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تم في الدراسة الحالية صيد وتشريح وفحص  25من القطط السائبة التي جمعت من مدينة كركوك
باستخدام مصائد خاصة تم تصميمها ،بهدف التعرف على الطفيليات المعوية .أظهرت النتائج
إصابة جميع القطط السائبة بنوع واحد او أكثر من الديدان الطفيلية اذ تم التعرف على ثالثة أنواع

الكلمات الدالة:
الديدان المعوية؛ القطط السائبة؛ الديدان
المخرمة؛ الديدان الشريطية؛ الديدان
الخيطية.

من الديدان المخرمة تمثلت بالديدان Echinochasmus

 sp.بنسبة خمج  %4و

 Heterophyes sp.بنسبة خمج  %4و Prohemistomum sp.بنسبة خمج  ،%4وأربعة
أنواع من الديدان الشريطية تمثلت بالديدان من جنس  Diplopylidium sp.بنسبة خمج %24

 DOI:فضال عن تسجيل الدودة الشريطية العائدة الى النوع  Dipylidium caninumبنسبة خمج %48
http://doi.org/10.32894/kujss.2

 021.130586.1034والنوع  Joyeuxiella pasqualeiبنسبة خمج  %16والنوع Taenia taeniaeformisبنسبة
خمج  ،%12كما تم تسجيل ثالثة أنواع من الديدان الخيطية تمثلت بالديدان من نوع
Physaloptera preputalisبنسبة خمج  %4والنوع  Toxocara catiبنسبة خمج %28
والنوع  Toxoascaris leoninaبنسبة خمج  %. 8وقد سجلت في الدراسة الحالية ثالثة أنواع
من الديدان المخرمة ( Prohemistomum ،Echinochasmus sp., Heterophyes sp.
 ).spألول مرة في القطط السائبة في العراق.

 .1المقدمة:
تعد القطط من المضائف الرئيسية للعديد من الكائنات الطفيلية وغالبا ما تعد
من أكثر الحيوانات االليفة المستأنسة لإلنسان ،وتنقل القطط لإلنسان العديد
من الطفيليات الداخلية والخارجية مسببة حاالت مرضية مختلفة ] .[1تحدث
اإلصابة بالديدان الشريطية في االنسان بشكل أساسي بسبب ثالثة أجناس
: Taenia sp., Hymenolepis sp.و Diphyllobothrium sp.
وتؤدي عمو ًما إلى أعراض خفيفة تتميز بالشعور بعدم الراحة في البطن
واإلسهال ] .[2ومن الديدان المستديرة الشائعة والواسعة االنتشار في خمج
القطط هي اسكارس القطط  Toxocara catiوالتي يمكن لبيوضها
الناضجة اذ ما وصلت الى االنسان عن طريق الغذاء والماء الملوث ان
تفقس في امعائه عن يرقات تستقر فيما بعد في أعضائه كافة مسببة داء
اليرقات الحشوية المهاجرة  Visceral larval migransوالذي يؤدي
الى زيادة في حجم الكبد وضررا في العضالت القلبية وفقدان البصر ][3
حيث تهاجر اليرقات من خالل الطبقة المخاطية لألمعاء و تصل الى الكبد
ومنها الى القلب و الرئتين ثم تعود مرة ثانية الى الجانب االيسر من القلب
و توزع الى جميع انحاء الجسم حيث تستقر في االنسجة البدنية للحيوان
اليافع و تمكث هناك لحين من الزمن مسببة التهابا و تحفز على تكوين
االورام الحمضية الحبيبية].[4

ونظرا ألهمية هذه الطفيليات طبيا ولقلة الدراسات في هذا المجال فقد هدف
البحث الحالي الى دراسة الطفيليات المعوية في القطط السائبة في مدينة
كركوك.

 .2المواد وطرائق العمل:
 2.1منطقة الدراسة:
تم جمع العينات من مدينة كركوك من أحياء سكنية مختلفة (طريق بغداد،
واحد حزيران ،ساحة االحتفاالت ،الكورنيش ،صاري تبه ،دائرة المعوقين،
حي الواسطي ،الحي الصناعي ،واحد اذار ،حي الخضراء) ،للفترة من
تشرين الثاني  2019ولغاية كانون األول  ، 2020وتم اجراء عملية
التشريح وعزل الطفيليات في مختبرات الطفيليات للدراسات العليا ،قسم
علوم الحياة ،كلية العلوم ،جامعة كركوك.

