة وهـذا ناتـج مـن تغييـر الطفيـل للمسـتفيدات.
للمسـتفيدات مناعيـة  مضـادة  أجسـام  الحيـوان  جسـم  يكـون  بعدهـا 

الجديدة وهكذا.
أعراض البابيزيا:-

تظهر األعراض فى شكل حاد سريع أو بشكل مزمن تستمر
 لعدة أسابيع وتتميز باألتى :-

األعراض الحادة:-
تستمر األعراض الحادة من 4-12 يوما بعدها يموت الحيوان إذا
لم يتم عالجه أو تنخفض حدة األعراض لتصبح أعراضا مزمنة.

ومن اهم األعراض الحادة :
1- الحمى وتصل درجة الحرارة إلى 41-42 م
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2- إرتفاع كبير فى نسبة كرات الدم المصابة تصل الى %75 
والحاالت الشديدة تصل الى 100% ويصاحب ذلك أعراض فقر الدم.- 

 :) HAEMOGLOBIN URIA(  3- إحمرار البول
نتيجـة  كثيفـة  رغـوة  وجـود  ويالحـظ  داكنـا  بنيـا  البـول  لـون  يصبـح 

خروج الهيموجلوبين مع البول.

4- اضطرابـات هضميـة  تتمثـل فـى إسـهال أو بـراز مائـى أسـود اللـون 
وضعـف فـى حركـة الكرش وإمسـاك متكرر, وإنخفاض شـديد فى شـهية 

الحيوان لألكل.
الـوزن واإلنتـاج مـن العـام ونقـص  5- أعـراض عامـة مثـل الضعـف 
 الحليـب, وإجهـاض اإلنـاث فـى بعـض األحيـان نتيجـة للحمى  وخشـونة 
الجلـد وحساسـية الحيـوان لضـوء الشـمس وزيـادة فـى ضربـات القلـب

 وسيولة الدم )طول فترة التجلط(.
6- رعشـة فـي العضـالت وبـرودة فـي األطـراف وصعوبـة فـي التنفـس 
كلهـا عالمـات  الحيـوان  فـي درجـة حـرارة  إنخفـاض شـديد  يصاحبهـا 
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7- نـادرا ماتظهـر أعـراض إصابـة المخ والمـوت المفاجىءفـى الحيوان 
خـالل 12-36 سـاعة مـع إرتفـاع درجـة الحـرارة إلى حوالـى 41.7 م. 
المـخ وإصابـة  الصدمـة  نتيجـة  المفاجـىء  المـوت 
 )SHOCK AND CEREBRAL SYNDROME(  
نتيجـة إنخفـاض فـى الـدورة الدمويـة وتكـون جلطـة بشـرايين المـخ، 
الكينيـن مركـب  لتكـون  نتيجـة  المصابـة  لألبقـار  الصدمـة  وتحـدث 

)KININ( في الدم الذى يتسبب في:-
- تمدد األوعية الدموية وإنخفاض ضغط الدم.

- زيادة نفاذية األوعية الدموية.
- إنقباض العضالت وعدم إتزان الحيوان.

الحـرارة باإلنخفـاض  تبـدأ درجـة  للمـرض  الحـادة  الفتـرة  وفـى نهايـة 
وتبدأ ظهور األعراض المزمنة.

12
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- األعراض المزمنة :-
1- وأهمها الضعف الشديد مع إرتفاع غير منتظم في درجة الحرارة 

ويختفى ظهور البول الملون )البنى( وقد تمر الحالة بدون تدخل.

2- فـي حـاالت نـادرة تظهـر بعـض األعـراض العصبيـة )أهمهـا عـدم 
الشـعيرات فـي  الطفيـل  تجمـع  نتيجـة  الوقـوف(  علـى  الحيـوان  قـدرة 

 الدموية بالمخ وتكاثره في خالياها.
3- ويقـل عـدد كـرات الـدم فـي الـدورة الدمويـة كمـا يقـل عـدد كـرات

 الدم الحمراء المصابة بالطفيل.
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)BILIRUBIN( وفيها يترسب )ICTERUS( 4- أعراض الصفراء
ــة  ــى إضطــراب وظيف ــا يتســبب ف ــى أنســجة الجســم مم ــن ف البيللوروبي
ــر ــا يظه ــرا بني ــة أصف ــون األغشــية المخاطي ــح ل ــذه األنســجة ويصب ه

 بوضوح فى  بياض العين واللثة والمهبل.

تنتهــى األعــراض المزمنــة الســابقة بشــفاء الحيــوان مع اســتمرار وجود
الطفيــل بالجســم بأعــداد ضئيلــة وهــو مــا يعــرف بالمناعــة المصاحبــة.

تشخيص األصابة بطفيليات البابيزيا:-
األعراض المذكورة سابقا.  .1

التاريخ المرضى لإلصابة بالقراد.   .2
اجــراء الصفــة التشــريحية: فــي حالــة الوفــاة الســريعة نالحــظ   .3
ــة  ــات الدهني ــرار الطبق ــة واصف ــال والغددالليمفاوي ــد والطح ــم الكب تضخ
واألغشــية المخاطيــة وامتــالء كيس المــرارة بعصارة صفراوية ســميكة.

