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 اهمٌة الطفٌلٌات البٌطرٌة للماشٌة واالغنام والدواجن.

(Parasites of Veterinay important of cattle Shoep and poultry) 

    Parasites الطفٌلٌات ماهً 

هً كائنات تعٌش على حساب الكائنات االخرى .لمختلف االنواع ،والطفٌلٌات تكون عادة 

ا اكثراو اقل االضرار او االما تاصغر من عوائلها،والتاكل عوائل ولكن تتغذى علٌهم مسبب

،ولكن عادتا التقتلهم ،والطفٌلٌات عادة غٌر قاتلة ان لم ٌجد عدة طفلٌات على نفس العائل 

 الحلم والحشرات .مثل القراد و

 "انواع الطفلٌات :

          Obligate parasitesالطفٌلٌات االجبارٌة -1

وهً تلك الطفٌلٌات التبقى على قٌد الحٌاة بدون عائلها ،اذ تحتاج  الى التغذي والتكاثر مثل 

 .لتطفل االقراد والحلم والقمل ......الخ.حٌث ان اغلب الطفٌلٌات البٌطرٌة التكون اجبارٌة 

        Facultative parasitesالطفٌلٌات االختٌارٌة -2

وهً طفٌلٌات ربما تكون على قٌد الحٌاة اي تكمل دورة حٌاتها بدون العائل مثل بعض الذباب 

 Adultتكمل تطورها الى البالغة   Larvaeالتً توضع البٌض على االسمدة تفقس عن ٌرقات 

 ات الحٌة وتسبب اضرار بلٌغة لها.ما تصٌب الجروح للحٌون،او لنفس الغرض رب

 والطفٌلٌات البٌطرٌة للثروة الحٌوانٌة اما ان تكون :

       Ecto parasitesطفٌلٌات خارجٌة -ا

وتشمل هذه الطفٌلٌات الحشرات مثل الذباب والبعوض والبراغٌث والقمل ....الخ .والقراد 

 من الذباب . ،وتشمل الدٌدان لعدة انواع  Myiasis . والتدوٌدوالحلم 

  Endo parasitesخلٌة لدااات طفٌلٌ-ب

 Tapeوالدٌدان الشرٌطٌة   Trematodaوتشمل )الدٌدان الخٌطٌة والدٌدان المثقوبة 

worm. 

 *انواع الحشرات التً تتطفل على المواشً االلٌفة وتنتمً للمجامٌع الحشرٌة التالٌة :

1-Phtheriptera قمل .تكون عدٌمة االجنحة اغلب انواع ال 



2-Siphono ptera  مثل البراغث .ٌة االجنحة تكون عدٌمة االجنحة خاف 

ض تمتلك زوج واحد من االجنحة وتشمل الذباب والبعو Dipteraثنائٌة االجنحة -3

 رد ،الدٌدان الحلزونٌة ....الخ .والناموس )البرغش( والذباب المغ

 مثل بق الفراش . تمتلك زوجٌن من االجنحة Hemipteraنصفٌة االجنحة -4

التابعة   Arcachnidaالقراد والحلم التكون حشرات ولكن تنتمً الى صنف العنكبوتٌات -5

 . Arthro podaالى مفصلٌات االرجل 

 لى المواشً عتطفلة م"االهمٌة الطبٌة للحشرات ال

Medical importance of parasicitic  insects to livestock 

ٌؤدي الى خسارة اقتصادٌة النتاج المواشً فً عام  direct damageضرر مباشر -1 

للذباب العاض بحدود  قدرت الخسارة السنوٌة فً امرٌكٌا للثروة  الحٌوانٌة 1891

ملٌون دوالر والمتسببة من انواع مختلفة من 41ملٌون دوالر ،ومن القمل بحدود 511

راد فً البرازٌل حسبت مؤخرا (ملٌون دوالر والخسارة االقتصادٌة للق311الحشرات تقدر ب)

 عن : ملٌون دوالر هذه االضرار نتجت 2 الى اكثر من

التً تستطٌع ثقب جلد الحٌونات تمتلك  وخاصة للحشرات  Pain ful bitingالعض المؤلم -ا

 اجزاء فم قارضة تكٌفت للثقب والقطع وتشمل .