 2.2جمع العينات:
تم صيد وتشريح ( )25قط سائب ( 15من الذكور  10من االناث) بواسطة
مصيدة حديدية أعدت لهذا الغرض بأبعاد ( )52 × 52 × 07سم .حيث تم
الصيد من مناطق مختلفة وبشكل عشوائي من مدينة كركوك تم نقل القطط
الى المختبر لغرض التشريح وتم تخديرها باستخدام االيثر ,ثم تم فصل
الجهاز الهضمي وغسله بالمحلول الملحي ( )٪9.0وفتحت أجزاء الجهاز
الهضمي بشكل منفصل ،تم عزل أنواع الديدان الطفيلية بعد القيام بالفحص
باستخدام المجهري التشريحي والمجهر الضوئي المركب ].[5
__________________
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 2.3تصبيغ الديدان الطفيلية:
تم تصبيغ الديدان المخرمة بصبغة الكارمين الحامضية Acetocarmine
 ،[6] Stainوصبغة الهيماتين ] ،Hematin stain [7بعد وضعها بين
شريحتين زجاجيتين ثم فحصت بالمجهر الضوئي .اما بالنسبة للديدان
الشريطية فتم غسلها بالمحلول الفسلجي  Normal saline 0.9%وتم
تثبيتها بالفورمالين  %4لحين البدء بعملية التصبيغ اذ تم صبغ الديدان
الشريطية بصبغة الكارمين الحامضية .[8] Aceto-Carmine Stain
كما تم معاملة الديدان الخيطية بمحلول الالكتوفينول Lactophenol
لغرض ترويقها وتوضيح التراكيب الداخلية لمدة دقيقتين والتخلص مباشرة
من الزائد منها لغرض اكسابها الشفافية المالئمة عند الفحص المجهري ثم
حملت لشريحة زجاجية نظيفة وتم تحديد غطاء الشريحة بطالء
االظافر].[9

 2.4تشخيص الديدان:
جرى تشخيص الديدان التي تم العثور عليها في هذه الدراسة باالعتماد على
وصف كل من ] [11],[10وتم حساب النسبة المئوية لإلصابة
( )Prevalence%بواسطة القانون التالي ]: [12
نسبة اإلصابة =