 وبول أحمر في المثانة وأحيانا احتقان المخ.
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غيـاب القـراد مـن علـى الحيـوان ليـس دليـل علـى عـدم وجـود المـرض
وجـوده. يؤكـدان  البابيزيـا  وأعـراض  القـراد  وجـود  ولكـن 

الوقاية والعالج:-
بـرش  وذلـك  الطفيـل  حيـاة  دورة  لكسـر  القـراد  مـن  التخلـص   -1
رش  وكذلـك  واألرضيـات  والحوائـط  للحظائـر  الحشـرية  المبيـدات 
كل ومـرة  البابيزيـا  حالـة  فـى  أيـام   5 بينهـم  مـرات   3 الحيوانـات 
تحـت  %1 أيفرمكتيـن  أوبحقـن  المعديـة،  الحمـى  حالـة  فـي  أسـبوع 

 الجلد بمقدار 1سم/50كجم من وزن الحيوان.
للقـراد  مؤقـت  شـلل  يحـدث  ولكـن  القـراد  يقتـل  ال  »األيفرمكتيـن 
ويسـقط علـى األرض ويعـاود نشـاطه بعـد ذلـك ولذلـك يجـب الحـرص 

على نظافة المكان«.
2- إعطاء األدوية المتخصصة للبابيزيا مثل 

)ديامينازين أسيتيورات - اميدوكارب ديبروبيونات(.
-:   DIMINAZINE ACETURATE أسـيتيورات  ديامينازيـن 
بالحقـن فـي العضـل بعمـق بمقـدار 3-5مجـم لـكل كجـم وزن الحيـوان،
إذابتـه فـي 12.5ملـى مـاء معـد يتـم  الفيـال 1.05جـم  فـان  للتبسـيط 
للحقـن والفيـال 7.35 جـم يتـم اذابتـه فـي 87.5ملـى مـاء معـد للحقـن. 
ومـن ثـم نعطـى 0.5 ملـى /10كجـم وذلك بمعدل 3-5 مجـرام لكل كجم .
لإلسـتخدام صالـح  يكـون  أن  ممكـن  للحقـن  والمعـد  المحلـول  الـدواء 
 ، بـارد  اإلذابـة علـى أن يحفـظ فـي مـكان  تاريـخ  يـوم مـن  لمـدة 14 
ال تعطـى أكثـر مـن 10 سـم فـي مـكان واحـد كمـا أن الجرعـة البـد أن

ال تزيد عن 4جرام للحيوان الواحد.
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AMIDOCARB DIPROPIONA اميدوكارب ديبروبيونات
يعطى بالحقن تحت الجلد بمقدار 1-2مجم لكل كيلوجرام من وزن

الحيوان 1مل/100كجم.
ومن الممكن ان نعطيه كجرعة وقائية بمعدل 2.5مل /100جم.وفى

الفصيلة الخيلية تكون الجرعة بمقدار 2مل/100كجم)2-3جم/كجم(. 
الحيوان يكون متعب و ضعيف 

ولذلك اعمل االتى:
إعطاء عالج لرفع مقاومة الحيوان وتدعيمه أثناء المرض والعالج مثل :-

 - مقويات الدم مثل األرينال بالحقن في العضلي.
- إعطاء الحيوان فيتامينات أد3ه وفيتامين ب ومركبات الحديد.

- عالج حسب األعراض مثل خافضات الحرارة ومضادات اإللتهابات.
- نقل الدم قد يكون عامل مساعد مهم جدا في اإلصابات الشديدة .

- عادة الحاالت التي تصل االصابة بها للمخ
 )CEREBRAL BABESIOSis(   يكون نسبة الشفاء بها 

ضعيف جدا.
- التحصين بلقاح عترات من المسبب الحى المضعف ويحفظ اللقاح 

مبردا أو مجمدا ويعطى اللقاح مناعة لمدة طويلة.
-:   ANAPLASMOSIS ثانيا/ األنابالزما

كائنات وحيدة الخلية صغيرة الحجم تتطفل على كريات الدم الحمراء
 للحيوانات ذات الكرش مثل األغنام والماعز والماشية والغزال والزراف.

   RICKETTSIALES     وتنتمى إلى رتبة ركتسيا
ANAPLASMATACEAE      عائلة أنابالزماتسيا

 ANAPLASMA                    جنس أنابالزما

16
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فـي  لهـا  والمجـاورة  اإلسـتوائية  المناطـق  فـى  المـرض  ويوجـد 
أفريقيـا  قـارة  فـى  وكذلـك  أوروبـا  وجنـوب  أمريـكا  وجنـوب  وسـط 
الحدوديـة. المناطـق  فـى  عـادة  المـرض  ويحـدث  وأسـتراليا  وأسـيا 
تحـدث  والماعـز  باألغنـام  الخاصـة  األنابالزمـا  طفيـل  وأنـواع 
والغـزال. والماعـز  األغنـام  فـى  شـديدة  إلـى  متوسـطة  إصابـات 

إنتقال المرض:-
مـرض األنابالزمـا ليـس مرضـا وبائيـا وأغلب انتقال المـرض عن طريق 

القـراد المـاص للدمـاء ويوجـد منـه 16 نوعا فى العالـم على األقل. 
أمـا القـراد جنـس ) )BOOPHILUSبوفيللـس هـو القـراد الموجـود 
بأفريقيـا وأسـتراليا الـذى يلعـب دورا فـى نقـل المـرض، حيـث تصـاب 

القـرادة بالطفيـل أثنـاء تطفلهـا علـى الحيـوان المصـاب ويتكاثـر.
الوقاية من األنابالزما:

1- استعمال المبيدات الحشرية لرش الحيوان والحظائر للتخلص من القراد.
2- استعمال اللقاح الميت لألنابالزما والمناعة المتكونة من هذا اللقاح تقى

الحيوان من األعراض الحادة للمرض فى حالة االصابة به.
3- تحصل الحمالن الرضيعة على مناعة ضد الطفيل من األم عن طريق 

تحصينات سابقة لمستحضر من اللقاح به نفس نوع الطفيل.
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4- المناعة المستمرة لمدة طويلة ضد األنابالزما تأكدت بعد االصابة 
بالمرض.

5- استعمال العترات المضعفة من اللقاح وعند التحصين بهذا اللقاح ال 
تستعمل مضادات حيوية لمدة 14 يوم من تاريخ التحصين.

