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التغيرات النسجية والعيانية في جلود الماعز المحلي المصابة بحلم الجرب في بغداد
حليم حمزة حسين
جامعة ديالى – كلية الطب البيطري

الخالصة
ھدفت الدراسة إلى الكشف عن م!دى الت!أثيرات الت!ي تس!ببھا حل!م الج!رب عل!ى جل!ود الم!اعز
المحلي المدبوغة بالكروم و ألول مرة في العراق من خالل شراء عد د من الجلود المصابة بالجرب
من مجزرة الشعلة واماكن بيع الحيوانات في الشعلة في بغداد .
كشفت الدراسة العيانية لجلود الماعز المدبوغة بالكروم ظھور اضطراب ف!ي الس!طح الحبيب!ي للجل!د
وخشونة الطبقة الحبيبية ولوحظ تحطم شديد ف!ي طب ق!ة البش!رة واألدم!ة مس!ببة عيوب!ا ف!ي س!طح الجل!د
ور داءة نوعيتة ’ في حين اظ ھرت الفحوصات النسجية للجل!ود المص!ابة ب!الجرب ت!ثخن طبق!ات الجل!د
وفرط نمو الطبقة الشوكية )الشواك ( وفرط التقرن وارتشاح للخاليا ا اللتھابية في البشرة واألدمة .
المقدمة
يشكل الماعز المحلي ثروة وطنية كبيرة ويمثل حيزآمھما في اقتصاد الدول النامية الكبرى
ويكتسب اھ مية في الدول األستوائية وشبة الستوائية ) Cozmaو آخرون . ( ١٩٩٩ ،
تربى الماعز لغرض األستفا دة من لحومھا وجلودھا وشعرھا .تصاب سالالت الماعز بأنواع عدي!دة
من المسببات الطفيلية الخارجية والتي تؤثر بشكل مباشر على نوعية الجل!ود المنتج!ة .ك م!ا ت!ؤثر ھ!ذه
المس!ببات عل!!ى إنتاجھ!!ا م!!ن الحلي!!ب والش!عر واللح!!م ) Pucciniو Horak : ٢٠٠٠ ، Otrantoو
آخرون . (٢٠٠١ ،
م!!!ن الطفيلي!!!ات الخارجي!!!!ة الم!!!ؤثرة عل!!!ى جل!!!!ود ال م!!!اعز المحل!!!ي يرق!!!!ات نغ!!!ف جل!!!د الم!!!!اعز
 Przhevalskiana silenusوالتي تؤدي الى حدوث ثقوب وتحط!يم ش!ديد ف!ي الجل!د مم!ا ي!ؤدي
الى خسائر اقتصادية كبيرة في الجلود المدبوغة ) Otrantoو . ( ٢٠٠٠ ، Puccini
لوحظ أن ُحلم الجرب من الطفيليات لھا تاثير كبير بسبب اتساع مساحة األص!ابة حي!ث تش!مل من!اطق
واس!عة م!!ن الجل!!د وتص!!اب الم!!اعز بن!!وعين مختلف!!ين م!ن ُحل!!م الج!!رب والل!!ذان يع!!ودان ال!!ى ج!!نس
 Venkatesan) Psoroptesو آخرون . ( ٢٠٠٨ ، Fuchs : ١٩٧٢،
إن التحطيم الحاصل ف!ي الجل!ود متن!و ع م!ن منطق!ة ال!ى اخ!رى وتترك!ز األص!ابة ب ُحل! م الج!رب ف!ي
الماعز بمناطق الرقبة والظھر والكت!ف وق!د تنتش!ر ف!ي األص!ابات الش!ديدة لتش!مل ك!ل انح!اء الجس!م
) .( ٢٠٠٠ ، Kandilلكن على األغلب تكون األصابة ب ُحلم الجرب في الماعز محددة وغي!ر منتش!رة
مكونة مراكز نخرية مصحوبة بانخف!اض الس!طح الحبيب!ي للجل!د ) Venkatesanو آخ!رون ١٩٧٢،
 ( ١٩٩٤ ، Damms :لذلك اھتمت الكثير من المراكز البحثي!ة العالمي!ة بت!أثير الطفيلي!ات الخارجي!ة
على جلود الحيوانات المدبوغة وماله من أھمي!ة ف!ي خس!ارة األنت!اج ورداءة النوعي!ة وخاص!ة طفيل!ي
ُحلم الجرب الذي يؤدي الى حفر انفاق في طبقات الجلد م ما ي!ؤدي ال!ى تل!ف الس!طح الحبيب!ي للجل!د
) Aspو  . ( ١٩٩٦ ، Pearson :١٩٨٨ ، Tauniكما لوحظ أن حُلم الجرب تؤدي ال!ى ح!دوث آ ف!ة
وتشقق في طبقة البشرة وبذالك قد تؤ دي الى حدوث اصابة مش!تركة بكتيري!ة أو فطري!ة أو فايروس!ية
) Scala :١٩٥٩، Greenو آخ!!رون  . ( ١٩٩٩،إن المس !!احة الس !!طحية للجل!!!ود المدبوغ!!!ة ت!!!تقلص
