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 الملخص 
هدفت هذه الدراسة الى التحري عن الطفيليات المعوية في الكالب السائبة لمدينة كركوك، حيث  

أظهرت النتائج  كلبا سائبا من مختلف االعمار واالجناس بطريقة إنسانية. 30 تم قتل وتشريح  

مجموع  50ان   من  المعوية    %30  بالديدان  كان مخمجا  تشريحها وفحصها  تم  التي  سائبا  كلبا 

  .Heterophyes spمثلت بالديدان من الجنس   ت   حيث شملت ثالثة أنواع من الديدان المخرمة

خمج   والجنس   6.6بنسبة   % Mesostephanus sp.  خمج   والجنس   %  6.6نسبة 
Prohemistomum sp.    لديدان الشريطية تمثل بالديدان % وثالثة أنواع من ا6.6بنسبة خمج

جنس   خمج     Dipylidium caninumمن  الشريطية  40بنسبة  الدودة  تسجيل  عن  فضال   %

النوع  الى  خمج    Echinococcus garnulosus  العائدة  والنوع6.6بنسبة   %  Taenia 

haydatigena    خمج تمثلت 13.3بنسبة  الخيطية  الديدان  من  أنواع  ثالثة  تسجيل  تم  كما   %

نوع   بالديد من  خمج    .Ancylostoma spان  والنوع20بنسبة   %  Dirofilaria immitis  

وقد سجلت في الدراسة      %6.6بنسبة خمج    Toxocara canis  % والنوع6.6بنسبة خمج  

  ( المخرمة  الديدان  من  أنواع  ثالثة    .Mesostephanus spو   .Heterophyes spالحالية 
ألول    ((Dirofilaria immitisلخيطية البالغة  ( ونوع من الديدان ا.Prohemistomum spو

 مرة في الكالب السائبة في العراق. 

 

 معلومات البحث 
 2021 حزيران  23تاريخ االستالم: 

 2021 ايلول 27تاريخ القبول: 

 2022 كانون االول 31تاريخ النشر: 

 

 الكلمات الدالة: 
ديدان معوية، الكالب السائبة، الديدان  

الديدان   ، الديدان الشريطية، المخرمة

 الخيطية. 
DOI: http://doi.org/ 
10.32894/kujss.2021.130604.1

035 

 

 المقدمة: .1

المجتمعات   على في  لإلنسان  الكالب  مصاحبة  من  الرغم 

الريفية والحضرية اال انها يمكن ان تنقل العدوى له بأمراض بعضها مؤلم 

. وتكمن خطورة الكالب بانها تحمل مجاميع تصنيفية  [1]للغاية او مميت  

الى االنسان ولحيواناته االليفة   تنتقل  التي يمكن ان  الطفيليات  مختلفة من 

االحتكاك والتقارب المباشر معه مسببة حاالت مرضية وخسائر  كالماشية ب 

كبيرة   الشريطية  [2]اقتصادية  الديدان  من  للعديد  مصدرا  الكالب  تعد   .

مضيفا تمثل  ألنها  خازناً،  والخيطية   ناقالً، 

مع   مشتركة  اإلصابات  هذه  من  بعض  تكون  وقد  منها  للكثير  حامالً 

  [3].وابن اوى والذئاب حيوانات أخرى من نفس الرتبة كالثعالب 

ميدان   في  خطيرة  مشاكل  المختلفة  الطفيليات  امراض  تثير 

في  والمنتشرة  المتوطنة  االمراض  من  فهي  اإلنسانية،  المجتمعات  صحة 

العديد من دول العالم وان الجهل بالمعدل الحقيقي النتشارها والتقليل من 

يستد امرا  منها،  للوقاية  فعال  لقاح  اجراء مخاطرها وعدم وجود  الى  عي 

الكالب   تصيب  التي  الطفيليات  عن  التحري  بهدف  موسعة  دراسات 

 .[4]وعالقتها بالصحة العامة 

على الرغم من أهمية طفيليات الكالب، االَ ان البحوث العلمية  

التي تناولته في العراق ما تزال قليلة نسبيا ال تتعدى اجراء مسوحات عن 

الدراسة هذه  هدف  فان  ولذلك  انتشار    انتشارها  مدى  على  التعرف  هو 

الضارة   األنواع  وتحديد  كركوك  مدينة  في  السائبة  الكالب  في  الطفيليات 

منها لصحة االنسان مع تقديم التوصيات التي تساعد في الحد من انتشار 

 الطفيلي في مضائفه الطبيعية والناقلة. 