العالج:- 
-: IMIDOCARB DIPROPIONATE اميدوكارب ديبروبيونات

- 3مجــم /كجــم مــن وزن الحيــوان و2.5مل/100كجــم مــن وزن الحيــوان 
تحــت الجلــد ... بجرعتــان الفاصــل بينهمــا 14يــوم.

- الجرعــات الطبيعيــة مــن مجموعةاألوكســى تيتراســيكلين طويــل المفعــول 
بجرعــة 20مجم/كجــم ال تســتطيع التخلــص مــن العــدوى الكامنــة ولذلــك 

يفضــل إتبــاع البرنامــج االتــى:-
1- أربــع جرعــات مــن االوكســى تيتراســكلين طويــل المفعــول 20مجــم/

كجــم وبينهمــا فتــرات متباعــدة ثــالث أيــام.
ــد  ــى الوري ــة ف ــام متتالي 2- أوكســى تيتراســيكلين 10مجم/كجــم عشــر أي

أوعضــل.
3- إعطــاء مقويــات الــدم وتدعيــم للكبــد ومقويــات عامــة مثل)فيتاميــن ب 

المركــب
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 والفسفور وفيتامين أد3ه (
ANALGESIC 4- خافضات الحرارة

-: THYLLERIA    ثالثا /الثيليريا
ــراء والبيضــاء  ــدم الحم ــات ال ــزو كري ــة تغ ــدة الخلي ــة وحي ــات حي كائن
ــراد  ــق الق ــن طري ــات ع ــى الحيوان ــا إل ــل الثيلري ــا وتنتق ــل عليه وتتطف
، ويوجــد أشــكال مــن طفيــل الثيلريــا منهــا العصــوى والبيضــاوى 

والمســتدير.
كمــا توجــد منــه أحجــام كبيــرة تغــزو الكريــات الدمويــة البيضــاء وتنقســم 
ــن  ــرة م ــام الصغي ــا (، واألحج ــوخ الزرق ــيمات )ك ــون جس ــا لتك بداخله
ــدم الحمــراء. وتظــل بهــا بــدون إنقســام  ــا تغــزو كــرات ال ــل الثيلري طفي
ــار  ــب األبق ــى تصي ــا الت ــواع الثيلري ــم أن ــن أه ــراد. م ــا الق ــى يمتصه حت

والجامــوس بمصــر
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)ثيليريا انيوالتا و بيورفا(
)THEILERIA ANNULATA , THEILERIA PURVA(

 THEILERIA(ومن أهم أنواع الثيلريا  التى تصيب االغنام بمصر -
HIRCI( ثيليريا هيرسى 
أعراض مرض  الثيليريا:-

1-األعراض المرضية تظهر واضحة فى الغالب عندما يكون الحيوان 
صغير السن واإلصابة ألول مرة.

2- ارتفاع فى درجة الحرارة تصل 41-42 م.
3- فقد الشهية لألكل,ونزول سريع فى وزن الحيوان.

4- تضخم الغدد الليمفاوية.
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4- تضخم الغدد الليمفاوية.
5- إسهال مخاطي وفى بعض األحيان مدمم وأعراض تنفسية.

6- إفرازات من العين ووجود سحابة بيضاء على عين
الحيوان وعدم القدرة على الرؤية.

7- تسارع نبضات القلب.
8- فترة حضانة المرض من)10-25يوما(. 

الوقاية والعالج:-
1- إستعمال المبيدات الحشرية لرش الحيوان والحظائر للتخلص من 

القراد.
2- إستعمال المستحضرات الدوائية التي تحتوى على مركب 

BUPARVAQUONONE
 2-5مجم/كجم من وزن الجسم وفى اإلصابات الشديدة يحتاج تكرار 

نفس الجرعة بعد 48 ساعة.
3- إعطاء مقويات الدم وتدعيم للكبد ومقويات عامة مثل)فيتامين ب 

المركب 
والفسفور وفيتامين أد3ه ومحاليل تعويضية مثل المحلول الملحي 

والدكستروز(
.ANALGESIC 4- خافضات الحرارة
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التحصين:-

-ال يوجد تحصين سيادي في مصر ضد الثايليريا.
القمل:-  

)طفيــل دائــم (  يعيــش علــى جســم العائــل طــول دورة حياتــه وهــو 
ــرازات  ــرة و إف ــة للبش ــة الخارجي ــى الطبق ــل عل ــة يتطف ــرة مفلطح حش

ــد. الجل
منه نوعين:

1-  ماص  يوجد على الثدييات و يسبب إلتهابات بالجلد. 
2- عــاض يوجــد علــى الثدييــات و يســبب ضعــف و هــزال و حالــة قلــق 
ــض  ــل البي ــوان و يضــع القم ــببه للحي ــذى يس ــم ال ــة األل ــوان نتيج للحي

علــى الشــعر و ريــش الطيــور.
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التحصين:-
ال يوجــد تحصيــن ســيادي فــي مصــر ضــد الثايليريــا ، التحصينــات 
الموجــودة فــي بعــض مناطــق العالــم هــي تحصينــات حيــة مضعفــة 
تعطــي بمصاحبــة المضــاد الحيــوي طويــل  المفعــول إلحــداث شــبه 

إصابــة وإســتثارة الجهــاز المناعــي و تكويــن ذاكــرة لــه
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) أي جعــل الحيــوان المحصــن حامــل للمــرض بــدون إحــداث أعــراض 
ــة(. مرضي

ــة مــا  ــاك محــاوالت معملي ــا ، هن ــة ضــد الثليري ــات ميت ال يوجــد تحصين
زالــت جاريــة إلنتــاج تحصيــن تجــاري مبني بواســطة الهندســة الوراثية. 