) عدد القطط المخمجة(
) عدد القطط المفحوصة(×100

 .3النتائج:
أظهرت نتائج التشريح والفحص لما مجموعه  25قط ( 15ذكور،
10اناث) ان جميع القطط كانت مخمجة بالطفيليات جدول  1وقد بلغت
النسبة المئوية للخمج بالمخرمات  12%وبالشريطيات  %100وبالديدان
الخيطية  .%40عزلت جميع هذه الديدان من القناة الهضمية للقطط.
لقد أظهرت الدراسة تشخيص عشرة أنواع من الديدان الطفيلية ثالثة منها
من المخ رمات وأربعة أنواع من الديدان الشريطية وثالثة أنواع عائدة
للديدان الخيطية جدول  2لقد بلغت النسبة المئوية للخمج بالدودة الشريطية
 Dipylidium caninum %48بينما كانت النسبة المئوية للخمج بالدودة
الخيطية اسكارس القطط . Toxocara cati %28كما أظهرت الدراسة
ان القطط تخمجت بأكثر من نوع من الديدان الطفيلية جدول  3اذ ان 11
قطة كانت مخمجة بنوع واحد من الديدان وبنسبة مئوية للخمج بلغت
( )44%بينما كانت  9من القطط مخمجة بنوعين من الديدان وبنسبة مئوية
للخمج تراوحت  .36%ووجدت خمسة من القطط مخمجة بثالثة أنواع او
أكثر من الديدان الطفيلية وبنسبة مئوية للخمج (.)20%
يبين الجدول  4النسب المئوية للخمج بالديدان الطفيلية في ذكور واناث
القطط .وقد بلغت نسبة الخمج بالمخرمات ( )8%في الذكور مقابل ()%4
في االناث ،وفي حالة الخمج بالديدان الشريطية فقد كانت نسبة الخمج في
الذكور ( )60%اعلى من االناث ( )40%كما ان نسبة الخمج بالديدان
الخيطية في الذكور ( )28%أيضا اعلى من االناث (.)12%
تراوحت حجم الدودة المخرمة  Echinochasmus sp. 0.6x3مليمتر
ويتميزت بوجود حلقة من االشواك الكبيرة ( 24شوكة) مكونة ما يعرف
بالتاج الرأسي الذي يحيط بالمحجم الفمي .وكان المحجم البطني اكبر من
المحجم الفمي و الردبان المعويان تنتهيان عند النهاية الخلفية للجسم .تنتشر
الغدد المحية على جانبي الجسم .الخصى مفصصة في منتصف الجسم
والمبيض يقع امام الخصية والرحم يتجه الى األعلى وتفتح الفتحة التناسلية
المشتركة امام المحجم البطني الشكل  .1وتراوحت حجم الدودة المخرمة
 Heterophyes sp. 0.2x2مليمتر وهي كمثرية الشكل ومغطاة باشواك
رقيقة صغيرة والمحجم الفمي اصغر من المحجم البطني وتميزت بوجود
محجم ثالث يسمى بالمحجم التناسلي الذي يقع على يسار الحافة الخلفية
للمحجم البطني .الردبان المعويان يمتدان حتى نهاية الجسم .الخصيتان

تقعان بالقرب من نهاية الجسم وامامهما المبيض والرحم .الغدد المحية
حويصلية وتقع على جانبي الثلث األخير من الجسم الشكل  2وتراوحت
حجم الدودة المخرمة  Prohemistomum sp. 0.2x1مليمتر و تميزت
بكون الجسم بيضوي اكثر مما قد يكون متطاوال و غياب الزائدة الظهرية
وهي صفة مميزة للتفريق عن جنس  Mesostephanusشكل .3
وتراوحت طول الدودة الشريطية Diplopylidium caninum 12-4
مليمتر وتميز الرؤيس  Scolexبكونه صغيرا ويحمل أربعة ممصات
بيضوية الشكل وخطما قصيرا مسلحا بعدد من الخطافات على شكل مخلب
( )Claw-hammer shaped hooksوالمرتبة عرضيا .كانت طول
القطعة الناضجة أكبر من عرضها وتحتوي كل قطعة ناضجة على
مجموعتين من األعضاء التناسلية وفتحتين تناسليتين في نهاية القطع واحدة
في كل جانب .وتميزت القطعة الحاملة باحتوائها على رحم ممتلئ بالبيوض
ويظهر على شكل قرص العسل ويتكون من العديد من الجيوب وتحاط كل
بيضة بمحفظة البيض تضم جنين سداسي االشواك شكل .4
وتراوحت طول الدودة الشريطية Dipylidium caninum 70-15
سنتيمترا وتميز الرؤيس بوجود أربعة ممصات بيضوية الشكل وخطما
طويال مزودا بخمسة الى ستة صفوف من الخطاطيف المرتبة عرضيا.
ويالحظ ان طول القطعة الناضجة كان أكبر من عرضها وتميز بوجود
زوج من األعضاء التناسلية وفتحتين تناسليتين في منتصف القطعة ويتكون
كل مبيض من فصين والبيوض كانت على شكل حويصالت دائرية ويبلغ
عددها حوالي  200مبعثرة على طول القطعة وتحاط كل بيضة بغالف
جنيني يعرف بمحفظة البيض شكل .5
وكانت طول الدودة الشريطية  Joyexiella pasqualeiحوالي 30
سنتيمتر ويبلغ عدد القطع الجسمية حوالي  120-135قطعة .الرؤيس مزود
بأربعة ممصات وخطم مخروطي يحتوي على  7-16شوكة زهرية ومرتبة
في عدة صفوف عرضية .تمتاز القطعة الناضجة بكونها مستطيلة الشكل
وتحتوي على زوجين من األعضاء التناسلية وفتحتين تناسليتين تقع كل
منهما في النصف االمامي وعلى الحافة الجانبية وكما تحتوي القطعة
الناضحة على  56خطية تقع في النسيج الحشوي الداخلي ومبيض مفصص
وكيس الذؤابة الذي يمتد فوق الجهاز االبرازي .اما القطعة الحاملة فتحتوي
على علب غشائية تحتوي كل منها على بيضة واحدة شكل .6
ويبلغ طول الدودة الشريطية  Taenia taeniformis 60-15سنتيمتر
والرؤيس يحمل أربعة ممصات وخطم مزود بصفين من الخطاطيف
(عددها  )34-48ويبلغ عدد التفرعات الجانبية للرحم ( )8-10فرعا شكل
.7تتميز الدودة الخيطية  Physaloptera praeputalisبلونها الوردي
وبإحاطة النهاية الخلفية بغمد لكال الجنسين وبوجود طوق راسي من
الكيوتكل وشفتان مثلثتا الشكل ومسننة وبعدم وجود المحفظة الفمية .ويبلغ
طول الذكر  1.7-3.5سنتيمترا ً ويمتاز بامتالكه لحليمات عديدة وبروزين
كبيرين غير متناظرين في النهاية الخلفية اما االنثى فيتراوح طولها -3.7
 3سنتيمتر وتمتاز بامتالكها لفتحة تناسلية محاطة بمادة الصقة تقع الى
االمام من الجزء الوسطي شكل .8ويصل طول ذكر الدودة الخيطية
 Toxocara cati 7سنتيمتر وطول االنثى  10سنتيمتر .وتتميز الديدان
البالغة بانحناء طرفها االمامي باتجاه الناحية البطنية وبوجود اجنحة امامية
مخططة وعريضة مما يعطي للدودة شكل رأس السهم  ,ويتميز الذكر
بنهايته المعقوفة الى الداخل و المزودة بزائدة طرفية شكل  .9وتختلف
الدودة الخيطية  Toxoascaris leonineمن اسكارس القطط في انحناء
الجزء االمامي تجاه الناحية الظهرية وذيل الذكر بسيط وله زائدة طرفية
شكل .10
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جدول  :1النسبة المئوية لالصابة بالديدان الطفيلية في القطط السائبة في
مدينة كركوك.
الديدان