كثيرا بسبب الطفيليات الخارجية مما يؤدي إلى فقدان نسبة عالية من الجلد الذي تظھر علي!ة القش!ور
والحراشف وخاصة حلم الجرب ) . ( ١٩٧٨ ، Haines
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أما بخصوص الدراسة النسجية لإلصابات الطفيلية الخارجية على الماعز فھي قليلة ومحدودة  ،وقد
الحظ  Venkatesanو آخرون ( ١٩٧٢) ،إن التأثيرات النسجية لحلم الجرب على الماعز اقل
بكثير مما تسببه حلم الجرب في جلود األغنام وانحصرت التأثيرات في ظھور زيادة في سُمك الجلد
مع فرط التقرن بسبب التخديش الحاصل مع ظھور تنخر بسيط في طبقات الجلد محددة وغير
منتشرة
ولغرض معرفة التأثيرات الطفيلية الخارجية على جلود الحيوانات الم دبوغة وألھمية
األصابة بحلم الجرب ھدفت الدراسة الى :
 .١اجراء دراسة عيانية لجلود الماعز ال مصابة بحلم الجرب والمدبوغة بالكروم و مآلحظة مدى
تأثير حلم الجرب عليھا.
 .٢إجراء دراسة نسجية للجلود المصابة ومعرفة مدى التحطيم والتلف الحاصل في طبقات الجلد.
المواد وطرائق العمل
ش! ملت الدراس!!ة جم!ع عين!!ات م!ن جل!!و د م!!اعز مص!ابة بحل!!م الج!رب قب!!ل عملي!ة ال!!ذبح  ،وق!!د
تراوح!ت اعم!!ار الحيوان!ات م!!ن ) ( ٦- ٣س!نوات واخ!!ذت العين!ات م!!ن مج!زرة الش!!علة وا م!اكن بي!!ع
الحيوانات في الشعلة  ،تم شراء  ٢٠جلد ماعز مصاب بالجرب .
ً
واستخدمت طريق!ة  ( 1936) ، Armitageلتش!خيص العين!ات  ،حي!ث وض!ع ج!زء م!ن القش!طات
في انابيب زجاحية واضيف أليھا ھيدروكسيد البوتاسيوم  %١٠ثم وض!عت ف!ي حم!ام م!ائي لم!دة ١٥
دقيقة وبدرجة حرارة  ٨٠م ثم نقل!ت ال!ى جھ!از الط!رد المرك!زي ث!م بع!د ذال!ك س!حبت عين!ات م!ن
الراسب ووضعت على شريحة وفحصت بال مجھر الضوئي للتأكد من األصابة .
أخ!ذت خزع!ات م!ن الجل!ود المص!ابة ب!الجرب وثبت!ت مباش!رة بم حل!ول الفورم!الين  %١٠لم ! دة ٤٨
ساعة واجريت عليھا مراحل التقطيع النس!يجي ،ث!م ص!بغت المق!اطع النس!يجية بص!بغة ھيماتوكس!لين ـ
ايوسين ) Bancruftو . ( ١٩٨٢، Stevens
بعد ذالك ارسلت الجلود المصابة الى معمل الدباغة التابع للشركة العا مة للصناعات
الجلدية الكائن في الزعفرانية  ،إن الغاية من دباغة الجلود ھي ازالة المواد العالقة واألوساخ وكذلك
القشور والبثور لغرض اظھ!ار الس!طح الحبيب!ي للجل!د ل دراس!ة التغي!رات الحاص!لة عل!ى س!طح الجل!د
وقد اجريت مراحل الدباغة وكما يلي - :
 - ١تغسل الجلو د بالماء ال عادي لمدة ساعة للتخلص من ال موادالعلقة بھا .
 - ٢توضع الجلود المصابة في برميل يالس!تيكي و يض!اف ل ھ!ا مل!ح الطع!ام والبريفنت!ول وم!ادة
منظفة وتترك لمدة يوم واحد .
نضيف مادة كبريتات الصوديوم وھيدروكسيد الكالس!يوم عل!ى الس!طح الحش!وي للجل!د ويت!رك
مدة ثالث ساعات .
 - ٣توضع الجلود المصابة في جھاز الاليم )جھاز دوار ( لمدة نصف ساعة .
 - ٤يفحص السطح الحبيبي للجلد والذي يكون خالي من الشعر لمشاھدة االفة .
 - ٥تع!!اد عملي!!ة تمل!!يح الجل!!د بمل!!ح ذو تركي!!ز  %٩ث!!م ن ض!!يف ح!!امض الكبريت!!ك وح!!امض
الفورميك ويترك لليوم التالي .
 - ٦نض!!يف مل!!ح الك!!!روم بنس!!بة  %٩م!!!ن وزن الجل!!د ونثب!!ت الك!!!روم بواس!!طة بيكاربون!!!ات
ال صوديوم وبذالك يكون الجل د مدبوغ بالكروم جاھز للتصوير .

