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 في سورية عند اإلبلعزل وتحديد مسببات اإلصابة بالقراع 
 (1)عبد الناصر العمر*

         مركز بحوث حماه، الهبئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.(. 1)
   (.abdnaser64@gmail.com. البريد اإللكتروني: د. عبد الناصر العمر)*للمراسلة:  

 13/03/2018تاريخ القبول:    11/02/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
عينة مرضةةةية مذةومن مإل اإلال اليةةةرحية لدب المر يإل في محافصتي حم    200أجريت الدراسةةةة عل   

الفطور الميةةببة عزل وتحديد اهدف ، 2011 إل  شةةبا  2010ةالل الفترن مإل آمار)سةةورية(  ودير الزور
ال إعينة مإل   100العينات مإل حيوانات مصةةةةةةةةةةةابة سةةةةةةةةةةةريريام واير معال ة با دوية منها   للقراع. جمعت

سةةةةةةةةةةنوات(. أجريت الفحو   3مإل إال صةةةةةةةةةةعيرن )حت  عمر  100سةةةةةةةةةةنوات( و  10-3كبيرن )بعمر مإل 
لته بمحلول هما للفح  الم هري المباشةةةةةةةةةةةةةةر بعد معاما حدإ ؛المخبرية اتقيةةةةةةةةةةةةةةيق كل عينة إل   يةةةةةةةةةةةةةةميإل

للزرع الفطري عل  المنبت العذائي سااورايد المضاف إليه العلوكوز  ةوالثاني ،%20 هيدروكييد البوتاسيوم
(SDA).  مواصةةةةةفات الشةةةةةرلية والمزرعية لميةةةةةحات لعل  ا اعتمد في تحديد جنس ونوع الميةةةةةبط الفطري و

و ول مرن في القطر العر ي  النتائجوالم هري. أظهرت  الفح  العيانيب النامية رياتالفط ميةةةةةةةةةةةةةةتعمرات
 الفطر الشةةةةةةةةعروي الميةةةةةةةةببات الفطرية للصةةةةةةةةابة بالقراع عند اإلال هما:  اليةةةةةةةةوري عزل وتحديد نوعيإل مإل

 Trichophytonمينتةةةةااروفيتس ) الفطر الشةةةةةةةةةةةةةةعروي و  (Trichophyton verracusumفيروكوزوم )
mentagrophytes),   77.50و لعت نيةةةةةةةةةةةةةبة عزلهما في المحافصتيإل عند اإلال الكبيرن بالمتوسةةةةةةةةةةةةة %

أما عند . (%8.75ظهرت نيةةبة عزل مختلطة للفطريإل و نيةةبة )و  التوالي،عل   تالالعز مإل  %13.75و
ولكإل لق يرإل هناك . التوالي% عل  5.49% و94.50بالمتوسةةةة  صةةةةعار اإلال فقد العت نيةةةةبة عزلهما 

نيةةةةةةةةبة العينات التي أعطت  و د العتايإل أنواع ونيةةةةةةةةط العزوالت الفطرية في المحافصتيإل.  فروق معنوية
 اوجود محلول هيدروكيةةةةةيد البوتاسةةةةةيومعال ة إي ااية للصةةةةةابة بالقراع بطريقة الفح  الم هري المباشةةةةةر 

 . و لعتالتوالي% مإل الحاالت المصةةةةةابة عل  95% و92عند اإلال الكبيرن والصةةةةةعيرن بالمتوسةةةةة  20%
ي ااية للفح  مإل الحاالت اإل %91و %80نيةةةةةةةةةةبة العينات التي أعطت نمو لميةةةةةةةةةةتعمرات فطرية منها 

 .التواليالم هري عل  
 سورية. ،اإلال ،القراع :الكلمات المفتاحية

:المقدمة  
 ،والخيول ،والماعز ،وا انام ،وا بقار ،عد مرض القراع أحد اإلصةةةةةةةةةةابات ال لدية المشةةةةةةةةةةتركة ايإل اإلنيةةةةةةةةةةا  والحيوانات المختلفة كاإلالي  

Dermatophytosis (Acha and Szyfres, 2003 .) درماتوفيتوزس م موعة مإل ا مراض الفطرية تدع  تيببه .والقط  ،والكالب
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والميرروسةةةةةةةةةةةةةةبوروم  ،Trichophyton))التريروفيتو  : أجنةةةاس رئييةةةةةةةةةةةةةةةةةة هي ةثالثةةة إل  الفطريةةةة ميةةةةةةةةةةةةةةببةةةات هةةةذه ا مراض وتقيةةةةةةةةةةةةةةق
(Microsporum)، (  وااليبيدرموفيتوEpidermophyton).  مما ي عل انتشةةارها  ،هي تفضةةل النمو عادن في المنا ق الحارن والر بةو

