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 ABSTRACT الموجز
 

أظه ت الد اسع الت كيب الدقيق لنوعين من ي قات 

 Oestrus ovis (Linnaeus,1758) الدددد  اب 

Cephalopina titillator (Clark 1797),  المس ب لحالع

التدويدددد حدددن حيواندددات المم عددد    المملكدددع  الة  يدددع 

قيق لهددد ين سددد لت الد اسدددع الت كيددب الدددد  السددةودي   

الندددددددوعين  واظهددددددد ت ائصت حدددددددات والص دددددددا   

 االمو حولو يدد  والتددن  ئيمكددن ان  يددت  التةدد   عليهدد

 استصدا  الم ه  الضو ن  كما هو حن  ميع الد اسات 

كمدددا لدد  يسددد ق مددن ق ددد    التددن تمددت   دددنطق المن  دد  

 د استها .

 

 INTRODUCTION المقدمة

 

ألند  وعلى األص  نغد  ا Myasisالتدويد يةت   

الحل ددومن مددن األمدد ائ الفددا ةع حددن الحيوانددات حيدد  

تسددد ب اب دددا ع  ددد  صسدددا   حادحدددع   لدددود الحيواندددات 

الم ا ع وك لك المظه  المنط  الندات  عنهدا  و ت يحدات 

فديدة قد تؤدي إلى مضاعطات منهدا اب دا ع  دام ائ 

 ةئ الد اسدات  (1981 دبور وموسىأص ى. و ك  )

ع السدةودي  حدن مندا ق ت  يدع التن تمت  المملكع الة  يد

ال مددا  واألانددا  وسدد لت حددائت التدويددد  مسددال   دددة 

حيددد  و ددددت الي قدددات ملت ددد ع  الغفدددا    وال يدددائ 

وب األنطيددع والحل ددو  مسدد  ع ـالمصددا ن للممدد ات وال يدد

 ات حن األنسد ع وقدد ت د  ـهيا اً فديداً للحيوان وتغي

ا ات الي قات أحيانداً إلدى ت ويد  الددماب مسد  ع إضد  

ع  يع قد تطضدن إلدى المدوت. وتحدد  الي قدات أيضداً 

ؤدي إلدى دصدو  ــدـا يـع المصا يع ممـصدوفاً حن األافي

 و Hussein, et al 1981) ) ات ـدـمصتلد  الميك و 

هددد ا الندددو  فدددا ع الو دددود حدددن مندددا ق ت  يدددع ال مدددا  

 المملكع الة  يع السةوديع وصا  ها. وقد سد   و دود  

تحددت اسدد   (Beccari, 1971)ع ألو  مدد ة حددن المملكدد

Cephalopina titillator   وأعدداد تسدد ي  و ددود  مددن

 ,Buttiker and Zumpet) ال يدائ كد  مدن  مسدل  

ن سددد لت علدددى ـات التدددـومدددن أولدددى الد اسددد .(1982

التدويد حدن أند  األاندا  حدن المملكدع الة  يدع السدةوديع 

 Omar, et)  ا   د ـمدا قد Osterus ovisوال ي ي يب 

al 1988)  كد  مدن كما قا (Grammer, et al 1995; 

Stevens, et al 1991)  ن ـو  الي قددـ و دد  ال دد

حن   ي انيا عدن   يدق الم هد   O. ovisو  ـالثال  لن

 Colwell)ابلكت ونن الماسح. وحن كندا قاما الةالمدان 

and Scholl, 1995)  د اسدددع الت اكيدددب ال ليديدددع 

 Gastrophilus الحسدديع المتوا دددة علددى  سدد  ي قددات

intestinalis  وي قدددداتO. ovis ع الم هدددد  ـ واس دددد

 Innocenti, et al) ينمدا د ق  ابلكت وندن الماسدح.

mailto:dr-alsaqabi@hotmail.com
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   O. ovisحن   ي انيدا الت اكيدب الدقي دع ل ليدد  (1997