 

 

 

 : المواد وطرق العمل .2

 منطقة الدراسة: 2.1

تممم اجممراء عمليممة التشممريح وعممزل الطفيليممات فممي مختبممرات 

كركوك، الطفيليات للدراسات العليا، قسم علوم الحياة، كلية العلوم، جامعة  

مختلفممة )واحممد جمممع العينممات مممن مدينممة كركمموك مممن أحيمماء سممكنية  موتمم

، للفترة حزيران، صاري تبه، حي الواسطي، الحي الصناعي، واحد اذار(

 . 2020ولغاية كانون األول  2019  من تشرين الثاني

 جمع العينات:  2.2

من مناطق مختلفة وبشكل عشوائي من مدينة كركوك تم صيد  

كلب سائب ثم نقلها الى المختبر لغرض التشريح، حيث تم    (30)وتشريح  

الهضمي الجهاز  منفصل    فصل  بشكل  اجزاءه  بالمحلول    اوغسلهوفتحت 

الك(0.9الملحي   من  الدم  عينات  تم جمع  للتحري عن ٪(،  الب وفحصها 

الطفيلية في ال الطفيلية عن طريق  دم.  االوالي  الديدان  أنواع  كما تم عزل 

الفحص باستخدام المجهري التشريحي والمجهر الضوئي المركب، ثم تم 

  [5]. حفظ العينات في الفورمالين لحين القيام بعملية التصبيغ

كلب سائب من مناطق مختلفة وبشكل    (30)تم صيد وتشريح  

عشوائي من مدينة كركوك ثم نقلها الى المختبر لغرض التشريح، حيث تم  

( الملحي  بالمحلول  الهضمي وغسله  الجهاز  أجزاء 0.9فصل  ٪( وفتحت 

عن  الطفيلية  الديدان  أنواع  عزل  تم  منفصل،  بشكل  الهضمي  الجهاز 

هر الضوئي المركب،  طريق الفحص باستخدام المجهري التشريحي والمج
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ثم تم حفظ العينات في الفورمالين لحين القيام بعملية التصبيغ. كما تم جمع  

   عينات الدم من الكالب وفحصها للتحري عن االوالي الطفيلية في الدم

.[5] 

 : تصبيغ الديدان الطفيلية 2.3

زجاجيتين شريحتين  بين  المخرمة  الديدان  وضع  تم   بعد 

الحامضية    هاتصبيغ الكارمين  ،  Acetocarmine Stain [6]بصبغة 

 .ثم فحصت بالمجهر الضوئي Hematin stain   [7]وصبغة الهيمانتين  

% لحين البدء بعملية  4م تثبيتها بالفورمالين  تاما بالنسبة للديدان الشريطية  

الفسلجي    بعد  التصبيغ بالمحلول  تم   Normal saline 0.9%غسلها  اذ 

 Aceto-Carmineشريطية بصبغة الكارمين الحامضية  صبغ الديدان ال 

Stain   [8]  . 

تم  لديدان الخيطية  للغرض ترويق وتوضيح التراكيب الداخلية  

ب الالكتوفينول  معاملتها  والتخلص    Lactophenolمحلول  دقيقتين  لمدة 

كسابها الشفافية المالئمة عند الفحص المجهري  المباشرة من الزائد منها  

لشريح  حملت  بطالء  ثم  الشريحة  غطاء  تحديد  وتم  نظيفة  زجاجية  ة 

 [9]. االظافر

 :تشخيص الديدان 2.4

جرى تشخيص الديدان    [10,11]باالعتماد على وصف كل من          

التي تم العثور عليها في هذه الدراسة وتم حساب النسبة المئوية لإلصابة 

(%Prevalence) [12]بواسطة القانون التالي    : 