ويحدث المرض عند اإلال  .( De Hoog et al., 2000; Ganguly et al., 2015أكبر في المنا ق االسةةتوائية وشةةبه االسةةتوائية )
حيث أشةةةار إل  ملل العديد مإل المراجي في مختل   ،نتي ةم لحاالت التلوث الو ائي الشةةةائعة اينها و يإل الم ترات ا ةرب المخالطة معها

 Ahmed and و Abbas and Omer, (2005)وQuinn et al., (2002 )و Radostits et al., (1997) أنحاء العالق
Saber, (2008)  وAbo El Foutah et al., (2012) وAbedian et al., (2014) وSabra  and  Al-Harbi, (2015)، 

إل  أهمية عزل وتحديد ميةةةببات اإلصةةةابة بالقراع في اةتبار فعالية المركبات الدوائية ت اه المرض كونه يىدي إل  ةيةةةائر كبيرن منوهيإل 
 ،وفي دراسة ميدانية  هق أمراض اإلال في سورية وجد العمرالسيما في حاالت اإلصابة الشديدن عند صعار اإلال.  ،تصل حت  النفوق 

 ,Agab and Abbas)اإلال كانت مصابة بالقراع حيط استمارات الميح الميداني. و د عزل  طعا  %( مإل 88( أ  نيبة )2016)
  Trichophytonتريروفيتو  فيروكوزوم )هو  ،مإل البىر المصابة بالقراع عند اإلال في اليودا  نوع واحد مإل الفطور ال لدية 1999)

verrucosum .) في مصةةةةةةر أكد وAbo El Foutah  et al., (2012) وعزلوا الميةةةةةةبط  ،انتشةةةةةةار المرض بشةةةةةةرل واسةةةةةةي عند اإلال
T.verrucosum كميةةةةةةةةةةةبط وحيد للمرض في المحافصة الشةةةةةةةةةةةر ية. اينما أشةةةةةةةةةةةار (Enany et al., (2013   أجناس إل  تشةةةةةةةةةةةخي

اينما كانت اإلصةةةابة بالميةةةبط  ،ا و هو ا كثر شةةةيوعام عند الحي T.verrucosumوكا  الميةةةبط الفطري  ،التريروفيتو  والميرروسةةةبوروم
عإل  ((2009، حيةةةةةةيإل كشةةةةةة في العراق فقد أما ( ا كثر عند اإلال الكبيرن اليةةةةةةإل. T.mentagrophytesنتااروفيتس )يتريروفيتو  م

 Microsporum canisمإل الحاالت المصابة و (%58و نيبة ) T.verrucosumوجود ثالثة أنواع مإل الفطور ال لدية الممرضة هي:
% ونوعيإل مإل 89.4 نيةةبة العت و  ة أنواع مإل التريروفيتو  إضةةافةم للصةةابة بااليبيدرموفيتو . في اليمإل تق عزل ثالث ،منها (%42في )

 .Baghza et al., (2016) %( 10.6الميرروسبورم انيبة )
مقاال  T. verrucosum%( مإل مواليد اإلال التي كانت مصةةابة بالقراع كا  سةةببها  25أ  أكثر مإل ) Kuttin et al., (1986وجد )

اإلصةةابة بالفطور ال لدية عند جمل  Ganguly et al., (2017وجد ). كما T. mentagrophytes%( كانت مصةةابة بالفطر  0.5)
لقشةةةةةور ال لدية وا و ار في ماءات البوتاسةةةةةيوم مصةةةةةاب سةةةةةريريام بالقراع لدب فحصةةةةةهق عينة فحصةةةةةام مباشةةةةةرام بالم هر الكهر ائي اوضةةةةةي ا

م موعة كبيرن مإل الفطور ال لدية التي كانت سببام في إصابة اإلال بالقراع  في الهند  واعزل Tuteja et al.,(2013أما ) %.20اتركيز
 .M. audouinii, M. canis, M. nanum, M.  ferrugineum, T. verrucosum, T. mentagrophytes, T) كا  أهمها:

schoenleinii, T. equinum, T. concentricum, T. tonsurans, T. violaceum, T. soudanense and T. rubrum.) 
 في سورية. عند اإلال عزل وتحديد الفطور الميببة للصابة بالقراع إلى دف البحثيه

 :هوطرائقالبحث مواد 
عل  عينات مرضةةةةةةية مذةومن مإل  طعا  اإلال اليةةةةةةرحية الموجودن لدب  2011 إل  شةةةةةةبا  2010أجريت الدراسةةةةةةة ةالل الفترن مإل آمار

حيث تق إجراء الفح  ، وجبل البشةةةةةةةةةةري( ،كباجطو  ،ودير الزور)منا ق: الشةةةةةةةةةةوال ،محافصتي حم  )منطقة تدمر(المر يإل في كل مإل 
 وس لت البيانات مثل عمر الحيوانات ومنا ق تواجد القطعا .  ،الد يق ل لد الحيوانات المصابة بالقراع ورصد ا عراض اليريرية
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كشةةةطات( مإل حيوانات مصةةةابة سةةةريريام بالمرض واير معال ة با دوية المضةةةادن و عينة مرضةةةية ) شةةةور وأو ار مريضةةةة   200  جمعت
حيث أةذت  ،سةةنوات( 3رعينة مإل إال صةةعيرن )حت  عم  100سةةنوات( و  10-3عينة مإل إال كبيرن )بعمر مإل   100للفطور منها  