الديدان المخرمة
الديدان الشريطية
الديدان الخيطية
المجموع الكلي

عدد القطط المخمجة

النسبة المئوية
لإلصابة

عدد القطط المفحوصة
25/3
25/25
25/10
25/25

12
100
40
100

جدول  :2النسبة المئوية لالصابة بانواع الديدان الطفيلية في القطط
السائبة في مدينة كركوك.
الديدان
الديدان المخرمة
Echinochasmus sp.
Heterophyes sp.
Prohemistomum sp.
الديدان الشريطية
Diplopylidium
caninum
Dipylidium caninum
Joyeuxilla pasqualei
Taenia taeniformis
الديدان الخيطية
Physaloptera
praeputalis
Toxocara cati
Toxoascaris leonine

عدد القطط
المصابة
3
1
1
1
25
6
12
4
3

النسبة المئوية
لالصابة
12
4
4
4
100
24
48
16
12

10
1
7
2

40
4
28
8

جدول  :4النسبة المئوية لالصابة بالديدان الطفيلية في ذكور واناث القطط
السائبة في مدينة كركوك.
الذكور المصابة

االناث المصابة

المجموع الكلي

الديدان

عدد
القط
ط

نسبة
االصابة
%

عدد
القط
ط

نسبة
االصابة
%

عدد
القط
ط

نسبة
االصابة
%

الديدان
المخرم
ة

2

8

1

4

3

12

الديدان
الشريط
ية

15

60

10

40

25

100

الديدان
الخيطية

7

28

3

12

10

40

شكل  :1الدودة المخرمة  Echinochasmus sp.بقوة تكبير .10x

جدول  :3النسبة المئوية ونمط االصابة بالديدان الطفيلية في القطط
السائبة في مدينة كركوك.
نمط االصابة
اإلصابة المفردة
الديدان المخرمة
الديدان الشريطية
الديدان الخيطية
المجموع
اإلصابة المزدوجة
الديدان المخرمة
+الديدان الشريطية
الديدان المخرمة
+الديدان الخيطية
الديدان الشريطية+
الديدان الخيطية
المجموع
اإلصابة المتعددة