٥٩

مجل ة ديالى للعلوم الزراعية ٢٠٠٩ ، ٦٥ - ٥٨ : ( ١ ) ١ ،

حسين

النتائج والمناقشة
بعد فحص العينات المأخوذة من الجلود المصابة لوحظ ان الماعز مصاب ب ُح لم الجرب من جنس
 Psoroptes sppصورة ). ( ١

صورة  . ١حلم الجرب جنس . Psoroptes spp
كما أظھرت الدراسة العيانية لجلود الماعز المصابة بحلم الجرب آفة عيانية واضحة حي!ث ش!وھدت
آفة قشرية بيضاء مصفرة تغط!ي مس!احات متقطع!ة م!ن الجل!د م!ع تس!اقط الش!عر ف!ي تل!ك المن!اطق
كذالك ظھور حراشف كبيرة محددة وغير منتشرة مقارنة باالفة التي تسببھا حل م الج!رب ف!ي األغن!ام
.
ول!وحظ إن حل!م الج!رب ج!نس  Psoroptesتس!!بب انخف!اض ف!ي الس!طح الحبيب!ي للجل!د وال!ذي ل!!م
يآلح!!ظ ف!!ي جل!!ود األغن!!ام ف!!ي دراس!!ة س!!ابقة  ،اظاف!!ة ال!!ى ذال!!ك ف!!ان الجل!!و د المدبوغ!!ة اظھ!!رت
اضطراب وخشونة في السطح الحبيبي للجلد مع فرط التقرن وازدياد سمك الجلد ) صورة . ( ٣
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صورة  . ٢مقطع عياني في جلد ماعز مدبوغ بالكروم سليم وخالي من اي اصابة .

