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األطروحة أو الرسالة عنوان  

البصرة محافظت من مختلفت مناطق في األغنام جرب راستد   

االطروحة او الرسالة ملخص  

ةالخالصــــ   

  حٌث اإلناث األغنام  رأس( 0934)   الذكور األغنام من رأس( 274) فحص تم حٌث  ،4102 ماٌو إلى 4102 أكتوبر من الفترة  العواسً األغنام  فً الجرب بالحلم اإلصابة لتشخٌص الدراسة هذه أجرٌت
 من األغنام رأس 201 المصابة الكلٌة الحٌوانات عدد وكان ، سنة( 4 من أكثر)  ج مجموعة و سنة(  4-0) ب الثانٌة المجموعة ،( سنة من اصغر) أ األولى المجموعة مجموعات، ثالث إلى العٌنات قسمت

 Sarcoptes ovis  (51.964) ،  Psoroptes    ب البصرة  محافظة من مختلفة مناطق فً  المصابة العواسً األغنام فً الجرب الحلم من أجناس ثالثة تسجل  وتم،   المفحوصة  األغنام مجموعة
ovis(35.294) Choriotpes ovis (11.764)، بٌن مشتركة إصابة إلى باإلضافة , Sarcoptes ovis, Psoroptes ovis الذكور فً فبراٌر شهر خالل اإلصابة نسبة أعلى وسجلت4(. 1.33) نسبتها كانت 

4 44.42 الذكور نسبة سجلت بٌنما% 44.71  كانت األغنام اإلناث فً اإلصابة ان النتائج أظهرت كما.  ماٌو شهر خالل   الثالث باألنواع اإلصابة توجد ال بٌنما التوالً، على4( 94.22 ،91.174) واإلناث

 Psoroptes    أنواع ثالثة فً ،RBC Hb، PCV  فً انخفاض أن إلى الدراسة أشارت  المصابة األغنام  فً الدم مكونات فحص عند .(P> 0.05) بٌنها ما فً معنوٌة اختالفات وجود  عدم مع الدراسة فترة خالل
ovis  , Sacrcoptes ovis  , Chorioptes ovis  ًالمصابة غٌر مع مقارنة ،( سنتٌن من واكبر، سنة 4-0،سنة من اصغر) األعمار مختلفة فً الرضاعة والنعاج الحوامل نعاج اإلناث،، الذكور األغنام ف  ،

 , Psoroptes ovis , حالة فً الجنسٌن كال فً   سنتٌن من اكبر العمرٌة الفئة فً البٌضاء الدم كرات عدد زٌادة  الحالٌة الدراسة سجلت  كما .المصابة واألعمار الجنس فً واضحة معنوٌة االختالفات وجود
Sacrcoptes ovis  ovis  Chorioptes ovis  اإلصابة مع العدالت انخفضت. اإلصابة غٌر الحٌوانات مع بالمقارنة  Sacrcoptes ovis    ًالخالٌا أنواع مع بالمقارنة واحدة سنة من أقل العمرٌة الفئة ف 

  الدراسة هذه من علٌها المتحصل النتائج انخفضت .(P≤0.05)  .معنوٌة االختالفات وجود مع s    Psoroptes ovis , Sacrcoptes ovis  , Chorioptes ovisف اإلصابة خالل وزادت   التً االخرى الحبٌبٌة

 الحوامل النعاج فً RBC، Hb ,PCV  انخفض فً التأثٌر له كان  Psoroptes ovis  االصابة ان وأظهرت الثالث باالنواع اإلصابة إثناء  والرضاعة الحوامل األغنام فً RBC،Hb ,PCV  الدم معٌارٌة فً
 فً  انخفضت  العدالت  عدا ما المصابة، غٌر مع مقارنة األغنام فً الجرب أنواع ثالثة فٌها تنتشر التً والرضاعة الحوامل النعاج فً البٌضاء الدم كرات عدد إجمالً فً زٌادة أن أظهرت كما    والرضاعة،