حيدد  قدداموا  و دد  ال   ددات الداصليددع الددث   لل ليددد 

ووضح الت كيب الددقيق لهدا عدن   يدق د اسدع ال دو  

 (Giannetto, et al 1999)وقددد قددا  .الي قددن الثال 

 د اسدددددع الت اكيدددددب الظاه يدددددع لل ليدددددد والفدددددويكات 

المتوا ددددد  حددددن مددددؤص  ال سدددد  عددددن   يددددق الم هدددد  

حدددن األ دددوا   O. ovisابلكت وندددن الماسدددح لي قدددات 

 Guitton, et)وأظهد ت د اسدع .L1, L2, L3الةم يدع 

al 2001)  الت كيددب الدددقيق لي قددات األ ددوا  الث ثددع

وم ا نتها  مثي تهدا مدن  Oestrus caucasicus لدودة 

ن ـومن الد اسدات التدن تمدت حد .Oestrus ovisي قات 

ع ـع السةــوديدددـع مدددن المملكدددع الة  يدددـالمن  دددع الف قيددد

علددى الدد  اب مددن  (Al-Saqabi, 2005) ماقامــددـت  دد 

والدد ي ي دديب  لددد األانددا   المملكددع   O. ovisنددو   

سدد ح  سدد  ال ددو  حيدد  و ددطت الت اكيددب الدقي ددع ل

  ـالي قدددددن الثالددددد  لهددددد ا ال طيددددد   اسدددددتصدا  الم هددددد

-Al)وحدددددن الكويدددددت قامدددددت   ن الماسدددددح ـائلكت ونددددد

Behbehani, 2006)  د اسددع ي قددات O. ovis  التددن

  ـن  حيد  تدـت يب األانا   واس ع الم ه  ابلكت وند

ا مدددن الت ددداوي  األنطيدددع لماندددا  مدددن مسدددال  ـ مةهددد

 د اسدع  (Zayed et al 2008)وحن م   قا   الفوي .

دقي ددع للسدد ح الصددا  ن لل دد   الصلطددن والمتنطسددات 

 Cephalopinaلل ددو  الثالدد  لي قددات التدويددد األنطددن 

titillator, Oestrus ovis and Rhinoestrus 

purpureus    والتددن ت دديب ال مددا  واألانددا  والحميدد

 واسدددد ع الم هدددد  ابلكت ونددددن الماسددددح. تهددددد  هدددد   

ظها الت كيدددددددددددددب الددددددددددددددقيقالد اسددددددددددددد  الدددددددددددددى ا

ل  قات الد  اب المسد ب للتدويدد حدن حيواندات المم عد  

  المملكع الة  يع السةوديع.

 

 رقـواد والطـالم
MATERIALS AND METHODS 

 

لندوعين مدن أُ  يت ه   الد اسع لت ني  وو   

 Oestrus ovis (Linnaeus,1758) ي قدات الدد  اب

Cephalopina titillator (Clark, 1797) تدن ت ديب ال

حيوانددات المم عددع  المن  ددع الفدد قيع  المملكددع الة  يددع 

 . تددد   مدددع ال طيليدددات 2007السدددةوديع صددد   عدددا  

الصا  يدددع لطح دددها مدددن الحيواندددات المحليدددع )ال مدددا  

Camelus dromedarius  األاندا  Ovis aries  مدن )