نسبة اإلصابة =  
 عدد    القطط المخمجة

 عدد  القطط  المفحوصة 
 × 100 

   :النتائج .3

كلبا   30من مجموع    50%ان    1يتبين من مالحظة الجدول   

ان  ووجد  المعوية  بالطفيليات  مخمجةً  كانت  وفحصها  تشريحها  تم  التي 

بينما    %56 مخمجةً  كانت  الذكور  كانت    42.8%من  فقط  االناث  من 

الجدول   من  واضح  هو  وكما  المعوية.  بالطفيليات   10%ان    2مخمجة 

إن   حين  في  منها  لكل  االسطوانية  والديدان  بالمخرمات  مخمجةً  كانت 

 الحيوانات المفحوصة كان مخمجا بالديدان الشريطية.  من مجموع %30

بالطفيليات  الكالب  خمج  ان  الحالية  الدراسة  نتائج  أظهرت 

% في حين 100حالة وبنسبة    15المعوية كانت بين الخمج المفرد بواقع  

بينت نتائج الدراسة الحالية  .3جدول  اللم تظهر اية خمج ثنائي او متعدد  

الجدول   في  مبين  بتسعة  ا  4وكما  مخمجة  كانت  المفحوصة  الكالب  ن 

أنواع من الطفيليات المعوية ثالث منها من المخرومات وثالث أنواع من 

الدودة  سجلت  وقد  الخيطية،  الديدان  من  انواع  وثالث  الشريطية  الديدان 

خمج    D.caninumالشريطية   نسبة  الشريطية   40%اعلى  الدودة  تلتها 

T.hydatigena    ثم الدودة الشريطية  13.3%بنسبة  E.granulosus   

 T.canisو Ancylostomaلكل من الديدان الخيطية  6.6%بنسبة 

الجدول   في    5يبين  الطفيلية  بالديدان  للخمج  المئوية  النسب 

بالمخرمات   الخمج  نسبة  بلغت  وقد  الكالب،  واناث  في 13.3ذكور   %

مقابل   ال6.6الذكور  بالديدان  الخمج  فقد  % في االناث وفي حالة  شريطية 

% في االناث كما ان نسبة 20% مقابل  40بلغت نسبة الخمج في الذكور  

االناث   في  كانت  الخيطية  بالديدان  الذكور  13.3الخمج  من  اعلى   %

6.6 .% 

 Heterophyes sp. 0.2x2يتمراوح حجمم المدودة المخرممة 

مليمتمر وهممي كمثريممة الشممكل ومغطمماة باشمواك رقيقممة صممغيرة لهمما ثالثممة 

محاجم )فمي, بطني, تناسلي( والردبان المعويان يمتدان حتى نهاية الجسمم 

الخصمميتان نهائيممة الموقممع وامامهممما المبمميض والممرحم. الغممدد المحيممة 

 .1حويصلية وتقع على جانبي الثلث األخير من الجسم الشكل  

 Mesostephanus sp. 1x5ودة المخرممة يتراوح حجمم المد

مليمتر ويتميز بجزء امامي مخروطي الشكل وجمزء خلفمي ينتهمي بزائمدة 

. المحماجم جيمدة التكموين ويكمون المحجمم Caudal appendagesذيليمة 

البطنممي أكبممر نسممبيا مممن المحجممم الفمممي. الردبممان المعويممان يمتممدان الممى 

دد المحيمة فمي منتصمف منتصف الجسم. وتقمع الخصميتان والمبميض والغم

علمى البروسمتات ويكمون  Cirrus pouchالجسم ويحتوي كميس الذاابمة 

 .2كبير الحجم ويظهر كغدة هراوية الشكل يقع خلف الخصيتين الشكل  

 .Prohemistomum spيتممراوح حجممم الممدودة المخرمممة 

0.2x1   مليمتر و يتميز في أن شكل العام للجسم بيضموي ولميس متطماول

وغيممماب الزائمممدة الظهريمممة وهمممي صمممفة مميمممزة للتفريمممق عمممن جمممنس 

Mesostephanus  3شكل ال. 

 Dipylidium caninumيتممراوح طممول الممدودة الشممريطية 

سنتيمترا ويتميز الرايس بوجود أربعة ممصمات بيضموية الشمكل   70-15

وخطما طويال مزودا بخمسمة المى سمتة صمفوف ممن الخطماطيف المرتبمة 

عادةً ما تكون القطمع الجسمدية الغيمر ناضمجة أصمغر ممن القطمع   عرضيا.