 تصٌب التً الثالثة باالنواع االصابة حالة فً والكلوبٌولٌن الكلً البروتٌن فً زٌادة  هنالك أن  الحالٌة الدراسة  بٌنت( . P≤0.05) معنوي اختالف مع  أنواع ثالثة فً والرضاعة الحمل  فً الجرب مصابة األغنام

  أظهرت(. P ≤0.05) معنوٌة االختالفات وجود مع  اإلصابة واألجناس األعمار كل فً الثالثة  أنواع مختلف فً تركٌز ٌقلل الزالل مستوٌات أن حٌن فً المصابة، الغٌر مع بالمقارنة  بالجرب  العواسً االغنام

( مل/  نانوغرام) lgG تركٌز قٌم زٌادة والرضاعة الحوامل أٌضا النتائج وكشفت،  مصابة الغٌر واالغنام مع بالمقارنة بالجرب المصابة العواسً  األغنام فً الدم مصل فً  زدادت lgG تركٌز القٌم أن  اٌضا النتائج

 المصابة غٌرمقانة بالحٌوانات  مع ovis, Psoroptes ovis , Sacrcoptes ovis ، Chorioptic  الثالثة باالنواع المصابة  والرضع الحوامل حالة فً
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Tital of Thesis 

Study of Sheep Scabies in Different Regions of Basrah  Province 

Abstract of Thesis 

 

This study was conducted to diagnosis of infestation with sheep mange mites from the period of October 2014  to May 2015, there are  872  males and 1392  

female Awassi sheep examined and  the samples were divided into three groups according to sheep age . Three species of sheep mange mites recorded from 

different regions of Basrah province Sarcoptes scabiei var ovis (51.96%) , Psoroptes ovis (35.29%) ,Chorioptes  ovis (11.76%) ,and  mixed infestation with 

Sarcoptes scabiei var ovis and Psoroptes ovis (0.99%).   The highest percentage of mange mites infestation was detected  during February in males and 

females  (30.07% , 32.64%) respectively, while during May ,there are no infestations cases of mange mites in sheep.   Generally, female sheep showed 22 

.70% infestation with mange mites while the male recorded 22.24 %  during study period and there are non significantly differences between females and 

males of infestation(P> 0.05).  The  hematological examination of sheep indicated decreasing  in total RBC counts , PCV , Hb, with infestation with three 

species of recorded  parasites  for both sexes of animals  ,pregnant and  lactated ewes  in   different ages (<1 ,1-2 and >2) years when compared with non 

infested one , the obtained data showed significant differences(P≤0.05)  in different age groups and sexes  of mange mites .WBC count increasing in age 

group >2 for  both sexes , than the other age groups  in case of infestation with  mange mites  species comparison with non infested  animals . Neutrophils 

decreased with infestation with S. ovis in age group less than one year than other groups contrast the other WBC types which increased during the 

infestation with the three species of parasites  for both age and sex groups with  significantly differences (P≤0.05) There are decreased in  infested pregnant 

and lactated ewes in blood parameter  RBC  counts ,Hb% , PCV % especially with infested by P. ovis and there are significant  differences (P≤0.05) in 

pregnant and lactated  ewes  when compared with non infested one  in contrast, there are  increased in total WBC count in pregnant and lactated  ewes that 

infested by three type species of sheep mange mites compared with non infested excepted neutrophils  which recoded  decreases  in infested  pregnant  and 

lactated ewes The obtained data showed  increased in total proteins and globulins in case of infestation with mange mites species when compared  with  non 

infested one, while the albumin levels decreased in different species of  infestation with mange mites and  there are significant  differences are (P ≤0.05) . 

The results also revealed  that pregnant and lactated  ewes  showed highly values lgG concentration (ng/ml) in  infested ewes when than infested animals 



  