حيث كشةةةةةطت القشةةةةةور  ،%70المصةةةةةابة بعد ميةةةةةحها بقطعة  طإل مبللة بالكحول ا يثيلي  العينات مإل سةةةةةطح وحواف المنا ق أو البىر
سةةةريريام بشةةةرل عميق للحصةةةول عل  جذور ا شةةةعار مإل أ راف اافات )كونها ا ماكإل النشةةةطة لنمو مإل الحيوانات المصةةةابة وا شةةةعار 
وتق نقلها إل  المختبر ، ووضعت هذه العينات في أكياس ور ية لمني نمو الفطريات الهوائية اير الممرضة ،خدام ملق  معققالفطر( باست

  لتذكيد التشخي  الحقلي.
حيث  ،أجريت الفحو  المخبرية اتقييق العينات الم موعة مإل اىر اإلصابة إل  أجزاء د يقة اواسطة ملق  معقق في أ باق اترية معقمة

 للزرع الفطري. ةهما للفح  الم هري والثانيا حدإيمت كل عينة مإل العينات الم موعة إل  جزئيإل    
 ،لكشةةة  عإل أاواخ وةيو  الفطر والتعرف عل  مواصةةةفاتهامرضةةةية لاسةةةتخدم فيه ال زء ا ول مإل كل عينة : الفحص المجهري المباشررر

وملل بعد معاملة تلل العينات بمحلول  ،وحول الحويصةةةةةةةةلة الشةةةةةةةةعرية، وتموضةةةةةةةةعها عل  جانبي الليفة الشةةةةةةةةعرية  ،وشةةةةةةةةرل وح ق ا اواخ
وملل لتحليل المادن الكراتينية ( الدافئ لمدن ر ي سةةةةةةاعة  بل البدء بعملية الفح  الم هري KOH% )20اتركيز هيدروكيةةةةةةيد البوتاسةةةةةةيوم

أو العبيرات  Arthrosporeوالتي تيةةةةةةةةةم   ،)ا اواخ(واليةةةةةةةةةبورات  ،(Hyphae)هايفات بعية رؤية ال ،الموجودن مي العينات المفحوصةةةةةةةةةة
 (.40X)( والقوي 10X(, واستخدم التكبيريإل الضعي  )Enany el al., 2013)( Arthroconidiaالمفصلية )

تمةةت زراعةةة ال زء الثةةاني مإل كةةل عينةةة عل  أ بةةاق المنبةةت العةةذائي سةةةةةةةةةةةةةةةةااورايةةد المضةةةةةةةةةةةةةةةةاف إليةةه العلوكوز  الزرع الفطري للعينررات:
(Sabouraud’s Dextrose Agar - SDA -)،  والذي يمتاز ادرجة حموضةةةة منخفضةةةة تمني نمو معصق ال راثيق المصةةةاحبة للعينة

لمني نمو ال راثيق والخمائر المصاحبة. وزرعت  (Chloramphenicol)ملغ مإل الصاد الحيوي الكلورامفينكول  50المفحوصة، ويحتوي 
 28-26وحضةةةةةةنت ا  باق عل  درجة حرارن  ،ي ااية أو اليةةةةةةلبية للفح  الم هري المباشةةةةةةركافة العينات بعض النصر عإل نتي تها اإل

 أساايي. 3-2درجة مئوية لمدن 
الفح  و  ،الفطريةزمإل ادء نمو وظهور الميتعمرات ( المعزول عل  .Trichophyton sppواعتمد في تحديد جنس ونوع التريروفيتو  )

الفح  الم هري لهذه الميةةةةةةةتعمرات بعد ثق  ،وح مها و وامها ،العيني لها لرؤية لونها وشةةةةةةةرلها مإل اليةةةةةةةطح العلوي والخلفي لطبق اتري 
بعدها تق أةذ ميةةةةةةةةحة منها للفح  الم هري للتعرف عل  نوع  ،وضةةةةةةةةي  طعة  طإل زر اء مبللة بالالكتوفينول عل  الميةةةةةةةةتعمرن الفطرية

 وفقام لما مكرته المراجي العلمية في هذا الم الومواصةةةةةةةةةفاتها المورفولوجية  ،)كبيرن أو صةةةةةةةةةعيرن(وشةةةةةةةةةرل وح ق ا اواخ  ،الخيو  الفطرية
Weitzman and Summerbell, (1995) و Wisal and Salim, (2010)وShokri and Khosravi, (2011)،  تق حيث