الناضجة والحاملة اللتان تقعان في الجزء الخلفي ممن الجسمم. ويالحمظ ان 

ة أكبممر مممن عرضممها وتتميممز بوجممود زو  مممن طممول القطعممة الناضممج

األعضاء التناسلية وفتحتمين تناسمليتين فمي منتصمف القطعمة ويتكمون كمل 

مبيض من فصين والبيموض تكمون علمى شمكل حويصمالت دائريمة ويبلمغ 

مبعثرة على طول القطعمة وتحماط كمل بيضمة بغمالف   200عددها حوالي  

 .4شكل ال  جنيني يعرف بمحفظة البيض
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ا طول  الشريطية  يتراوح   Echinococcusلدودة 

granulosus    مليمتراً ويتكون جسمها من الرايس الذي يحتوي    3-6بين

يتراوح   الخطاطيف  من  بتاجين  مزودا  خطما  ويحمل  محاجم  أربعة  على 

القطعة   (28-50)عددها   األولى غير ناضجة وتليها  وثالث قطع جسمية 

ى مجموعة واحدة من الناضجة تمتاز بكونها مستطيلة الشكل والحاوية عل

من   وتتكون  واالنثوية  الذكرية  التناسلية  وزو     45-60األعضاء  خصية 

من المبايض وغدد محية مفردة. اما القطعة الحاملة تتكون من رحم يتكون 

 .5دهليزا جانبيا مليئة بالبيوض الشكل  12-15من 

الشريطية   الدودة  طول  حوالي   Taenia hydatigenaيبلغ 

سنتيمتراً وطول القطعة الجسمية أكبر من عرضها. يحمل الرايس   270

)عددها   الخطاطيف  من  بصفين  مزود  وخطم  ممصات  (.  26-44أربعة 

للقطعة   الخلفية  الحافة  عند  المحية  والغدد  فصين  من  المبيض  يتكون 

طول   على  ومبعثرة  كثيرة  الخصى  الموقع.  جانبية  التناسلية  والفتحة 

الحام والقطعة  اذ  القطعة،  المتفرع  بالرحم  كلية  بصورة  مشغولة  تكون  لة 

 . 6لشكل افرعاً  5-10يتراوح عدد التفرعات الجانبية للرحم من 

الخيطية   للدودة  بالنسبة  طول   .Ancylostoma spاما  فيبلغ 

سنتيمتراً ويتميز الجسم بكونه منحنيا قليال    1.5سنتيمتراً واالنثى    1الذكر  

بثالثة   مزودة  الفمية  المحفظة  المقعر.  السطح  على  البطني  السطح  ويقع 

من  ظهري  زو   الى  باإلضافة  البطنية  المقوسة  االسنان  من  ازوا  

االسنان مثلثة الشكل. جراب السفاد يحتوي على شعاع ظهري ينقسم الى  

نتوءات. شوكتا الجماع متساويتا الطول.  قسمين وينتهي كل منهما بثالث  

تحتوي االنثى على مجموعتين من األعضاء التناسلية تنتهي بمهبل واحد  

  .7الشكل والنهاية الخلفية لها مدببة وتنتهي بشوكة 

القلبية   الخيطية  الدودة   Dirofilaria immitisتتميز 

هي ديدان  بامتالكها فتحة فم ضيقة بدون شفاه والمريء أسطواني الشكل و

النهاية   في  توجد  االنثى.  من  أقصر  الذكر  يكون  حيث  قصيرة  رفيعة 

الفتحة   وتقع  الطول  في  متساويتين  غير  جماع  شوكتا  للذكر  الخلفية 

 . 8الشكل  التناسلية االنثوية قرب مقدمة الجسم

الكالب  ا السكارس  البالغة  رفيعة   Toxocara catiلديدان 

شفاه   ثالث  بوجود  وتتميز  البطنية  الناحية  باتجاه  ينحني  االمامي  طرفها 

االمامية   الجناحية  الزوائد  بزو  من  الفم ومزود  فتحة   Cervicalحول 

alae   مما يعطي للدودة شكل رأس السهم وتكون االجنحة مخططة وضيقة

وال الداخل  الى  المعقوفة  بنهايته  الذكر  يتميز  الخلفي  جزئها  مزودة في 

على   Caudal alaeبزائدة طرفية وكما ان له زوجا من االجنحة الخلفية  

جانبي فتحة المجمع. يتحد الجهاز التناسلي مع الجزء الخلفي من األمعاء  

لتكون المجمع الذي يفتح قرب الزائدة الذيلية. اما الجهاز التناسلي االنثوي  

حا في فتحة الفر   فيتكون من رحمين ويحتويان على البيوض يتحدان ليفت

Vulva 9الشكل  الواقعة في الربع األول من جسم الدودة. 