مصتلدد  المددما   والمسددال  حددن المن  ددع الفدد قيع مددن 

الي قات من األماكن الم دا ع  عينات عفوا يع. ت   مع

على  لد الحيوانات  ومدن الت ويد  األنطدن لهدا  ثد  تد  

وضددةها حددن مددا  داحددو حتددى تمددوت  ثدد  وضددةت حددن 

.  لتحضددي  الةينددات ٪70محلددو  ال لسدد ين الكحددولن 

اب ـات ال  ـت  تث يت  ي ق  وللد اسع  الم ه  الضو ن 

  ثدد  تدد  ٪70ا حددن كحددو  إيثيلددن ـ   وضةهددـمددن صدد

  ـمضدداحاً إليدد ٪70ع حددن كحددو  ـا   ددو ة دا مددـهددحطظ

  فدددد ا ح دا مددددع للةينددددات ـددددـوتدددد  عم .٪5 ين ـ لسدددد

 (Pritchard & Kruse, 1982) اسددتصدا    ي ددع 

ائلكت ونددددن  التحضددددي ات الصا ددددع  د اسددددع الم هدددد 

ثد  تد   (Keirans, et al 1976)الماسدح حسدب   ي دع 

حح ددها  ددالم ه  ائلكت ونددن وأصدد   ددو  للت اكيددب 

-JSM-5800LV)(SEM)لدقي ددع  ددالم ه  ائلكت ونددن ا

Japan  األ حددا  مةهددد حددنSEM(JSM-5460LV, 

JEOL) ) سدد  الهندسددع المكيانيكيددع   امةددع الملددك حهددد  

لل تدد و  والمةددادن .وللتةدد   علددى الوضددع الت ددنيطن 

لل طيليددات التددن ُ مةددت أثنددا  الد اسددع تدد  ال  ددو  إلددى 

 ;Zumpt, 1965; Smith, 1973): الكتدب الت دنيطيع

Bland and Jaques, 1980; Borror, et al 

كمدددا أُ سدددلت نمدددا ن مدددن الةيندددات إلدددى متحددد   (1989

 John Deemingال  يةع ال  ي انن حي  قدا  الددكتو  

  تاكيد التة ي .

 

 

 النتائج والمناقشة
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RESULTS AND DISCUSSION 
 

أظه ت الد اسع توا دد إ دا ع  التدويدد األنطدن حدن 

 ما   وحن  لد ال ما  واألانا  حن مصتلد  األانا  وال

-ال  يددد -ال  يددد  -المددددن  المن  دددع الفددد قيع )الص ددد 

الدما (. كما  ينت الد اسع توا دد ال دو  -عنك-األحسا 

الثدددددانن والثالددددد  ل ميدددددع الةيندددددات. سددددد لت توا دددددد  

Cephalopina titillator (Clark, 1797)   حددن اندد

 L2ن الثددانن ـ  الي قددـال مددا  وكانددت الي قددات حددن الةمدد

  Oesterus ovis (Linnaeus, 1758)و L3والثالدد  

توا دددها حددن أندد  األانددا  حددن ال ددو  الي قددن  سدد لت

وال ددددو   L1يليهددددا ال ددددو  الي قددددن األو   L2الثددددانن 

 .L3الي قن الثال  

 

 Oesterus ovisتدويد أنف الغنم 
 

 ( 3و 2و  1أشكال رقم Description :  (الوصف  

 

 apodousالفدك  عديمدع األ  د   عـات دوديـلي قا

larva (vermiform)  2,2ي د   ولهدا  المتوسد  إلدى 

مل   يحتوي  7س     ينما ع ضها ي    المتوس  إلى 

حل ددع واضددحع  الدد أق ن ددطيع  11 سدد  الي قددع علددى 

hemicephalous   حي  يكون ال أق مصتم  ومدنكم

داص  ال د   تكون الحل ع األولى مند  أ دو  مدن   يدع 

 ات  حاحع ال سد  األماميدع تكدون محد دع أو مد  دع  الحل

 ينمددا الحاحددع الصلطيددع لل سدد  تكددون ع يضددع مسدد حع  

ال ليددد فددطا  ياصدد  اللددون األ ددط  وقددد يحتددوي علددى 

 ةدددئ الل صدددات ال نيدددع اللدددون حدددن منت ددد  ال  دددع 

ص و اً الحل ات ال  ي ع مدن ال د   الصلطدن  واال داً 

الي قن الثالد  عند  ما يكون اللون داكن أكث  حن الةم  

حن الةم  الي قن الثانن حي  يتد ن اللون مدن األ دط  

( إلدى ال ندن الما د  L1ال اهت )حن الةم  الي قدن األو  

. ال ليدددد L3للسدددواد حدددن أواصددد  الةمددد  الي قدددن الثالددد  

integument  سددددميك وم ةددددد  يحتددددوي علددددى  ةددددئ

ال نيدددع والتدددن تت تدددب حدددن  طدددـو   spineالفدددويكات 

( على ك  4-2من  rowsـع حن   طو  )تـكون مومع

من حل ات الس ح ال  نن والتن تة ن  segmentحل ع 

ال س  ملمساً صفناً  تظه  هد   األفدواك  فدك  واضدح 

علددى الناحيددع ال  نيددع  ويتندداق  عددددها عنددد الندداحيتين 

  ال ان يتين  كما ينةد  توا دها حن الناحيع الظه يع .
 