 ،الفح  الم هري المباشةةةةةر للميةةةةةتعمرات الفطرية النامية بذةذ ميةةةةةحة مإل حواف ووسةةةةة  هذه الميةةةةةتعمرات اواسةةةةةطة لوب معقق باللهط
عل  لهط ةفي  ليتق بعدها  وتيةةخإل ،بيةةاترن تعط ثق  ،( عل  شةةريحة زجاجيةKOHووضةةعها في نقطة مإل محلول ماءات البوتاسةةيوم )

واعتمد في تحديد الميةةةةةةبط المرضةةةةةةي عل  المواصةةةةةةفات الشةةةةةةرلية والمزرعية للميةةةةةةتعمرات النامية بالعيإل  .البدء بعملية الفح  الم هري 
 النامية عل  ا  باق.  الفطرية أو للميتعمرات ،و الفح  الم هري المباشر سواءم للعينات المرضية ،الم ردن

 ،والمنطقة ،تيةةةة يل وادةال كافة البيانات الخاصةةةةة بقطعا  اإلال المدروسةةةةة في المحافصتيإل المذكورتيإل كالعمرتق  ي:التحليل اإلحصرررائ
 ،والميةةةةةتعمرات الفطرية النامية عل  ا  باق ،ي ااية واليةةةةةلبية لوجود اإلصةةةةةابة بالقراع بالفح  الم هري للعينات المرضةةةةةيةالحاالت اإلو 
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وتق إظهار  ،بعية تحليلها SPSSعند اإلال الكبيرن والصةةةةةةةةعيرن باسةةةةةةةةتخدام البرنامج االحصةةةةةةةةائي  الفطور المعزولةوتعداد إضةةةةةةةةافةم  نواع 
 (. -Chi-square test -χ2الدالالت االحصائية والفروق المعنوية باةتبار مر ي كاي )

 ة:النتائج والمناقش
حيث لوحصت ا عراض  ،اينت النتائج إصةةةةابة  طعا  اإلال اليةةةةرحية بمرض القراع بصةةةةورن شةةةةائعة سةةةةواءم عند اإلال الكبيرن أو الصةةةةعيرن

وظهرت ا عراض المميزن للصةةابة بشةةرل بقي معطان بقشةةور ايضةةاء جافة وكثيفة  .اليةةريرية للصةةابة بالقراع عل  أنيةة ة ال لد وا و ار
(. لوحظ عند بعض 1وتشبه حبيبات نشارن الخشط الد يقة ) الشرل ،وسهلة اإلزالة ،ليإل، ومرتفعة عإل سطح ال لد اوضوحأحيانام و وامها 

وألق وتهيج ونشةةوء عقيدات جلدية صةةعيرن  ،وظهور حالة حيةةاسةةية جلدية تميزت بحرة شةةديدن ،الحيوانات عالمات الهزال والضةةع  العام
ور ما يرو  ملل بيبط اةتراق الفطر إل  داةل الطبقة ال لدية. وتتفق هذه ا عراض اليريرية للصابة مي  .أو جروح وةراجات صعيرن

 .Sabra and Al-Harbi, (2015)و Enany et al., (2013) ما أشار إليه كل مإل
نتائج أظهرت حيث , Graser et al., (2008ر مهمة جدام للكشةةةةةةةةةةة  عإل أنواع الفطور ال لدية )ت عد نتائج الفح  الم هري المباشةةةةةةةةةةة

حيث ظهرت ا اواخ  ،أاواخ وةيو  الفطر وجود)الو ر والكشةةةةةطات ال لدية(  بالقراع فح  العينات المرضةةةةةية المذةومن مإل اىر اإلصةةةةةابة
االنعراس الضةةةوئي موزعة بشةةةرل سةةةالسةةةل  ولية للفطر تميز جنس تريروفيتو  بصةةةورن جيةةةيمات ميةةةتديرن أو متعددن ا ضةةةالع شةةةديدن 

(Trichophyton  spp. 2( عل  جانبي الليفة الشعرية، أو حول الحويصلة الشعرية )الشرل.) 

  
 .. األعراض السريرية المميزة لإلصابة بالقراع عند اإلبل1الشكل 
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 (. 400X ( على األوبار المصابة عند اإلبل )التكبير المجهري.Trichophyton  sppالتريكوفيتون ). أبواغ فطر 2الشكل

 ،()المييةةةةيليوم لتفرعات الهايفاتوالمالحصات التفريقية مواصةةةةفات الشةةةةرلية والمزرعية لميةةةةحات المزارع الفطرية النامية لو االعتماد عل  ا
 تحديد نوعا  مإلتق عزل و  ،وفقام لما مكرته المراجي العلمية المشةةار إليها في مواد و رائق البحث ،وا اواخ الفطرية أو العبيرات المفصةةلية