القطط المصابة
نسبة االصابة
عدد القطط
0
11
0
11

0
44
0
44

1
0
8
9

4
0
32
36

5

20

شكل  :2الدودة المخرمة الهتيروفايس  .Heterophyes spبقوة .x10

شكل  :3الدودة المخرمة  .Prohemistomum spتحت قوة تكبير .x10
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ب
أ
أ :الروؤيس و الممصات X10
ب :الروؤيس و الممصات X10

ب

أ

شكل  :4الدودة الشريطيةDiplopylidium caninum

ج
أ  :الروؤيس تحت قوة تكبير .X10
ب  :القطع الحاملة.
ج :الخطم والخطاطيف .
شكل  :7الدودة الشريطية .Taenia taeniaformis
شكل  : 5رؤيس الدودة الشريطية  Dipylidium caninumتحت قوة
تكبيرX10

شكل  :8النهاية االمامية للدودة الخيطية Physaloptera praeputalis
تحت قوة تكبير .X10
شكل  :6الروؤيس الدودة الشريطية  Joyexiella pasqualeiتحت قوة
تكبير .X10
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 .4المناقشة:

أ

لقد أظهرت نتائج الدراسة ان الخمج بالديدان الطفيلية منتشر في القطط في
مدينة كركوك .وتدل النتائج ان نسبة الخمج الكلية للقطط السائبة في مدينة
كركوك كانت  100%وجاءت نتائج الدراسة الحالية متقاربة مع نتائج
الباحث ] [13نسبة خمج  96قطة بنوعين او أكثر من الطفيليات الداخلية
والخارجية في محافظة القادسية .وتبدو النسبة المسجلة في الدراسة الحالية
عالية بالمقارنة مع النسب المئوية التي سجلت في القطط في محافظة تكريت
] [14وبابل ] [15والديوانية ] [16وبغداد ] .[17ان سبب هذا التذبذب في
نسب الخمج قد يكون ناتجا عن االختالف في نوعية المواد الغذائية التي
تتناولها القطط وحسب أماكن الصيد إضافة الى عمر القطط .كما ان صعوبة
التعامل مع القطط واقتصار اغلب الدراسات على براز هذه القطط ربما
يكون سببا في هذا التباين والتفاوت في نسب الخمج بالطفيليات .وكما ان
السبب في النسبة العالية للخمج في هذه الدراسة قد ترجع الى كثرة عدد
القطط السائبة التي تلعب دورا مهما في نشر بيوض هذه الطفيليات في
التربة اذ تميل القطط بترك برازها مطمورة تحت التربة مما يؤدي الى
تطورها الى الطور الخمج وبذلك ستتوفر الفرص إلعادة خمج القطط
باعتبارها مضائف طبيعية للطفيلي .كما ان توفر البيوض المخمجة في
التربة سيكون مساعدا على خمج القوارض والفئران والحشرات ،وهذه
النقطة مهمة بخصوص اعتماد القطط على تلك المضائف لسد احتياجاتها
الغذائية وكما تعد هذه الحيوانات الصغيرة مضائفا ناقال للعديد من الديدان
الطفيلية.

ب

د

ج

أ  :النهاية االمامية 10X
ب :النهاية الخلفية لالنثى 10X
ج :النهاية الخلفية للذكر10X
د :النهاية الخلفية للذكر تحت قوة تكبير 40X

شكل  : 9الدودة الخيطية اسكارس القطط .Toxocara cati

أ

ب

أ :النهاية الخلفية لذكر طفيليToxoascaris leonina
ب  :النهاية االمامية لطفيليToxoascaris leonine
شكل  :10الدودة الخيطية .Toxoascaris leonine