 .لنسب المئوية لخمج الكالب السائبة في مدينة كركوكا1: جدول 

Infection% Infection% 
Number of dogs 

infected 

Number of dogs 

examined 

50 

Female Male Female Male Female Male 

42.8 56.2 6 9 14 16 

النسب المئوية للخمج بالديدان الطفيلية في الكالب السائبة في  2:جدول 

 .مدينة كركوك

Dogs Helminthes  

 % infection No. of infested / 

examined 

10 3/30 Trematodes 

30 9/30 Cestodes 

10 3/30 Nematodes 

50 15/30 Total 

نسب ونمط الخمج بالطفيليات المعوية في القطط والكالب   :3جدول 

 .السائبة في مدينة كركوك

Infected Dogs Infection  

% No. 

 

20 

60 

20 

100 

 

3 

9 

3 

15 

Single infection  

Trematodes  

Cestodes  

Nematodes  

Total 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

Double infection  

Trematodes  

Cestodes  

Nematodes  

Total 

0 0 Multiple infection 
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نسب الخمج الكلية بالطفيليات المعوية في الكالب السائبة في   :4جدول 

 .مدينة كركوك

Infection % No. of infected dogs Helminthes 

20 

6.6 

6.6 

6.6 

3 

1 

1 

1 

Trematodes 

Heterophyes sp. 

Mesostephanus sp. 

Prohemistomum sp. 

60 

40 

6.6 

13.3 

9 

6 

1 

2 

Cestodes 

Dipylidium caninum 

Echinococcus 

granulosus 

Taenia hydatigena 

20 

6.6 

6.6 

6.6 

3 

1 

1 

1 

Nematodes 

Ancylostoma sp. 

Dirofilaria immitis 

Toxocara canis 

 

ذكور واناث القطط  النسبة المئوية للخمج بالديدان الطفيلية في  :5جدول 

 . والكالب السائبة في مدينة كركوك

Total  Infected 

females 

Infected 

males  Helminthes 

% No % No % No  

20 3 6.6 1 13.3 2 Trematodes 

60 9 20 3 40 6 Cestodes  

20 3 13.3 2 6.6 1 Nematodes 

 

 

 10x.بقوة  .Heterophyes spلدودة المخرمة ا1: شكل 

 

 10x.بقوة تكبير  .Mesostephanus sp الدودة المخرمة 2:شكل 

 

 10x.تحت قوة تكبير  sp. Prohemistomumلدودة المخرمة ا3: شكل 
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 Dipylidium caninum. الدودة الشريطية  : 4شكل 

 10X. األعضاء التناسلية  أ :

 10X.الفتحات التناسلية  ب:

 10X.رايس  ج :

 صورة تقريبية للخطم المزود بالخطاطيف  د:

 

 

            

 

   

                10X.الرايس  :أ    

 10X.القطعة الحاملة  :ب

   10X الشكل الكامل لجسم الدودة :ج 

 Echinococcus granulosus. الدودة الشريطية  : 5شكل

 

    

 أ                                             ب                    

 Taenia hydatigena  الشريطية دودةال6: شكل 

 10X.الرايس و الخطاطيف  أ:

 .الطفيلي بعد العزل من األمعاء الدقيقة ب:

. 

 أ

 ب

ج 

 

 د

 ب أ

ج 
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 sp. Ancylostoma الخيطية دودةال:7شكل 

 .النهاية الخلفية للذكر :أ

 .النهاية الخلفية لالنثى :ب

 أجزاء الفم  :ج

 

 

 . Dirofilaria immitisالدودة الخيطية : 8شكل 

 

 ج                           ب                            أ                

 

 د 

 Toxocara canis.اسكارس الكالب الدودة الخيطية   9:شكل 

 10Xالنهاية الخلفية لالنثى  أ :

 10Xالنهاية االمامية  ب :

 10Xالنهاية الخلفية للذكر ج:

 الذكر واالنثى للدودة  د:

 

 

 

 

 أ

 ب

 ج 



                 ....عزل وتشخيص الديدان المعوية من الكالب السائبة  55                                                        
____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
 