( Trichophyton verracusum) الميةةةببات الفطرية للصةةةابة بالقراع سةةةواءم عند اإلال الكبيرن أو الصةةةعيرن هما: تريروفيتو  فيروكوزوم
الصةةةةةفات الشةةةةةرلية للميةةةةةببيإل الفطريإل  (1ال دول ) حيث يوضةةةةةح ،( Trichophyton mentagrophytes) فيتو  منتااروفيتسوتريرو 

في الحاالت االكلينيرية )اليريرية( المزمنة للصابة و  .(5و 4و 3)ا شرال  المعزوليإل بالفح  الم هري المباشر وللميتعمرات النامية
التي تق الحصةول عليها بالفح  الم هري  ل  أجزاء صةعيرن في العينات المذةومن. وتوافقت الصةفاتشةوهدت الهايفات متفتتة ومتقطعة ا

وكذلل الميةةةتعمرات النامية عل  منبت  ،للنوعيإل الفطرييإل المعزوليإل مإل اإلال في منا ق الدراسةةةةالمباشةةةر للميةةةتعمرات الفطرية ا ول  
 Fadlelmula et مواصةةةفات الشةةةرلية للميةةةتعمرات المعزولة عند اإلال في اليةةةودا  والتي تق عزلها مإل  بل )مي البالعلوكوز سةةةااورايد 

al., 1994). 
 . الصفات المورفولوجية لمستعمرات الجنسين الفطريين المعزولين.1جدول ال

 المعزولنوع الفطر 
الفحص المجهري المباشر 

  للعينات المرضية

 سابورايدصفات المستعمرات الفطرية النامية على منبت 

 الصفات المجهرية  الصفات العيانية 

 تريكوفيتون فيروكوزوم

 

Trichphyton 

verrucosum 

ا،(Ectotrix)ااألبووغاخارووو   وو ووو 

وتغزعتابشوو صاووومغتايلوو     ا

وك نتاا،الشوووووو   ع ىا  نبال م ا

ار غطااله يم تاي م ع .

لغحظتاالمل  م اتاع ىاش صا

لغنه اا،ندبادائ ي اتشبهااألز ا 

أب ضاك يمياأواشم ياتشبها

س حه ا  دياالش صاوغ لب ًاا،القش  

ارشن .ا

ر غطاالم ل   غماي م ع او ف   اع ىا

وسالسصااألبغاخاا،ه ئ الؤلؤي 

االممص   اكب   .

ا

تريكوفيتون 

 منتاغروفيتس

 

Trichphyton 

mentagrophytes 

ا(,Ectotrix)ااألبووغاخارووو   وو ووو 

وتغزعتابشوو صاووومغتايلوو     ا

ع ىا  نبال م االشوووووو   ,اوك نتا

ار غطااله يم تاي مغف اك ل غلب.

،الغحظانمغاالمل  م اتابل ع 

لغنه اأب ضايناالن ح  اال  غي اوبنيا

اا ،أواو ديايناالن ح  االلم  

اوقغايه اكث ف.ا

ر غطاالم ل   غماطغي  اوع ىانه ي ته ا

ويش هداا،عغ    تابش صاح زونيإ

ع ىاأط اتاالم ل   غمايغ زلايقبب ا

األبغاخاا،رالي ا6-5تحغياع ىا

االممص   اوغ   اوعديد .
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 يوم. 19( بعمر SDAبالغلوكوز )على منبت سابورايد ( T.verracusum)  . مستعمرة الفطر الشعروي فيروكوزوم3 الشكل

 
 يوم. 19بعمر (SDAعلى منبت سابورايد بالغلوكوز ) (mentagrophytes . T . مستعمرة الفطر الشعروي منتاغروفيتس )4الشكل 

 
 يوم 19بعمر ( SDAعلى منبت ) (T.verracusum) . أجزاء الفطر تريكوفيتون فيروكوزوم 5الشكل 

 (.-400X التكبير المجهري - وسالسل األبواغ المفصلية كبيرة الحجم، الميسيليوم متفرعة)الحظ خيوط 

( نتائج الفحوصةةةةات المخبرية وأنواع ونيةةةةط العزوالت الفطرية ومواصةةةةفاتها الشةةةةرلية والمزرعية للعينات المذةومن مإل 2ويوضةةةةح ال دول )
%( مإل الحاالت 77.5بالمتوسةةةةة  ) T.verracusumث العت نيةةةةةبة عزل الفطر حي ،اإلال الكبيرن التي أظهرت أعراض سةةةةةريرية للقراع

 فبلعت T. mentagrophytesنيةةةةةةةةةةةةةبة عزل الفطر أما  ،(KOHي ااية بالفح  الم هري المباشةةةةةةةةةةةةةر اوجود ماءات البوتاسةةةةةةةةةةةةةيوم )اإل
ويمرإل أ  تفيةةر  (.2  دوللامإل الحاالت ) %(8.75نيةةبة عزل مختلطة للفطريإل معام و نيةةبة العت ) ووجدت ،%(13.75بالمتوسةة  )
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حيث ت عد ا انام  ،باةتال  اإلال مي ا انام اليةةةةةرحية في المراعي في المنا ق المدروسةةةةةة T. verracusumالفطر زيادن نيةةةةةبة عزل 
المراجي العلمية في هذا بعض وفقام لما أشةةةةةةارت إليه  .T. verracusum  مصةةةةةةدرام رئييةةةةةةام للخمج بالفطور الشةةةةةةعروية الخارجية مإل نوع