 الن وذبابباب الغزقل وذمثل البعوض والذباب االسود وذباب الح Diptera*ثنائٌة االجنحة 

 العاض . بل وذباب الرمل وانواع من البراغشاالسط

 وتشمل بق الفراش ،وبقة اسٌا وبقة الماء . Hemipteraاالجنحة  *نصفٌة

Phthir ptera . وتشمل القمل الماص 

 وتشمل البراغٌث.  Siphonoptera*رتبة خافٌة االجنحة 

 وتشمل العناكب والحلم والقراد . Arachnida*صنف العنكبوتٌات 

        Blaod lossخسارة الدم -2

م وتتغذى على دم عائلها تسمى هنالك عدد من بالغات الحشرات المتطفلة تقوم بامتصاص الد

الذي ٌكون الدم غذائها الرئٌسً وضروري لها فً البقاء  Hemato phagousات الدم بالع

مة لقطع الجلد وتمتص نزٌف الدم مثل،ذباب الخٌل مص،وكذالك النتاج البٌض .اجزاء الفم م

الى االنابٌب الشعرٌة مثل  ،ذباب االسطبل ،ذباب القرن،اوثقب الجلد لبعد كاف للوصول

ة التعمل على امتصاص الدم مثل غٌث والحشرات االخرى البالغة المتطفلالبعوض والبق والبرا

الرطبة من الجسم مثل ،العٌون،واالنف  ذباب الوجه ولكن التغذٌة على السوائل فً االجزاء

 . حطام الرٌش ،والضروع ،واعضاء التناسلٌة او



           Allergicالحساسٌة -3

ة من قبل ت التخثر والسموم ،ربما تحقن بقوانزٌمات اللعاب والمركبات االخرى مثل مضادا

اجزاء الفم الثاقبة عند التغذٌة ،تظهر ردود موضعٌة عند عض الحشرات 

 لم،تورم،احمرار(،التً تكون عادة ردود التهابات لحقن المركبات .)ا

      Loss of hairs, wool or feathers سارة الشعر او الصوف او الرٌشخ-4

الى فقدان الشعر او الصوف او الرٌش ،وكذالك جروح تؤدي  ان الخدش المكثف والحكة ربما

قة او جذب الطفٌلٌات االخرى.وحكة الحلم مكن ان ٌصاب بالبكترٌا او الكائنات الدقٌالجلد ٌ

واالنسجة .وهذه تسبب حكة تكون ملجاء فً جلد الحٌونات عندما تتغذى على سوائل الجسم 

مختلفة فً الحلم ٌمكن ان  نازٌر والماشٌة واالغنام .االصاباتشدٌدة وطفح عند الكالب ،والخ

 نازٌر .وانتاج الختصادٌة حادة فً الدواجن التجارٌةتسبب مشاكل اق

     Myiasis التدوٌد -5

ٌفة التً تكون هذه الٌرقات متك  Dipteraفً جمٌع الحشرات فقط ٌرقات ثنائٌة االجنحة 

.هذا النوع من التطفل  ل الفقرٌات وتسبب ماتسمى بالتدوٌدللغزو واستهالك االنسجة فً عوائ

والماشٌة والخٌول .الٌرقة تتغذى  ٌكون على االغلب شائع بٌن الحٌونات المحلٌة مثل االغنام

 لضرب اوزاحفة خالل االنف اوالمخرجاما من الخارج مثل الدٌدان الحلزونٌة وٌرقات ذبابة ا

رد المغاوربما ابتالعه من قبل العائل وتبقى على قٌد الحٌاة بداخل االمعاء مثل الذباب 

Warble flies  وذباب البوتbot flies. 