التحصيــن ضــد الثليريــا يجــب أن يصاحبــه برنامــج ضــد القــراد الناقــل
القمل  

)طفيــل دائــم (  يعيــش علــى جســم العائــل طــول دورة حياتــه وهــو 
ــرازات  ــرة و إف ــة للبش ــة الخارجي ــى الطبق ــل عل ــة يتطف ــرة مفلطح حش

ــد. الجل
منه نوعين:

1-  ماص  يوجد على الثدييات و يسبب إلتهابات بالجلد. 
2- عــاض يوجــد علــى الثدييــات و يســبب ضعــف و هــزال و حالــة قلــق 

للحيــوان نتيجــة.
ــعر و  ــى الش ــض عل ــل البي ــوان و يضــع القم ــببه للحي ــذى يس ــم ال  األل

ــور. ــش الطي ري
 جميع انواع الحيوانات و الطيور تصاب بالقمل حتى االنسان.
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البراغيث
البرغــوث هــو حشــرة متطفلــة ماصــة للدمــاء تتحــرك بالقفزممــا يســبب 

قلــق للحيــوان و كذلــك االنســان.
البراغيــث غيــر متخصصــة للعائــل ال دا برغــوث الــكالب تصيــب القطــط 
و االنســان وبراغيــث االنســان تصيــب الــكالب و القطــط و هكــذا و هــى 

ممكــن تصيــب االرانــب و القطــط  و الــكالب و الدواجــن.
و تسبب اضرار منها:

 نقل الدودة الشريطية الكلبية 
-  نقل بعض أمراض الدم أثناء 
التغذية باإلضافة إلى ذلك تؤدى

 لنقــص إنتــاج البيــض والنقــوق فــي الدواجــن كذلــك النفــوق فــي األرانب 
الصغيرة.

حشرة الجرب
حشــرة الجــرب هــى حشــرة صغيــرة جــدا مــن الصعــب مشــاهدتها بالعيــن 
المجــردة يوجــد منهــا انــواع كثيــرة تصيــب معظــم الحيوانات و اإلنســان. 
يوجــد نــوع مــن حشــرة الجــرب يكــون طبقــة كثيفــة مــن القشــور 

ايــام. ويصيــب األغنــام و األرانــب و دورة حياتــه 9 



طفيليات الدم و الطفيليات اخلارجية

24

ــا  ــى فيه ــرة تضــع االنث ــاق صغي ــل أنف ــد و يعم ــوع يهاجــم الجل يوجــد ن
البيــض الــذى يفقــس بعــد ايــام و تخــرج اليرقــة التــى تتحــول الــى 
عــذراء ثــم تتحــول الــى حشــرة كاملــة و تســتغرق دورة الحيــاة مــن 14 

ــر. ــول و الخنازي ــية و الخي ــب الماش ــوم ويصي ــى 21 ي ال
يوجد نوع اخر يصيب الماشية دائما 

و تبدأ االصابة فى منطقة الذيل ثم
 تمتد إلى باقى أجزاء الجسم .

  chorioptes equi و فى الخيول
 c . caprae و الماعز c. ovis و االغنام 

و االبقارc. bovis  حيث يصيبها فى الجزء السفلى فى االرجل 
الخلفية.

  foot and tail mange mite , itchy leg mite( و يسمى
 -Chorioptic acariasi - leg mange (  

 و تستغرق دورة حياته 11 يوم .
يوجد نوع من الجرب يسبب تساقط الشعر و يصيب

 الماشية و الكالب و القطط .
و االغنام النه يوجد فى بصيلة الشعر و الغدة العرقية .

مما سبق تبين أن حشرة الجرب خطيرة جدا بالنسبة لالنسان و 
الحيوان , وتتسبب في:

- القلق و الحكة الشديدة فى الجسم .
- سقوط صوف االغنام مما يؤدى الى

 الخسارة االقتصادية .
- ضعف إنتاج الحيوان المصاب .
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العالج :
يجــب ان يشــمل العــالج الجســم كلــه للحيــوان المصــاب و كذلــك الفرشــة 

و المبانــى االرضيــة و االدوات .
عزل الحيوانات المصابة بعيدا عن السليمة .

رش الحيوان بالمبيدات الحشرية مثل االميتراز و دلتاميثيرين. 
عمل مغاطس للحيوان بالمبيد الحشرى. 

دهــان مرهــم الكبريــت 10%علــى الجلــد  المصــاب بعــد ازالــة القشــور 
المتكونــة علــى الجلــد. 

حقن الحيوان بااليفوماك  و تكرر الجرعة بعد 10 ايام .
النظافــة المســتمرة للحظائــر تســهم فــى القضــاء علــى الطفيليــات 

الخارجيــة فــى المــكان.
عزل الحيوانات الجديدة لحين رشها . 

قص الصوف فى االوقات المناسبة.
منع دخول الحيوانات الضالة قد تنقل الطفيليات الخارجية لحيواناتك.

احــرص علــى تقليــل اوعــدم دخــول الســيارات و المعــدات اواى شــخص 
غريــب الــى مزرعتــك دون مبــرر .

ضــرورة اخطــار الطبيــب البيطــري فــي حالــة االصابــة لوصــف العــالج 
المناســب و مكافحــة هــذه الطفيليــات.

الوقاية خير من العالج:
ring worm  مرض القوباء

تعريــف المــرض أســماء أخــرى مثــل ) القوبــاء الحلقيــة - الســعف (.هــو 
مــرض شــائع جــدا فــي اإلبــل وخاصــة إبــل العمــل واإلبــل الصغيــرة التــي 
ــى  ــاث أعل ــي اإلن ــة ف ــالث ســنوات ونســبة اإلصاب ــل مــن ث ــا أق أعماره

منهــا فــي الذكــور . ويصيــب أيضــا معظــم الحيوانــات.
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كمــا وأن نســبة اإلصابــة فــي اإلبــل ذات الســنامين أعلــى منهــا فــي اإلبــل 
ــة  ــور أشــكال دائري ــة بظه ــاء الحلقي ــز القوب ــد وتتمي ذات الســنام الواح

خاليــة مــن الشــعر خاصــة حــول العينيــن  والرقبــة.