 ,.Abdulaziz et alإليه  واواتفقت النتائج مي ما أشةةةةةةةةةار  (،(Quinn et al., 1994; Shokri and  Khosravi, 2011الم ال 
عند اإلال في منطقة القصةةةةيق في المملكة العر ية اليةةةةعودية مإل دو   T.verracusumفي أ  اإلصةةةةابة كانت عالية بالفطر   (2016)

كميةةةةةةبط  T. verrucosumبالراق مإل أنهق عزلوا الفطر  El Foutah et al., (2012)ليه إ وامكر النيةةةةةةبة. كما اتفقت مي ما أشةةةةةةار 
ة أنواع مإل , بةةالراق مإل أنهق عزلوا ثالثةةBaghza et al., (2016وكةةذلةةل اتفقةةت مي نتةةائج ) في مصةةةةةةةةةةةةةةر.عنةةد اإلاةةل  وحيةةد للمرض
 . اليمإلفي عند اإلال  %89.4 نيبة العت و  التريروفيتو  

 ،المدروستيإلو الراق مإل االةتالف النيبي لعدد الحاالت االي ااية للعينات بالفح  الم هري المباشر عند اإلال الكبيرن في المحافصتيإل 
ي ااية بالفح  الم هري (  ايإل أعداد الحاالت اإلp>0.05إال أ  التحليل االحصةةةةةةةةائي أظهر عدم وجود عال ة مات داللة احصةةةةةةةةائية )

اينما لوحظ وجود فرق معنوي  ،(0.390( وميةةةةةةةةةةةةةةتوب داللة )0.740حيث العت  يمة مر ي كاي ) ،للعينات المذةومن مإل المحافصتيإل
(p<0.05 )( وميةةةتوب 4.880حيث العت  يمة مر ي كاي ) ،لحاالت التي أعطت ميةةةتعمرات فطرية ايإل عينات المحافصتيإلفي نيةةةبة ا

حيث العت  يمة مر ي كاي  ،( ايإل أنواع ونيةةةةةةةةةةةةةةط العزوالت الفطرية في المحافصتيإل p>0.05)ام معنوي ام (. ولق يلحظ فر 0.027داللة )
 (.0.002( وميتوب الداللة )12.486)

 أنواع ونسب العزوالت الفطرية من اإلبل الكبيرة المصابة بالقراع.. 2جدول ال

 المحافظة

إجمالي عدد 

العينات 

المأخوذة من 

اإلبل التي 

أظهرت 

أعراض 

 سريرية 

عدد الحاالت 

االيجابية 

لفحص با

المجهري 

المباشر 

 KOHبوجود

نسبة العينات 

اإليجابية  

بالفحص 

المجهري 

 المباشر

عدد الحاالت 

التي أعطت 

نمو 

للمستعمرات 

 الفطرية

 أنواع

 العزوالت الفطرية

 أعداد ونسب

 العزوالت الفطرية 

 العدد
 النسبة

 المئوية

ا41ا90ا45ا50 حمص

T.verrucosum 32ا78.04ا

T.mentagrophytes 5ا12.19ا

Mixed (T.verrucosum 

and T.mentagrophytes) 
ا9.75ا4

ا39ا94ا47ا50 دير الزور

T.verrucosumا76.92ا30ا

T.mentagrophytesا15.38ا6ا

Mixed (T.verrucosum 

and T.mentagrophytes) 
ا7.69ا3

ا80ا92ا92ا100 اإلجمالي

T.verrucosumا77.50ا62ا

T.mentagrophytes 11ا13.75ا

Mixed (T.verrucosum 

and T.mentagrophytes 
ا8.75ا7
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حيث تق عزل  ،عزل وتحديد النوعيإل الفطرييإل اليابقيإل مإل صعار اإلال المصابة بالقراع في منطقتي الدراسة ،دراسةالكما أظهرت نتائج 
 اينما كانت ،ميةةتعمرات فطريةي ااية التي أعطت %( مإل الحاالت اإل94.50انيةةبة عالية العت بالمتوسةة  ) T. verrucosumالفطر 

وال دير بالذكر أنه لق يلحظ عند صةةةعار اإلال (. %5.49إم العت بالمتوسةةة  ) ،أ ل برثير T. mentagrophytesنيةةةبة عزل الفطر  
في  الذيإل الحصوا Enany et al., (2013)وتتفق هذه النتائج مي ما وجده (. 3  دولالأي عزالت فطرية مختلطة للنوعيإل المعزوليإل )