 ((  Transmission of diseases))انتقال االمراض 

ان عوامل العدوى التً تسبب المرض فً الكائنات الحٌة االخرى تعرف بالمسببات المرضٌة 

Pathogens الزما والبكترٌا وهذه المسببات تشمل الكائنات الحٌة الدقٌقة مثل الماٌكو ب

وكذالك الفطرٌات والدٌدان الحلقٌة و المدورة والمسطحة  اوالبروتوزوا واللولبٌات والرٌكتسٌ

 .  Virusesوكذالك الفاٌروسات 

الذي ٌصاب بالمسبب المرضً ،حٌث ان بعض العوائل تموت  حً كائناي   Hostالعائل 

بسرعة ،واالخرى ربما تقتل اوتعطل المسبب المرضً .بٌنما االخرى تحتفظ بالمسبب ، 

تمتلك االرجل او االجنحة ٌجب ان تحمل من عائل الى غائل اخر المرضٌة العندماالمسببات 

.ان الحشرات ومفصلٌات االرجل ذات الصلة  تكون بٌن اكثر  Vectorsبواسطة الناقل 

 التغذٌة غالبا ماٌؤدي الى انتقال المرض . اهمٌةفً نقل المسببات المرضٌة ،متناول

 **طرق االنتقال 

                     .Asimple mechanical transانٌكً البسٌط النقل المٌك-ا

 فً هذا النوع من الحشرات التكون اكثر من حملها من قبل تلوٌث جسمها وتتمٌز :



لٌس هنالك تامل محدد لمسبب  -ٌحدث فً اي زمان–ظم االنتقال غٌر من–*تحدث بالصدفة 

مابٌن الناقل الحشري  التوجد عالقة باٌولوجٌة–اخرى سائل ٌمكن ان ٌنتقل بوالمسبب –محدد 

 والمسبب.

 . Feedingٌمكن التغذي -  Surviveالمسبب ٌمكن ان ٌبقى على قٌد الحٌاة

 .ٌمكن ان ٌتكاثر–ان ٌكمل دورة حٌاته -

      With out presence of insect vectorلناقل الحشري اعدم وجود-

غالبا انتقال المسببات المرضٌة فً هذا النوع تكون بتلوٌث الحشرة اجزاء الفم والتعلق 

 بالجسم اوتمر مع براز الحشرات اومع الغذاء او اللعاب .

                 Biological transmissionالنقل الباٌولوجً -ب

الحشرات تلعب دور مهم فً البقاء ،والنمو وتطور المسببات المرضٌة عدد واسع لالمراض 

 المنقولة باٌولوجٌا وتتمٌز :

 منتظم االنتقال والٌحدث بالصدفة .-1

 ٌحدث فً اوقات وازمان معٌنة .-2

 ٌوجد ناقل محدد لمسبب معٌن.-3

 المسبب بصورة عامة ٌنتقل بناقل واحد .-4

 ٌولوجٌة مابٌن الحشرة الناقلة والمسبب .توجد عالقة با-5

 اته والتكاثر بدون الناقل الحشري .المسبب الٌكمن البقاء والتغذي اكمال دورة حٌ-6

 المسبب الٌنتقل بوسائل اخرى .-7

 :لباٌولوجً ٌمكن ان ٌقسم الى مرتبتٌنالنقل ا

1-Cyclo- propagative transmission                 

بواسطة   Babesiaتغٌرات دورٌة ومتعددة فً جسم الناقل مثل انتقال  المسبب ٌخضع الى

 القراد التً تسبب حمى تكساس للماشٌة .

2-Cyclo – development transmission         

 Filariaالمسبب الٌخضع تغٌرات دورٌة ولكن لٌس متعدد فً جسم الناقل مثال انتقال الفالرٌا 

 الصٌف للخٌول . بب قرحةاالسطبل التً تسبواسطة ذباب  

3-Propagative  transmion              



المسبب الٌخضع الى تغٌرات دورٌة ولكنه متعدد فً جسم الناقل مثال انتقال البكترٌا بواسطة 

 . Plagueالبراغٌث المسببة لمرض الطاعون 

           Trans – ovarian transmissionاالنتقال عبر المباٌض  -4

الى الجٌل الثانً عبر البوٌضات مثال نواقل القراد والحلم  تعدد بداخل الناقل وٌمرالمسبب م

 سٌا والفاٌروسات .المدورة للرٌكتوالدٌدان 

 