كذلك بينت الدراسة الحالية ان نسبة انتشار الطفيليات في ذكور القطط اعلى
من االناث وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصل اليه ] [13اذ بين عدم وجود
فروق معنوية بين خمج الذكور واالناث نتيجة النعدام أي تباينات في نوعية
الغذاء المستهلك من قبل القطط وكمياته اذ ان القطط السائبة تتغذى هنا
وهناك وتغير من غذائها حسب ما متوفر في أماكن تواجدها فهي تارة تتغذى
على القوارض والحشرات وغيرها إضافة الى النفايات وفي هذه الحالة
تكون عرضة للخمج كون هذه الحيوانات تعد مضائفا وسطيا للعديد من
الديدان الطفيلية .ولم تتفق نتائج هذه الدراسة الحالية مع النتائج التي توصل
اليها ] [18,19اذ أشاروا ان نسبة انتشار الطفيليات في االناث اعلى من
الذكور.
ويعود السبب في الخمج بأكثر من نوع من الطفيليات الى حقيقة وفرة القطط
بأعداد كبيرة في مدينة كركوك إضافة الى كونها من الحيوانات التي تتغذى
على القمامة .إضافة الن اعداد أنواع الديدان التي وجدت في القناة الهضمية
للقطط اضافة لزيادة اعداد هذه الحيوانات التي تتجول الشوارع في هذه
المدينة مع تأخر البلدية في نقل النفايات من الشوارع بسرعة قبل ان تعبث
بها القطط تبين بوضوح الخطورة التي يمكن ان يتعرض لها السكان في
مدينة كركوك وتعتبر هذه الحقيقة مؤشرا على زيادة انتشار الخمج
بإسكارس القطط االمر الذي يستدعي القيام بحملة واسعة من قبل الدوائر
الصحية والبيطرية والبلدية للقضاء على هذه الحيوانات والتعجيل برفع
النفايات من الشوارع فضال عن حمالت مكافحة الحشرات.
وتعد الدراسة الحالية األولى من نوعها في تسجيل المثقوبات
 Echinochasmus sp.شكل Heterophyes sp. 1شكل 2
Prohemistomum sp.شكل  3في القطط السائبة في العراق .ولعل
الحالة غير الصحية في رمي االحشاء الداخلية لالسماك النهرية والبحرية
من قبل الباعة المتجولين في حاويات االوساخ في جزرات الشوارع وحول
الدور السكنية وبقائها مكشوفة وتراكمها لفترات طويلة قبل ان تنقلها البلدية
ربما كان السبب في انتشار الخمج بين القطط السائبة وألول مرة في العراق
بهذه المثقوبات ،اذ تعمل األسماك مضائفا وسطيا لهذه المثقوبات وبذلك تعد
مصدرا للخمج .فلم يعثر عليها في الدراسات التي أجريت على القطط سابقا.
فقد تم العثور على عدة أنواع من الهتيروفايس من القطط المنزلية في مناطق
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مختلفة من مصر ][20,21وتعد نسبة الخمج المسجلة في الدراسة الحالية
لطفيلي  sp.ـ  Prohemistomumأكثر من النسبة التي سجلها ] [21التي
بلغت  %1.6ومقاربة للنسبة التي سجلها ] [22والتي بلغت  .%4وان معظم
هذه األنواع المكتشفة من القطط هي طفيليات حيوانية المصدر وتنتقل عن
طريق أكل اللحم النيء من أسماك المياه العذبة أو أسماك المياه المالحة.
دورا مه ًما كمضيف خازن
لذلك فان القطط والحيوانات السائبة تلعب
ً
لها ].[23
اما بالنسبة للخمج بالديدان الشريطية فان نسبة الخمج بالدودة الشريطية
 Diplopylidium caninumشكل  4في الدراسة الحالية جاءت مقاربة
لدراسة ][13التي تضمنت مسحا للطفيليات الداخلية في القطط المنزلية في
محافظة القادسية وبنسبة خمج  21%وقد اختلفت مع ما سجله ] [17في
محافظة بغداد اذ بلغت  51%ومع ] [24في بغداد وكركوك والنجف اذ
بلغت  45% ,45% ,34%على التوالي وكذلك مع ] [25في قطر اذ بلغت
