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  في مصر ا�غنام  في  الطفيلية  ا�صابة
  ) بالديدان ا�صابة(  -أ

  :المقدمة -1
  
واعدة لتحقيق ال�غنام باعتبارھا واحدة من أكثر الحيوانات لتم النظر ي

نسان ل% لحوم المجترات الصغيرة  ممن أھداف إمدادات المنتجات الحيوانية
 ٪ من 17وتمثل جزء كبير من استھ-ك اللحوم الحمراء  تشكل، كما 

 برازھا  استخدام با7ضافة إلى.مصر في إجمالي استھ-ك اللحوم الحمراء
  .كسماد عضوي طبيعي ل�راضي الزراعية

  
 يجبأنواع مختلفة من الديدان التي تعتبر خطرا كبيرا با=غنام  وتصاب

  .يتداخل مع تحسين إنتاجية ا=غنام =نهعلى محمل الجد  أخذه
ديدان قد تصيب ا=غنام والتي قد تكون المختلفا من  نوعا 20 وأكثر من 

  .ھذه الديدانل وسيطال العائل النھائي المضيف أو العائل بمثابة 
  : الي  –الديدان  نوع  حسب - ا=غنام تصيب التي  الديدان  وتنقسم

  
  :)Platyhelminths( مفلطحة  ديدان -1

  : إلى  وتنقسم
 Trematodes )متورقه(  ورقية  ديدان  ا

  :مثال
 Fasciola( ) العم-قة الفشيو\ ( المتورقة العم-قة بـ  ا7صابة

gignatica(  بھا مرضال ھي واحدة من أھم الطفيليات في ا=غنام ، وو 
 مما يؤدي   الوزن وفقدان الدم بروتين  نسبة قلة فقر الدم ، و الى يؤدي

 الخصوبة و اللحوم والحليب والصوف أفي نتاجية إماا7\حقا إلى فقدان 
 الموت  يحدث  فقد هالشديد ا7صابةم في  ذلك من أكثرلحيوان ، ولل

  .ل-غنام المفاجئ
  

   الديدان من النوع بـھذا العدوى بسبب  الخسارة ا\قتصاديةوقدرت
  بـ الو\يات  فيالزراعية والريفية والمنتجين التجاريين للمجتمعات

  . مليون دو\ر في السنة 200
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حقيقة  ھذهجنيه  مليون 100قدرت الخسائر بحوالي  بينما في مصر 
  . 1990 عام فيا=كاديمية المصرية للبحوث والتكنولوجيا سجلتھا 

  
 

   Csestodes شريطية  ديدان -ب
  :مثال

   بالغة وار كاط ا=نواع تعيش وھذه  )Moniezia spp. ( المنيزيا  دودة
 بما في  متنوعه اضأعر حدوث�غنام مما تسبب في ل الدقيقةفي ا\معاء 

أو بسبب تحدث الوفاة إما بسبب ا=ثر التراكمي  قدو ا\سھالذلك الھزال ، 
  .تسمم الدم الحاد

  ديدانال أنواعلعديد من ل  وسيطعائل ا=غنام تعتبر في حين ، كما 
  مرض )cysticercosis ( ، وھكذا يعتبر داء الكيسات المذنبة الشريطية

 ا\نتشار ة من أكثر ا=مراض الطفيلية واسع واحدا=غنام باعتباره في  مھم
مشكلة الك-ب  كل انحاء العالم ، و\ سيما في البلدان النامية التي لديھا في

 أھمية خاصة أنه \  المرض  ولھذا ،) الديدان لھذهالنھائي  العائل(الضالة 
حص  فقط أثناء الف يتم هيوجد لديه ع-مات ما قبل الوفاة ، ولكن الكشف عن

  .بعد الوفاة 

  
  ) Nemathlminths(  اسطوانية  ديدان -2

  
  :مثال

  
 )Hair worms, Abomasal worms(الديدان الخيطية 

  قد  مما التھابات الجھاز الھضمي للحيوانات المجترة تسبب بھا  والعدوى 
قد يؤدي إلى فقدان الشھية وانخفاض استھ-ك العلف ، وفقدان بروتينات 

الجھاز الھضمي ، وإجراء التعدي-ت في استق-ب الدم والب-زما في 
البروتين ، ومستويات منخفضة من المعادن ، ونشاط بعض ا\نزيمات 

خسارة و هيا\نتاج تقليلالمعوية وا7سھال ، كلھا عوامل تساھم في 
 . اقتصادية كبيرة