أن عددددد  Spines distributionتوزياااأل األشاااوا   

األفددواك حددن الة دد  ال  حيددع أقدد  مددن الة دد  الوسدد يع  

اال ا مدا يكدون هنداك  دطان ايد  منتظمدان حدن  د   

الحل ات ال  نيدع ي د  عددد األفدواك  هدا حدن المتوسد  

-3فوكع(    ينما تحتوي الحل ات الوس يع على ) 30)

(  ددطو  فدد   منتظمددع تحتددوي حددن المتوسدد  علددى 4

  .فوكع(  65)
 

تحتدددوي الحل دددع Mouth-hooks طيف الفمياااة الخطاااا

األماميع من ال س  علدى حتحدع الطد  والتدن تحتدوي علدى 

قويددددع تسددددتصد  حددددن  Mouth-hooksص ددددا ي  حميددددع 

تاصدد   ،التغ يددع والتةلددق تظهدد  أسددط  منهددا حتحددع الطدد  

الص ا ي  اللدون األسدود وتظهد  م ددمتها  فدك   دا م 

نمدا تكدون من ص   ال د   األمدامن للحل دع األولدى   ي

  يدددع أ دددما   واضدددحع تحدددت ال ليدددد الفدددطا . يكدددون 

الص احان متواميان ويتواميان أيضاً مدع  دد ان ال سد  

ال ان يع حي  يتص ان وضع عمودي مع حل ات ال سد . 

وتكدددون الةضددد ت المتحكمدددع حدددن عمددد  الص دددا ي  

 واضحع  داً حن الطح  من ص   الم ه  الضو ن .
 

تحتوي الحل ع األصي ة من Spiracles الثغور التنفسية 

ال د     Spiraclesحل ات ال س  على ثغ ان تنطسيان 

الصا  ن للثغ  يكون م وق  فك  ه لدن   ينمدا يكدون 

ال    الداصلن ف   مست ي   حي  ياص  الثغد  التنطسدن 

  يحتدوي حدن منت دط  علدى  "D" الم م  فدك  حد   

(   ينتفدددد  buttonأو م   scarث ددددب م كددددمي )ند ددددع 

 Respiratoryم موعددع مددن المسددامات التنطسدديع حولدد 

pore  ا ـع م كمهــى فك  أفةـالدقي ع والتن تت تب عل

الث ب الم كدمي لتحتد  أالدب مسداحع ال د   التنطسدن 

Spiracular disc تكون الثغو  التنطسيع حن ف   حطد ة .

حي  أن مستوى توا دها حن وس  الحل ع ينصطئ عدن 

. تكددون هدد   الثغددو  مسددتوى سدد ح   يددع أ ددما  ال سدد  

 نيع اللون  ويتد ن اللون إلى ال نن الدداكن كلمدا ك د ت 

 الي قات حن الةم .
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 Cephalopina titillator (Clarkد أنف الجمال ـتدوي

1797) 

 