 47%وقد يعود السبب في تفاوت نسب اإلصابة الى توافر المضائف
الوسطية اذ تستخدم الدودة الحشرات كمضيف وسطي اولي والزواحف
المتغذية على الحشرات كمضيف وسطي ثاني وهكذا فإن توافر هذه
الحشرات يؤدي الى زيادة اإلصابة بهذا الطفيلي] .[26وربما ان القطط ال
تشكل خطرا على غيرها من الحيوانات الن اليرقات يجب ان تمر عبر
الحشرات اكلة البراز.
اما بالنسبة للدودة الشريطية الكلبية  Dipylidium caninumشكل 5فان
النتائج جاءت مختلفة لنتائج ] [27في الدراسة المسحية للتحري عن
الطفيليات المعوية للقطط والكالب في مدينة كركوك اذ بلغت نسبة اإلصابة
بهذا الطفيلي  16.8%وقد جاءت مقاربة مع دراسة ] [17,28اذ بلغت
 %64و  43%على التوالي .وقد يرجع هذا االختالف في نسب اإلصابة
الى توفر المضائف الوسطية كالبراغيث والقمل ويرقات الذباب التي تنمو
فيها وبذلك تصاب القطط والكالب عند تغذيتها على هذه الحشرات ومن ثم
تنتقل اإلصابة الى االنسان عن طريق الماء والغذاء الملوثين ببراز القطط
والكالب الحاوية على البيوض ] [29وجاءت نسبة الخمج بالدودة
الشريطية  Joyeuxilla pasqualieشكل  6غير متوافقة مع ما سجله
] [17اذ بلغت  58%ويعزى السبب الى نوعية الغذاء وتوافر المضيف
الوسطي في أماكن تواجد القطط.
وقد جاءت نسبة خمج القطط السائبة بـ  Taenia taeniformisشكل7
متقاربة لما سجله ] [24في بغداد بنسبة  %11وأكثر مما سجله في كركوك
والنجف والتي بلغت  %5في كل منهما فيما جاءت هذه النسبة اقل مما
سجله ] [15في المناطق الحضرية والريفية من مدينة بابل والتي بلغت
 31.2%و 32%على التوالي ،وأقرب لما سجله ] [27والتي بلغت
 ،14.58%وهي أكثر من النسبة التي سجلها ] [21في مصر فكانت
.9.6%
اما بالنسبة للديدان الخيطية فتم تسجيل ثالثة أنواع منها ,اذ بلغت نسبة خمج
القطط بالدودة الخيطية  Physaloptera praeputalisشكل  8في
الدراسة الحالية مقاربة مع ما سجله ] [25في قطر اذ بلغت  %5واقل مما
سجله ] [17في بغداد و] [24في بغداد وكركوك والنجف و ] [28في
الموصل والتي بلغت بين  %-70% 30وقد يعزى السبب في نسب اإلصابة
الى الظروف البيئية التي تسمح بتوفر المضائف الوسطية كالمفصليات
(الصرصر) الستمرار دورة حياة الطفيلي ] [30واصابة االنسان بهذا
الطفيلي ال تحدث اال نادرا وذلك عند ابتالع المضيف الوسطي.
اما بالنسبة لدودة اسكارس القطط  Toxocara catiشكل  9فجاءت نسبة
الخمج بها مقاربة لما سجله ] [27في كركوك و] [13في القادسية وجاءت
هذه النسب اعلى مما سجله ] [31في بغداد اذ بلغت  %5واقل مما سجله
] [15-17,28والتي بلغت بين  %40-%24وقد يعزى السبب في تفاوت

نسب اإلصابة الى االختالف في الظروف البيئية لكل منطقة من مناطق
الدراسة .اما الدودة  Toxoascaris leonineشكل  10فجاءت نسبة خمج
القطط السائبة بها مطابقة لما سجله ] [27في كركوك.
التمويل :ال يوجد.
بيان توفر البيانات :جميع البيانات الداعمة لنتائج الدراسة المقدمة يمكن
طلبها من المؤلف المسؤول.
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to identify and diagnose the intestinal parasitic helminthes. The results
of the study demonstrated the infection of all stray cats with one or
more parasitic helmithes. The identified helminthes belonged to: three
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