26
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أسباب المرض :
مرض القراع يكون بسبب عدد من 

الفطريات . 
وتنمو تلك الفطريات على الجلد أو 

على الوبر أو على االثنين معا .
العوامل التي تساعد على اإلصابة بالمرض :

1- سوء التغذية : إجهاد الحيوان او السفر الطويل .
كاألغنـام  بالمـرض  المصابـة  للحيوانـات   المخالطـة    -2

واألبقار...الـخ.
مـن  بالمـرض  لإلصابـة  أقـل عرضـة  الذكـور   : الجنـس   -3

. اإلنـاث 
4- كثافـة الوبـر : كلمـا كان الوبـر طويال وكثيفا تكون الفرصة 

لإلصابة أكبر .
5- العمـر: الحيوانـات الصغيرة  تصاب بالمرض بنسـبة عالية 

. حيـث يكـون الوبـر خـالل هذه الفترة مـن العمر كثيفا .
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طرق انتقال المرض :
ينتقــل مــرض القــراع مــن  باإلتصــال المباشــر وغيــر المباشــر 
عــن طريــق األدوات واللــوازم التــي تســتخدم فــي تربيــة 
ــة  ــر الملوث ــق المخالطــة بالحظائ ــك عــن طري ــوان. وكذل الحي
بالفطــر . ألن الفطريــات تبقــى معديــة لفتــرة طويلــة إذا كانــت 

جافــة .
أعراض مرض القوباء :

ــرة  ــر الدائ ــراوح قط ــكل يت ــتديرة الش ــة ومس ــع دائري 1-  بق
بيــن ) 1-2 ( ســم وقــد تكــون تلــك الدوائــر قريبــة مــن بعضهــا 
وأحيانــا متداخلــة . ويغطــي البقــع هــذه قشــور ناعمــة أو 

ــر او الشــعر . ــن الوب ــة م خشــنة خالي
2- قــد يدخــل الفطــر تحــت الجلــد قليــال مســببا ألمــا وتهيجــا  
وعندهــا يحــاول الحيــوان حــك موضــع اإلصابــة بالجــدران أو 

باألشــجار واألجســام الصلبــة المجــاورة .
تشخيص المرض :

قــد تكــون األعــراض الظاهريــة وخاصــة الدوائــر الخاليــة مــن 
ــذه  ــم ه ــمي باس ــذي س ــرض ال ــخيص الم ــة لتش ــعر كافي الش

ــر . الدوائ
العالج :

قــد يحــدث الشــفاء بــدون معالجــة و ذلــك نتيجــة تحســن 
التغذيــة , أمــا المعالجــة فغالبــا  تكــون صعبــة خاصــة إذا كان 

ــا . ــرض مزمن الم
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المعالجة الصحيحة للمرض :
1- غســل مــكان اإلصابــة بالمــاء والصابــون . ثــم يتــرك حتــى 

الجفــاف .
ــة مــرة كل  ــود ) 5% ( وتتكــرر العملي ــول الي 2- الدهــن بمحل
يوميــن حتــى الشــفاء وهنــاك أنــواع عديــدة مــن األدويــة التــي 

تســتخدم لمعالجــة الفطــر مثــل : 
ناتامايسين ) Natamycin( مايكوسيتون ) نستاتين (

محلول الفورمالين تركيز ) 10% ( بخاخ أو بشكل مرهم        
مقدمة عن الذباب:

الذبابــة حشــرة تنتمــي للفصيلــة الذبابيــة مــن فصيلــة شــعبيات 
األرجــل، مــن رتبــة ذوات الجناحيــن، تنتشــر فــي شــتى أنحــاء 
العالــم بمــا يزيــد عــن مئــة ألــف نــوع منهــا، ولكــن الــذي ال 
ــن ســالالتها  ــط م ــواع فق ــا أّن عشــرة أن ــع عنه ــه الجمي يعرف

َتعيــش فــي المنــازل والمــزارع. 
الذبابــة حشــرة تبعــث االشــمئزاز فــي نفــوس البشــر، لــذا 
ــح باســتخدام أنــواع عــدة مــن المبيــدات الحشــرية  فهــي ُتكاَف
ــه  ــع أن ــا الجمي ــد ال يعرفه ــي ق ــة الت ــن المعلوم ــامة، ولك الس
لــو َســلِم زوٌج مــن الذبــاب فقــط أثنــاء إبــادة مجموعــة كبيــرة 
منهــا، فهــذا الــزوج َيكفــي إلنتــاج مــا يزيــد عــن عشــرين ألــف 
ذبابــة وأكثــر، فــي فتــرة زمنيــة ال تتعــدى ثالثــة أيــام فقــط.
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الذباب نوعين :-
الســوداء  والذبابــة  الرمــل  ذبابــة  مثــل:  للدمــاء  مــاص 
والبعــوض والهامــوش وذبابــة ذات اللســان وذبابــة الحصــان 

والبراغــش.  الحظيــرة  وذبابــة 
غيــر مــاص للدمــاء مثــل: تلــك المجموعــة التــى تســبب أنــواع 
التدويــد المختلفــة، مثــل ذبابــة نغــف انــف الغنــم وذبابــة نغــف 
أنــف اإلبــل وذبابــة نغــف جلــد البقــر وذبابــة نغــف معــدة 
الخيــل وذبابــة الــدودة الحلزونيــة وذبــاب اللحــم والذبــاب 
الملــون )ذبــاب االنتفــاخ( و أخيــرا الذبابــة المنزليــة , الذبابــة 
ــن  ــة ممك ــة اليرق ــوان مرحل ــب االنســان والحي ــة تصي المنزلي
تكــون موجــودة فــى الفضــالت )البــراز( و احيانــا فــى الجــروح 

الصديديــة  هــذه الذبابــة ممكــن تطيــر 13 ميــل.