 5و 4) أشااكال رقاام Descriptionha وصااف اليرقاا  

 (6و
 

 Apodous larvaدوديدددددع عديمدددددع األ  ددددد  

(vermiform) هددددا الصلطيددددع أعدددد ئ مددددن النهايددددع نهايت

حل ددع. متوسدد   ددو  الةمدد   11األماميددع. مكونددع مددن 

مل    ينما ي د   دو  9مل  وع ض  18الي قن الثانن 

ملد . 11مل  وع ضع إلى  27الةم  الي قن الثال  إلى 

حيدد  يكددون الدد أق  hemicephalousالدد أق ن ددطيع 

مصتدددم  ومدددنكم  داصددد  الحل دددات ال دددد يع. ال ليدددد 

cuticle  أ يئ م ط   ويحتوي حن ال و  الثانن علدى

  ع   نيع حن الس ح الظه ي عند النهايع الصلطيع    ينما 

ال ددو  الثالدد  ئ يحتددوي علددى أي   ددع لونيددع . ال ليددد 

Integument  سدددميك  يحتدددوي علدددى  ةدددئ األفدددواك

Spine  الك ي ة والتن تت تب حن    واحدد عندد نهايدع

 ح ال دددـ نن مدددن حدددـل ات السدددـ Segmentكددد  حل دددع 

والظددـه ي والتددن تة ددن ال سدد  ملمسدداً صفددناً . تظهدد  

الص ددا ي  الطميددع مددن صدد   الناحيددع ال  نيددع للحل ددع 

األولى من حل ات ال س   يحدي   هدا الثغد ان التنطسديان 

األماميددان علددى  ان يدد   ويكددون فددك  ال ليددد حددن هدد   

المن  ددع مص دد   ص ددو  ع ضدديع دقي ددع  كمددا تحتددوي 

ى ثغو  تنطسيع تكون اا  ة حن مسدتوى نهايع ال س  عل

منصطئ عن س ح ال س  وتحي   ها  ةئ النتدؤات أو 

الحلمات الحسيع والتن تكون أ و  مدن الناحيدع ال  نيدع 

عددن الصلطيددع ويكددون  دددا  ال سدد  م ةددد حددن الناحيددع 

 الصلطيع.
 

هنداك نوعدان  Spines Distributionتوزيأل األشوا  

ي قددع  حيدد  تو ددد مددن األفددواك تتوا ددد حددن حل ددات ال

أفواك  دا مة ك يد ة الح د  مثلثدع الفدك  علدى أ د ا  

أفددواك منطدد دة علددى  8الحل ددع  ال ددطو  مكونددع مددن 

أفواك منط دة على ال هع الظه يع   9ال هع ال  نيع  و

 3حدن الحل تددان ال  ي ددع مددن ال د   األمددامن تتحددد كدد  

 6أفددواك   اعدددة واحدددة ويتندداق  عدددد األفددواك إلددى 

ال دد   الصلطددن مددن ال سدد    ينمددا تتوا ددد أفددواك عنددد 

فددويكات دقي ددع مص و يددع الفددك   ددداص  الحل ددات مددن 

 دطو  حددن الة دد   3الناحيدع ال  نيددع ح د   تت تددب حددن 

األولى  ويتناق  إلى  طان حن الث ثع الة   األصيد ة  

فويكع ت  ي اً  ويتوا د  63ك   ٍ  منها يحتوي على 

هدد ا النددو  مددن الفددويكات حددن الحل ددع األولددى والحل ددع 

 األصي ة  كث ة عند إنغمادات ال س   .
 