Kirkuk Univ. J. Sci. Vol. 17, Iss. 4, P. 49-58, 2022 

 :المناقشة .4

 مخمجممةالحاليممة ان الكممالب السممائبة  ظهممرت نتممائج الدراسممةأ

اذ بلغمت نسمبة الخممج . منتشمر فمي مدينمة كركموكبشكل  بالديدان الطفيلية  

% للكالب السمائبة وهمي تبمدو مقاربمة ممع النسمب المئويمة التمي 50الكلية  

ويعمزى   [14]وتكريمت    [13]سجلت في الكالب السائبة في مدينمة بغمداد  

السبب الى زيادة اعداد الكالب السائبة نتيجمة عمدم تنفيمذ أي حملمة واسمعة 

خمالل األعموام الماضمية من قبل الدوائر الصحية والبيطرية للقضاء عليها  

كما يعزى السبب الى ميل الكالب لالعتماد في تغذيتها على القمامة نتيجمة 

نقممص المممواد الغذائيممة وبممذلك تنقممل اإلصممابة بعممد التغممذي علممى فضممالت 

 الحيوانات الحاوية على االطوار اليرقية.

 .Heterophyes sp خرمماتوجاءت نتائج نسمب الخممج بالم

فمي الدراسمة الحاليمة متفقمة ممع  2شمكل Mesostephanus spو 1شكل 

التي اجراها في مدينة اإلسمماعيلية فمي مصمر للتحمري عمن   [15]دراسة  

في الكالب السائبة وتعد هذه الدراسمة األولمى ممن نوعهما   المخرمةالديدان  

. وقد تم العثور علمى في العراق بتسجيل هذين الجنسين في الكالب السائبة

مممن القطممط المنزليممة والكممالب السممائبة فممي  عممدة أنممواع مممن الهتيروفممايس