30
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تحمــل الذبابــة المنزليــة كائنــات ُممِرضــة أو مســببة للمــرض علــي 
أجســادها وفــي برازهــا ويمكنهــا أن تلــوث المــواد الغذائيــة وأن تســاهم 

ــق الغــذاء.  ــة عــن طري ــل األمــراض المنقول ــي نق ف
لهذه األسباب فهي تعتبر من اآلفات:

ــل  ــان , مث ــوان واإلنس ــة للحي ــراض البكتيري ــن األم ــد م ــل العدي 1-تنق
ــود. ــل التيف ــة , الس ــي الفحمي الحم

األنتاميباهســتوليتكا  األوليــة مثــل :  الطفيليــات  2-تنقــل حويصــالت 
والجيارديــا.

3-تنقل بويضات الديدان الطفيلية مثل : اإلسكارس.
4-تنقــل بيولوجيــا بعــض الديــدان الشــريطية فــى الدواجــن , ودودة 

الهبرونيمــا.
Blow FLY:    ذبابة االنتفاخ •

من اكثر أنواع الذباب ضررا للقطعان .
الجــروح  أو  الملــوث  أو  المبتــل  الصــوف  لرائحــة  االنــاث  تنجــذب 

. المفتوحــة 
و تضــع البيــض الــذى يفقــس إلــى يرقــات  تقــوم بفــرز مــواد ذات رائحــة 
تجــذب انــواع اخــرى مــن الذبــاب ليضــع بيضــه فــى نفــس المــكان مثــل 

)ذبابــة الليوســيليا – ذبابــة الكريســومايا 
- ذبابة الكاليفورا( .
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•ذبابة اللحم :
تتغــذى هــذه الذبابــة علــى روث المواشــي والفضــالت، وتتغــذى يرقاتهــا 

علــى الجيــف والبقايــا الحيوانيــة وعلــى الذبائــح فــي المســالخ.
تلعــب هــذه الذبابــة دورا هامــا فــي التخلــص مــن جثــث الحيوانــات 
النافقــة والجيــف حيــث تتغــذى عليهــا يرقاتهــا. ولكــن تكمــن المشــكلة 
فيمــا إذا ولــدت الذبابــة يرقاتهــا علــى الذبائــح فــي المســالخ فإنهــا تســبب 
لهــا التدويــد ممــا يفســد اللحــوم وتســبب خســارة فادحــة لتجــار اللحــوم.

مكافحة ذبابة اللحم :
هذه الذبابة غير مزعجة لإلنسان،

 لكن يجب على الجزارين في 
المذابح والمسالخ تغطية الذبائح 
بالقماش وشطفها بالماء من وقت

 إلى آخر لتفادي توالد هذه الذبابة عليها.
ذبابة الدودة الحلزونية: 

ديــدان االنــف فــي االغنــام هــي يرقــات الذبابــة الحلزونية)اســترس 
 sheep nasal( و االســم الشــائع هــو ) oestrus ovis اوفيــس

. )bot fly
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تســبب ازعــاج للحيوانــات ويتوقــف الحيوان عن الطعــام و االجترارويهز 
رأســه بشدة .

ــات  ــه اليرق ــذى ب ــف تتغ ــى االن ــن فتحت ــزج م ــى ل ــائل مخاط ــروج س خ
يصاحبــه عطــاس شــديد مســتمرنتيجة تهيــج االغشــية المخاطيــة لالنــف 
وأحيانــا تضــرب االغنــام االرض برجلهــا االماميــة علــى صعوبــة التنفس 

و ظهــور حــاالت عصبيــة علــى االغنــام المصابــة .

ذبابة نغف جلد البقر:
 hypoderma تعرف علميا باسم

 تصيــب اساســا االبقــار لكــن ممكــن تصيــب الغــزالن و الحصــان و 
حيوانــات اخــرى.

تضــع االنثــى البيــض علــى شــعر الحيــوان  الــذى يفقــس و تخــرج منــه 
ــى االنســجة حتــى تصــل  ــد و تدخــل ال ــى تثقــب ســطح الجل ــات الت اليرق
الــى انســجة الظهــر – تحــت الجلــد الظهــر – مكونــة تجويــف و ينتفــخ 
الجلــد فــى مــكان االصابــة و تحــدث بــه ثقبــا للتنفــس و يتــم بداخلــة نمــو 

اليرقــة.
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مــكافـحـــة الذباب :
المداومة على نظافة الحيوان وتمشيطه .

ــع  ــف م ــول مخف ــل محل ــرات مث ــاردة للحش ــواد ط ــوان بم ــن الحي ـ ده
حامــض الكربوليــك .

ـ غســل الحيــوان بمحلــول مخفــف مــن معلــق rotenone الــذي يقتــل 
اليرقــات بمجــرد فقســها مــن البيــض .

ـ رش الحيــوان بمبيــد جهــازي مثــل cermphos الــذي يمتــص مــن 
جلــد الحيــوان فيصــل إلــى اليرقــات ويقتلهــا.