تحتدددوي الحل دددع   Mouth-Hooksالخطااااطيف الفمياااة 

األماميع من ال س  علدى حتحدع الطد  والتدن تحتدوي علدى 

  حددددن قويددددع تسددددتصد Mouth-hooksص ددددا ي  حميددددع 

التغ يددع والتةلددق تظهدد  أسددط  منهددا حتحددع الطدد    تاصدد  

الص ا ي  اللدون األسدود وتظهد  م ددمتها  فدك   دا م 

من ص   ال    األمامن للحل دع األولدى    ينمدا تكدون 

  يدددع أ دددما   واضدددحع تحدددت ال ليدددد الفدددطا . يكدددون 

الص احان متواميان ويتواميان أيضاً مدع  دد ان ال سد  

 ان وضع عمودي مع حل ات ال س .ال ان يع حي  يتص 
 

تحتوي الحل ع األولدى مدن  Spiraclesالثغور التنفسية 

حل ات ال سد  علدى ثغد ان تنطسديان أماميدان   دغي ان 

حن الح   مواميان للص ا ي  الطميدع  ينتهدن كد  منهدا 

وتحتوي الحل ع األصيد ة  ، ا  ع حلمات ممدو ع ال أق

   Spiraclesمددن حل ددات ال سدد  علددى ثغدد ان تنطسدديان

يكددون مسددتواهما مددنصطئ عددن النهايددع الصلطيددع  كلويددع 

الفددك  مددع و ددود انتطددام دا دد ي م ددو  حددن الناحيددع 

الداصليع يحتوي على الد م أو الن د ة . وتكدون  دطيحع 

 Respiratoryالثغ  التنطسن محتويع على مسامع تنطسيع

pore   .  الد اسدع أظهد تدقي دع واسدةع دا  يدع الفدك 

 حدن الطمدن الص دا  فدك  الماسدح ت وندنابلك  دالم ه 

 اي  ألسط  منحنيع تكون والتن Oestrus ovis  ي قات

 حددن ال  نيددع الناحيددع مددن تصدد ن والتددن الحددوا  مد  ددع

 ال سد  أفدواك ت دوق مددى أظه ت كما  األولى الحل ع

 حددادة مد  ددع نهايتهددا تكددون حيدد  ال  نيددع الناحيددع مددن

  انمئقهددا د وعدد وتةل هددا األنسدد ع حددن انغ اسددها لتسدده 

 ال دو  عدن الثالد  الي قن ال و  حن ح ما أق  وتكون

 الثغدو  ت كيدب إلدى الد اسع أفا ت كما  الثانن الي قن

 تكدون حيد   ال سد  سد ح مدن أقد  مستوى حن وكونها

  ال سد  مدن األصيد ة الحل دع حن   حن انغماد وس  حن

 وتن  ددددق. للثغددد  المسدددتوي ايددد  السددد ح وأوضدددحت

 ,Grammer) من ك   ك   ما مع الو طيع الم حظات

et al 1995)  تمت حي  
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 (Stevens, et al 1991)  الضدو ن  دالم ه  الد اسد 

 (Al-saqabi, 2005) و (Guitton, et al 2001) و

 الد اسددع تمددت حيدد   (Giannetto, et al 1999)و

 ت اكيدددب د اسدددع وعندددد. الماسدددح ابلكت وندددن  دددالم ه 

  مددع اتط ددت الثالدد  الةمدد  حددن  قددعللي الظهدد ي السدد ح

(Colwell and Scholl, 1995). الد اسدع  يندت كمدا 

 من األولى الحل ع عـقم من  نـتص الطميع الص ا ي  أن

 Cephalopina titillator (Clarck, 1797) ي قددات

 سددد ح أن كمدددا  أسدددط  إلدددى( مت هددد )  منحنيدددع وتكدددون

 تظهدد  كمددا  الكيتينددع التة  ددات  دد  تميددد األولددى الحل ددع

 ن د  تغ دن الح   ك ي ة  ا مة الفك  مثلثع األفواك

  ددد ومات و دددود الد اسدددع وأظه ت.ال سدددميع الحل دددع

 أن كمددا  ال سدد  مددن األصيدد ة الحل ددع عنددد الفددك  حلميددع

  وقدد   ال سد  سد ح عدن مدنصطئ مسدتوى تاص  الثغو 

 حن (Zayed, et al 2008)   ك   ما مع الد اسع اتط ت

 والمتنطسددات الصلطددن لل دد   عالدقي دد للت اكيددب و ددط 

 ئ أن  ُو د الد اسع ه   ص   من.الثال  الي قن لل و 

 مكدان ناحيدع مدن  التدويدد حن لإل ا ع تص  يع يو د
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 اتـالد اسدد مددن ددـعدد سدد لت حيدد   والةوا دد  اب ددا ع

 نـالةيدددد) نـحدددد انـابنسدددد علددددى األنددددوا  هدددد   دـتوا دددد

 مددن نددتكا ال  يسدديع عوا لهددا  ينمددا( نـاألنطدد والت ويدد 

 مدن كد  و دد  مدا مدع يت ا ق وه ا  الم معع حيوانات

(Wolfeschneider and Wiedemann, 1996) ،

(Lucientes, et al 1997)  ،(Fekry, et al 1997) ،

(Victor and Bhargva, 1998)  ،(Brisou and 

Menard, 2000)  ،(Suzzoni-Blatger, et al 

-El)،  (Prosl and Meyer, 2003) و (2000

Azazy, 1990)  ،(El-Azazy, 1992) و (Saraiva, 

et al 2006). 

 الشكر والتقدير
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