الذيإل  Kuttin et al., (1986كما اتفقت مي نتائج ) ،ا و كا  ا كثر شةةيوعام عند الحي T. verrucosumدراسةةتهق أ  الميةةبط الفطري 
 .Tفق  سةةةببها الفطر منها %( 0.5)وأ    T. verrucosum% مإل مواليد اإلال المصةةةابة بالقراع كا  سةةةببها  25وجدوا أ  أكثر مإل 

mentagrophytes. ( و التحليل االحصةةةةةةةةةةةةةائي لق يلحظ أي عال ة مات داللة احصةةةةةةةةةةةةةائيةp>0.05ايإل الحاالت اإل  )  ي ااية بالفح
( في نيةةةةةةةةةةةةةةبةةة الحةةاالت التي أعطةةت p<0.05اينمةةا لوحظ عنةةدهةةا وجود فرق معنوي ) ،الم هري ايإل اإلاةةل الصةةةةةةةةةةةةةةعيرن في المحةةافصتيإل

(. ولق يلحظ فرق معنوي 0.841( وميةةتوب داللة )0.040حيث العت  يمة مر ي كاي ) ،عينات مإل المحافصتيإلميةةتعمرات فطرية في ال
(p>0.05ايإل نيةط وأنواع العزوالت الفطرية ايإل اإلال الصةعيرن في منطقتي الدراسةة )، ( وميةتوب 1.245حيث العت  يمة مر ي كاي )

 (.0.537داللة )
 العزوالت الفطرية من صغار اإلبل المصابة بالقراع.. أنواع ونسب  3جدول ال

 المحافظة

إجمالي عدد 

العينات المأخوذة 

من مواليد اإلبل 

التي أظهرت 

 أعراض سريرية

عدد الحاالت 

االيجابية بالفحص 

المجهري المباشر 

 KOHبوجود

نسبة 

العينات 

اإليجابية  

بالفحص 

المجهري 

 المباشر

عدد الحاالت 

التي أعطت 

نمو 

تعمرات للمس

 الفطرية

 أنواع

 العزوالت الفطرية

أعداد ونسب 

 العزوالت الفطرية

 العدد
 النسبة

 المئوية

ا45ا94ا47ا50 حمص
T.verrucosum 44ا97.77ا

T.mentagrophytes 1ا2.22ا

ا46ا96ا48ا50 دير الزور
T.verrucosumا91.30ا42ا

T.mentagrophytes 4ا8.69ا

ا91ا95ا95ا100 جماليإلا
T.verrucosum 86ا94.50ا

T.mentagrophytes 5ا5.49ا

نيةةةةةةبة العينات التي أعطت داللة إي ااية للصةةةةةةابة بالقراع بطريقة الفح  الم هري المباشةةةةةةر عند اإلال الكبيرن والصةةةةةةعيرن  و د لوحظ أ 
مإل  %(91و) %(80و لعت نيةةبة العينات التي أعطت نمو لميةةتعمرات فطرية منها ) التوالي،%( عل  95%( و)92العت بالمتوسةة  )

النيبة العصم  للعزوالت  T. verrucosum(. و د شّرل عزل الفطر 3و 2)ال دوليإل  التواليي ااية للفح  الم هري عل  الحاالت اإل
 .Tاينما كانت نيةةةةةةةةةةةبة عزل الفطر التوالي،%( عل  94.50%(, )77.50الفطرية سةةةةةةةةةةةواء عند اإلال الكبيرن أو الصةةةةةةةةةةةعيرن و نيةةةةةةةةةةةط )

Mentagrophytes وتتفق نتائج هذه الدراسةةةةةة مي ما أشةةةةةار إليه كل  .التوالي%( عل  5.49%(, )13.75و نيةةةةةبة العت ) ،أ ل برثير
( لدب اإلال المصةةةةةةةابة Trichophytonوا جنس التريروفيتو  )صةةةةةةةالذيإل شةةةةةةةخ Mahmoud, (1993); Kuttin et al., (1986مإل )

 T .verrucosumكما كانت عزالت  ،ا  دو  مكر النيةةةةةةةةةةةةةطو كا  شةةةةةةةةةةةةةائعام عند الحي T .verrucosumبالقراع ووجدوا أ  الميةةةةةةةةةةةةةبط 
مإل ايإل أنواع ميببات الفطور ال لدية التي كانت سببام في ظهور اإلصابة بالقراع عند اإلال في منا ق أةرب  T.mentagrophytesو