العالج الخاص بالتدويد:
يتمثــل العــالج فــي إجبــار الــدودة علــى الخــروج إلــى ســطح الجلــد عــن 
ــك مــن خــالل اســتخدام  طريــق منــع الهــواء مــن الوصــول إليهــا. و ذل
ــطح  ــى س ــور عل ــى الظه ــا عل ــا يجبره ــابهة مم ــادة مش ــن أو م الفازلي
الجلــد و بذلــك يتــم انتزاعهــا باســتخدام الجفــت الطبــي ثــم يتــم تنظيــف 

مــكان الجــرح جيــدا.
ــي و  ــر الموضع ــتخدام التخدي ــي اس ــالج و ه ــرى للع ــة أخ ــاك طريق هن

ــن الجســم. ــدودة م ــزاع ال انت



طفيليات الدم و الطفيليات اخلارجية

36

الوقاية و مكافحة الذباب :
استخدام المبيدات الحشرية.

إزالــة الصــوف فــي الخــراف فــي المنطقــة عنــد الذيــل و بيــن الســيقان 
الخلفيــة ألنهــا ُتعتبــر األماكــن المفضلــة لنمــو الــدودة الحلزونيــة.

التطهير الجيد لمكان أي جرح بالحيوان.

رش الحيوانات بمحاليل قاتلة للطفيليات.
التخلــص مــن الــكالب المريضــة التــي تزيــد مــن انتشــار المــرض لكثــرة 

وجــود جــروح بهــا تجــذب الذبابــة الحلزونيــة.
كــي المالبــس المغســولة بعــد نشــرها: قــد تضــع الذبابــة بويضاتهــا علــى 
المالبــس المغســولة أثنــاء نشــرها ويتوجــب كيهــا قبــل ارتدائهــا فحــرارة 

الشــمس قــد ال تكــون كافيــة لقتــل البويضــة.
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الذباب الماص للدماء:
1- ذبابة الرمل :

مــن بيــن الفيروســات التــي يمكــن أن تحملهــا ذبابــة الرمــل هــو فيــروس  
المرتبــط بمــرض التهــاب الدمــاغ، وهــو مــرض فاِتــك بشــدة ويعــد مــن 

أبنــاء عمومــة مــرض داء الكلــب.    
تضــع األنثــى بيضهــا فــي شــقوق المبانــي وأرضيــات اإلســطبالت وبيوت 
ــة و جــذور األشــجار )مــن 50 – 100 بيضــه مفــردة(  ــور الداجن الطي

حيــث يحتــاج إلــى أماكــن رطبــة. 
و يفقــس بعــد 7 – 18 يــوم فــي الظــروف المثاليــة. اليرقــات الناتجــة 
تتغــدي علــي المــواد العضويــة المتحللــة أو فــي الوحــل و المســتنقعات و 

تمــر بأربعــة انســالخات تســتمر مــا بيــن 22 – 60 يومــا.
تتحــول إلــي العــذراء والتــي تحتــاج إلــى مــا بيــن 7 – 14 يومــا لتنســلخ 

إلــي الحشــرة اليافعة. 
ومــدة الجيــل تتــراوح مــا بيــن 30 – 100 يومــا معتمــدا علــي المــواد 
ــل  ــة الرم ــرارة. وذباب ــة الح ــة وخاصــة درج ــة والظــروف البيئي الغذائي
تتميــز بظهــور موســمي حيــث تظهــر البالغــات فــي أشــهر الصيــف فقــط.
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2- الهاموش الماص للدماء:
هــو حشــرة صغيــرة )2-3مم(فــى حجــم رأس الدبــوس تصيــب الماشــية 
)االبقــار – الجامــوس (  و األغنــام و الفصيلــة الخيليــة و تتواجــد 
فــى هــذه الحيوانــات علــى الجــزء الســفلى مــن البطــن  و تنقــل مــرض 
اللســان االزرق فــى األغنــام  و طاعــون الخيــل للفصيلــة الخيليــة  مــرض 

الفالريــا لالبقــار و الخيــل.
3- ذبابة الحظيرة :

تشــبه الذبابــة المنزليــة فــى الحجــم و تنتشــر فــى الصيــف و الخريــف. 
تمــص الــدم و لدغتهــا مؤملــة جــدا و مــكان اللــدغ  ينــزف بالــدم مباشــرة 
ــدودة  ــة ال ــة ذباب ــة بيرق ــون عرضــة لالصاب ــة فيك ــه الذباب ــد أن تترك بع

الحلزونيــة و حشــرات اخــرى.
ممكــن هــذه الذبابــة تنقــل مــرض الحمــى الفحميــة )anthrax(و مرض 
ــات و  ــى الحيوان ــرة ف ــدم الخطي ــات ال ــن طفيلي ــذا م التريبانوســوما و ه
امــراض اخــرى و تســبب قلــق و توتــر للحيــوان و ضعــف و قلــة انتــاج 

اللحــم و اللبــن.
-:   TRYPANOSOMAالتريبوناسوما

هذا الطفيل يوجد منه أنواع تصيب الجمال وأنواع أخرى تصيب 
الماشية واألغنام.

يتطفل على حيوانات كثيرة وباألخص المواشى حيث يسبب لها مرض 
ناجانا)NAGANA( وتنقله أنواع من ذباب تسى تسى.

وينتقل عن طريق الحشرات الماصة للدم وينتشر المرض فى الفصول 
الممطرة.

يتطفل على أنواع عديدة من حيوانات المزرعة مثل األغنام والمواشى 
والخيول ويسبب لها مرض ناجانا أيضا.
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                                                                                                                 T.EQUIPERDUM  الطفيل نوع
ــم مســببا لهــا  ــر فــى كثيرمــن أنحــاء العال ــى الخيــول والحمي يتطفــل عل
مــرض دوريــنDOURINE ويختلــف هــذا النــوع عــن غيــره فــى كونه 
ــى األغشــية  ــه يتطفــل عل ــى أخــر بــدون وســيط الن ــل ال ينتقــل مــن عائ
المخاطيــة ألعضــاء التناســل فــى العائــل محدثــا بهــا بثور.وتنقــل العــدوى 

بــه أثنــاء الجمــاع.
                                                                    T.EVANSI     الطفيل نوع

ــرة  ــة حش ــرات وخاص ــن الحش ــواع م ــه أن ــال وتنقل ــى الجم ــل عل يتطف
التبانــس )TABANIS( التــى تنتشــر فــى المناطــق الرطبــة.