صورة  . ٣مقطع عياني في جلد مدبوغ بالكروم يوضح األضطراب والخشونة في السطح الحبيبي
لجلد الماعز المصابة .
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ولوحظ إن حلم الجرب في الماعز تسبب تحطيم اقل شدة مما تسببة الحلم في األغنام ول كن التحطيم
امتد ليشمل طبقة البشرة واألدمة للجلد وبالتالي رداءة النوعية وانخفاض القيمة األقتصادية للجلد .
أما الدراسة النسجية لجلود الماعز المصابة فقد اظھرت زيادة سمك طبقات الجلد وظھور حالة
الش!!واك  Acanthosisم!!ع مش!!اھدة زي!!ادة س!!مك الطبق!!ة الش!!وكية وح!!دوث حال!!ة ف!!رط التق!!رن
 ، Hyperkeratosisكذالك لوحظ تجمع شديد للخآليا األلتھابي!ة وخاص!ة الحمض!ات والع!دالت ف!ي
البشرة واألدمة  ،كما شوھدت مناطق تنخرية مجھرية في طبقة البشرة والتي ق! د تس!بب تل!ف ش!ديد
في طبقة البشرة )صورة . ( ٤

الصورة رقم ) ( ٤مقطع نسجي في جلد ماعز يبين حالة الشواك  acanthosisمع فرط التقرن
.
أظھرت الدراسة لجلود الماعز المدبوغة بالكروم تأثيرا واضحا لطفيلي حلم الجرب وألول م!رة
ف!ي الع!راق  ،حي!ث بين!!ت الجل!ود المص!ابة ب!!الجرب آف!ة جلدي!ة واض!حة م!!ع وج!ود آف!ة قش!!رية
بيضاء مصفرة ت غطي مساحات متقطعة من الجلد مع تساقط الش!عر وظھ!ور الحراش!ف الكبي!رة
والمحددة وغير المنتشرة ،كما لوحظ ان حلم الجرب تسبب انخفاض في السطح الحبيبي للجلد .
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إضافة إلى ذلك فان الجلود المدبوغة اظھرت اضطراب وخشونة ف!ي الس!طح الحبيب!ي للجل!د م!ع
Haines  ( و2008) ، Fuchs واتفق!ت نتآئجن!آ م!ع م!ا ش!اھده، فرط التقرن وازدي!اد س!مك الجل!د
. ( 1978) ،
 تس!بب تحط!يم اق!ل ش!دة مم!ا تس!ببة الحل!م ف!يPsoroptes كما لوحظ ان حلم الجرب جنس
األغنام ولكن التحطيم امتد ليشمل طبقة البشرة واألدم!ة للجل!د وبالت!الي رداءة النوعي!ة وانخف!اض
. ( 2001) ، Horak  ( و1994) ، Damms  وھذا ما أكده. القيمة األقتصادية للجلد
أم!ا بالنس!!بة للدراس!!ة النس!جية فق!!د اظھ!!رت الجل!ود المص!!ابة زي!!ادة ف!ي س!!مك الطبق!!ة الش!!وكية
 كذ لك لوحظ تجم!ع ش!ديد للخآلي!ا األلتھابي!ة كم!اhyperkeratosis وحدوث حالة فرط التقرن
(1996) ، Johnsonشوھدت مناطق تنخر مجھري في طبقة البشرة واتفقت نتأجنا مع ما وجده
.
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Histological and Crossly effects of mange mites infestation of
native goat in Baghdad.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to demonstrate the effect of mange
st
infestation on the chrome tanned leathers of the native goat. For the 1 time
in Iraq. It has been conducted by purchasing a number of mange infected
hides from AL-Shu'ala abattoir and some scattered private farms in al-shuala
Baghdad.
The gross examination study of chrome tanned leather of goat revealed
Disturbance in the granular surface of the leather and roughness of the
granular layer. Severe destruction in the dermis and epidermis layers were
also seen, which causes malformation and decrease in leather's surface
quality. The histopathological examination of the affected leather with
mange mites revealed: thickness of the layers, acanthosis, hyperkeratosis and
sever infiltration of inflammatory cell in both dermis and epidermis.
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