إم وجد أ  الميةةةةةةةةةةةةةبط  ،اينما لق تتفق نتائج هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةة مإل حيث نوع الميةةةةةةةةةةةةةبط ونيةةةةةةةةةةةةةبته ،Tuteja et al., (2013كالهند مثالم )
T.mentagrophytes أمةةةةا في هةةةةذه الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فكةةةةا  الميةةةةةةةةةةةةةةبةةةةط  ،كةةةةا  ا كثر ايإل أنواع العزالت عنةةةةد اإلاةةةةل الكبيرن في الهنةةةةد
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T.mentagrophytes و د يعزب اليةةةةةةةةةةةةةةبط في ملل إل  اةتالف وتبايإل المناو والبيئة والموا ي ال عرافية ايإل الدا   ،انتشةةةةةةةةةةةةةةةارام  ا  ل
 Fisher etو Nooruddin and Singh, (1987)و Radostits et al., (1987)حيث أشةةةةةةارت بعض المراجي مثل  ،الدراسةةةةةةتيإل

al., (2012)    تلعط دورام مهمام في انتشةةةةةةار ا مراض بشةةةةةةرل عام والفطرية بشةةةةةةرل ةا  ،والعوامل البيئية ،التعيرات المناةيةإل  أ، 
مما يزيد مإل سةةةةهولة انتقال  ،كونها تيةةةةهل نمو ا اواخ الفطرية للمرض ،حيث أ  الحرارن والر و ة تزيدا  نيةةةةبة إصةةةةابة الحيوانات بالقراع

 أو اير المباشر لألاواخ الفطرية.  عإل  ريق التماس المباشر أو مي اإلنيا  ،الخمج )العدوب( فيما ايإل الحيوانات مي بعضها البعض
 :االستنتاجات

الميةةببات الفطرية للصةةابة بالقراع سةةواءم عند  ييةةتنتج مإل هذا العمل أنه تق و ول مرن في القطر العر ي اليةةوري تحديد وعزل نوعيإل مإل
( والفطر الشةةةةةةةةةةةةةعروي منتااروفيتس Trichophyton  verracusumاإلال الكبيرن أو الصةةةةةةةةةةةةةعيرن هما: الفطر الشةةةةةةةةةةةةةعروي فيروكوزوم )

(Trichophyton  mentagrophytes)،   عد هذا االسةةةةةةةةةةةةةةتنتاي مهمام في تزويد العامليإل في  طاع الصةةةةةةةةةةةةةةحة البيطرية ابيانات حول وي
ا مر الذي ييةهق في وضةي ارامج عالجية وو ائية وةفض نيةط حدوث هذا المرض المشةترك  ،ميةببات مرض القراع المعدي عند اإلال

السةةةةةةةةيما أ  اإلال المصةةةةةةةةابة بالقراع تقوم بحل أماكإل اإلصةةةةةةةةابة با جيةةةةةةةةام  ،ر ية وحبائس الحيواناتاالهتمام اتعقيق أماكإل الت ،مإل ةالل
 وةاصة التي تبق  حية ومعدية لفترن  ويلة. ،وانتشار أاواخ الفطور الشعروية ،الصلبة الم اورن لها ميببةم سقو  ا و ار المعدية

 المراجع:
(. دراسة ميدانية  هق أمراض اإلال في سورية. المركز العر ي لدراسات المنا ق ال افة وا راضي القاحلة 2016عبدالناصر ) ،العمر

 .50.  .)أكياد(. دمشق
كلية الطط  ،(. ميةةةةةةةةةةةةةةح ميداني عإل الفطريات ال لدية في اإلال العرا ية, أ روحة ماجيةةةةةةةةةةةةةةتير )ملخ (2009مثن  هادي ) ،حيةةةةةةةةةةةةةةيإل
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Abstract 

This study was carried out on 200 Ringworm infected camels’ samples under 

release breeding system in two governorates; Homs and Deir- eizour (Syria) 

during the period of March, 2010 till February, 2011 aiming for isolating and 

determining the dermatophytes that cause ringworm in camels. Samples were 

collected from clinically infected animals untreated by medicine, of which 100 

samples from old camels aged (3-10 years), and 100 samples from small camels 

aged to 3 years. Laboratory tests were carried out by dividing each sample into 

two parts, the first part for direct microscopic test using Potassium Hydroxide 

solution 20% (KOH), and the second part for fungal planting on alimentary 

matrix Sabouraud,s Dextrose Agar (SDA). The morphological and colonial 

characteristic of outgrowth fungal colonies by microscopic and ocular exams 

were used to determine the gender and sort of fungous pathogenic. Results 

showed for the first time in Syria isolation and determining two sorts of fungous 

pathogenic which cause Ringworm in camels; the first was Trichophyton 

verracusum and the second was Trichophyton  mentagrophytes where the rates 

of isolation in the two governorates in old camels as an average of 77.5% and 

13.75%  of isolations respectively, and it was appeared mixed isolation rate for 

two fungus which amounted 8.75%, whereas in small camels the rates of 

isolations amounted in averages of 94.5% and 5.49% respectively, but there was 

no significant difference between gender and sort of fungous pathogenic in the 

two governorates .The rate of samples that gave a positive result for ringworm 

infection by direct macroscopic test method with an existence of 20% KOH in 

old and small camels as an average of 92% and 95% of infected cases 

respectively. The rate of samples that gave growth of fugal colonies were 80% 

and 91% of positive cases of microscopic test respectively. 
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