يتســبب هــذا الطفيــل فــى عــدد مــن األمــراض تظهــر فــى حيوانــات 
المزرعــة ويــؤدى أحيانــا إلــى النفــوق والــى خســائر اقتصاديــة كبيــرة 
نتيجــة الضعــف الشــديد للحيوانــات المصابــة وضعــف االنتــاج مــن 

ــم. ــب واللح الحلي
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أعراض مرض التريبانوسوما :-
وتظهــر أعــراض المــرض بصــورة حــادة قــد تــؤدى الــى نفوقــة خــالل 

أســابيع.
أو بصورة مزمنة تستمر لعدة سنوات. 

ويصاب الحيوان:-
1-بفقدان الشهية .

2-هزال.
3-حمى متقطعة.

4-خشــونة الوبــر أو الجلــد أو الصــوف وظهــور أورام بمناطــق البطــن 
والقبــة وضعــف اإلنتــاج.

التشخيص:- 
1- مالحظة تواجد الذباب أو الحشرات الناقلة.

األعراض:-
ــى  ــو ف ــاب وه ــوان المص ــن اذن الحي ــوذة م ــريحة دم مأخ ــل ش 1-عم

ــت  ــا تح ــى وفحصه ــة الحم حال
الميكروسكوب للكشف عن الطفيل المسبب للمرض. 

العالج:-                                                                
1- تجنب أسباب المرض بالقضاء على الحشرات الناقلة.

 SULPHATE  QUINA PYRAMINE مــادة    حقــن   -2
الجلــد METHYLتحــت 

 3-5 ملجم/كيلــو جــرام مــن وزن الجســم ويمكــن اســتخدام نفــس 
المــادة للوقايــة.
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 4- ذبابة الحصان او ذبابة الجمل

اكبــر مــن ذبابــة الحظيــرة و ذات اجنحــة قويــة و عيــون واســعة كبيــرة 
و هــذه الذبابــة تنقــل كثيــرا مــن االمــراض للفصيلــة الخيليــة حيــث انهــا 

تتغــذى علــى دم الحيــوان .
 مقاومــة هــذه الذبابــة مــن الصعــب جــدا لكــن المبيــدات الحشــرية تمنــع
 لدغتهــا و يمكــن مقومتهــا عــن طريــق ازالــة الميــاه الراكــدة قــرب اماكــن

ايــواء الحيوانــات
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5- حشرة الكد )برغوث صوف الغنم( : 
تصيــب االغنــام فــى معظــم أنحــاء العالــم و قــد تختلــط مــع القــراد لهــا 
ــن  ــى 0.5ســم لونهــا بي ــس لهــا أجنحــة طولهــا حوال ســتة أرجــل و لي

ــر . ــى و االحمــر و تغطــى بشــعر قصي البن
تضــع االنــاث اليرقــات مباشــرة و تلتصــق هــذه اليرقــات بالصــوف و بعــد 

عــدة اســابيع تخــرج الحشــرة  الكاملــة. 
ــم  ــن جس ــقطت ع ــاذا س ــل ف ــم العائ ــى جس ــا عل ــم دورة حياته ــى تت الت
العائــل فانهــا تمــوت مباشــرة مــا لــم  تجــد عائــل اخــر فــى اقــرب وقــت . 

ــرة . ــدات الحشــرية المتوف ــام بواســطة المبي و يجــب رش االغن
6- ذبابة الشعران :

ــل  ــة مث ــى مفلطح ــى و ه ــر و البن ــن االصف ــا بي ــراوح لونه حشــرات يت
القمــل لهــا اجنحــة لكنهــا بطيئــة  الحركــة يتــراوح طولهــا بيــن 5.7 الــى 
10مــم . تصيــب االبقــار و الجامــوس و خصوصــا العجــول الصغيــرة . 
كمــا تصيــب الفصيلــة الخيليــة و الجمــال و تبحــث عنهــا تحــت الذيــل و 
االعضــاء التناســلية  و علــى الجــزء الداخلــى مــن الفخــذ . كذلــك توجــد 
فــى الــكالب حــول الرقبــة  تعيــش علــى امتصــاص دم الحيــوان   و يعتقــد 
البعــض ان هــذه اليرقــات بيــض  و مــن الجديــر بالذكــر ان شــرنقة هــذه 

الحشــرة تقــاوم المبيــدات بدرجــة اكبــر مــن الحشــرة الكاملــة .
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 ولذلك..  اسباب انتشار الطفيليات الخارجية تكون من :
1- عدم النظافة بشكل جيد و عدم رش الحظائر بشكل دورى .

 2- ادخال حيوانات جديدة حاملة لهذه الطفيليات و وضعها مع القطيع.
3- مخالطة الحيوانات المصابة فى االسواق.

4- عجالت السيارات و احذية الزوار. 
5- العمال و ادواتهم المستخدمة )تقليم االظافر و جز الصوف (.
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Refrences

 »veterinary Infectious diseases« 

 Dr.Ahmed Elsawalhy

 A Hand book of veterinary 
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اعداد
د/ حممد وديع

د/ رحاب اجلوهري

مراجعة املادة العلمية
أ.د/ عادل عبد العظيم

استاذ االمراض املعدية والوبائيات
كلية الطب البيطري - جامعة القاهرة

اشراف فين
د/ درية حسني عبد احلليم

مع حتيات اهليئة العامة للخدمات البيطرية
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