وان معظم هذه األنواع المكتشمفة ممن   [17 ,16]مناطق مختلفة من مصر

الكالب همي حيوانيمة المصمدر وتنتقمل عمن طريمق أكمل اللحمم النميء ممن 

أسماك المياه العذبمة أو أسمماك الميماه المالحمة. لمذلك فمان الكمالب السمائبة 

. وتعمد نسمبة الخممج المسمجلة [18]تلعب دوًرا مهًما كمضيف خمازن لهما 

فمي الدراسمة   3شمكل sp.mum Prohemistoبروهيميسنومام بطفيلي ال

ومقاربممة  %1.6التمي بلغمت  [17]الحاليمة أكثمر ممن النسمبة التممي سمجلها 

فمي  المخرممةوتعد تسجيل همذه  %4والتي بلغت  [15]للنسبة التي سجلها  

   .الدراسة الحالية األولى من نوعها في القطط والكالب السائبة في العراق

ما بالنسبة للديدان الشريطية فان نسبة الخمج بالدودة الشريطية  

دراسة     4شكل Dipylidium caninumالكلبية   لنتائج  مختلفة  جاءت 

بلغت    [13] عن   12.30%والتي  للتحري  البراز  فحص  لنتائج  ومختلفة 

بها   قام  التي  للكالب  المعوية  بلغت    [19]الطفيليات  اذ  دهوك  مدينة  في 

الطفيليات    [20]ونتائج    %16.7 عن  للتحري  المسحية  الدراسة  في 

بلغت   اذ  مدينة كركوك  في  والكالب  للقطط  وقد جاءت    16.8%المعوية 

التوالي.    43%و   %64 ذ بلغت[22 ,21] مقاربة مع دراسة   وان على 

يؤدي   الذباب  ويرقات  والقمل  كالبراغيث  الوسطية  المضائف  توفر  مدى 

الى التباين في نسب اإلصابة بالكالب وتنتقل اإلصابة الى االنسان بتلوث  

 . [23]غذاءه بالبيوض الموجودة في فضالت الكالب المصابة 

وان نسممممبة خمممممج الكممممالب السممممائبة بالمشمممموكة الحبيبممممة  

Echinococcus granulosus في الدراسة الحالية قمد اقتربمت   5شكل

 [24]، أربيممل [13]مممن نسممب الدراسممات التممي أجريممت فممي بغممداد 

. ومما يجدر اإلشارة اليمه ان الخممج بجمنس المشموكة  [27-25]وكركوك

يرجع الى تغذي الكالب السائبة التي تقتات على الغذاء في القمامة الحاوية 

على االطوار اليرقة في االحشماء المصمابة للمضمائف الوسمطية كاألغنمام 

المى دودة  Protoscolecesواالبقار مما يؤدي الى نمو كل رايمس اولمي 

 .[28]ى ان تبدأ دورة حياة جديدة  بالغة قادرة عل

 Taenia hydatigenaوقممد جمماءت نسممبة الخمممج بممالطفيلي 

فمي بغمداد وهمذه  [13]في الدراسة الحالية متقاربمة ممع مما سمجله   6شكل

النسب ربما تعود المى زيمادة صميد الفئمران والقموارض التمي تحتموي فمي 

فمي حمين جماءت انسجتها على يرقات هذا النوع من التينيا من قبل الكالب 

 %. 35في بابل اذ بلغت   [29]هذه النسب اقل مما سجله 

وبالنسبة للديمدان الخيطيمة فمان نسمبة الخممج بالمدودة الشصمية 

 [13]قد جاءت مقاربة لما سجله  7 شكل Ancylostoma)بحلقومة الفم( 

في كركوك وقد يعزى السمبب فمي تفماوت   [20]في بغداد واقل مما سجله  

الظمروف البيئيممة اذ تفقمس البيموض بعممد طرحهما مممع نسمب اإلصمابة الممى 

ساعة عن يرقة تنمو بسرعة وبعد يومين تبمدأ باالنسمال    48الغائط خالل  

والنمو الى مرحلة أخرى معدية تخترق جلد األشخاص حفاة االقدام لتصمل 

عمن طريمق المدم او اللممف المى األمعماء الدقيقمة ممرورا بالقلمب والمرئتين 

 [30]فترة الى ديدان بالغة والمزمار لتتحول بعد 

وألول مرة في الدراسات التي أجريت على الكالب السائبة في 

 8شكل Dirofilaria immitisالعراق تم تسجيل اإلصابة بالدودة القلبية 

اذ ان لهممذه الديممدان دورة حيمماة غيممر مباشممرة وتحتمما  الممى الحشممرات . 

تسممممى  Pre larvaeكمضممميف وسمممطي اذ تلمممد اناثهممما يرقمممات بدائيمممة 

لتتطور بعدها داخل الحشرات خمالل فتمرة   Microfilariaمايكروفيالريا  

 L3 .[30]يوما الى الطور اليرقي المعدي الثالث   30-15

 Toxocaraواما نسبة خمج الكالب السمائبة بالمدودة السمهمية

canis فمي [14] في الدراسة الحالية جماءت متطابقمة لمما سمجله    9شكل

في كركوك مما يعزى المى زيمادة صميد   [20]بغداد و في [13]تكريت و 

الفئران والقوارض التي تحتوي في انسجتها علمى يرقمات همذا النموع ممن 

 الطفيلي في الكالب السائبة.

ونظرا لضعف دور الدوائر البلدية فمي المتخلص ممن النفايمات 

وتركهمما متراكمممة لفتممرات زمنيممة طويلممة قبممل نقلهمما إضممافة الممى الرمممي 

لألحشاء الداخلية لألسماك من قبل الباعة المتجولين كان من اهم   العشوائي

أسممباب انتشممار االصممابة بهممذه المخرومممات وألول مممرة فممي العممراق بممين 

 الكالب السائبة.  
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 ال يوجد.  التمويل:

 جميع البيانات الداعمة لنتائج الدراسة المقدمة يمكن  بيان توفر البيانات:

 طلبها من المؤلف المسؤول. 

 اقرارات: 
 يقر المؤلفون أنه ليس لديهم تضارب في المصالح.  تضارب المصالح:

األخالقية كما الموافقة  أخرى،  لمجلة  تقديمها  أو  المخطوط  نشر  يتم  لم   :

 أنها ليس قيد المراجعة. 
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Abstract 

This study aimed to investigate intestinal helminthes from stray dogs in 

Kirkuk city, 30 stray dogs of different sexes and ages  were humanely 

euthanized, dissected and diagnosed in order to identified of intestinal 

parasitic helminthes. The results demonstrated that 50% of total 30 stray 

dogs were found to be infected with intestinal parasitic helminthes. These 

includes three species of trematodes which are Heterophyes sp. (6.6%), 

Mesostephanus sp. (6.6%) and Prohemistomum sp. (6.6%), three species 

of cestodes which are Dipylidium caninum (40%), Echinococcus 

granulosus (6.6%) and Taenia taeniaformis (13.3%), in addition to three 

species of nematodes which are, Ancylostoma sp. (20%), Dirofilaria 

immitis (6.6%) and Toxocara canis (6.6%).Three species of trematodes 

(Heterophyes sp. , Mesostephanus sp. and Prohenistomum sp.) and one 

adult nematodes (Dirofilaria immitis) were isolated for the first time from 

stray dogs in Iraq. 
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