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 في) عترة السوتا(قتول والم الحي مرض النيوكاسل قاحيلاالستجابة المناعية ل
   فروج اللحم

  
  اليأيمن عبد هللا علي الحي و عالء عبد األحد شمعون

  
  العراق، فرع األمراض وأمراض الدواجن، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل

  
  

  الخالصة
  

للتعرف على تأثير ھذه البرامج و) السوتا(لمضعف واللقاح المقتول لمرض النيوكاسل عترة تضمنت ھذه الدراسة حقن اللقاح الحي ا
مجاميع ) ٨(  استخدمت في ھذه الدراسة. ومعدل الزيادة الوزنية بأعمار مختلفة بعض جوانب االستجابة المناعيةاللقاحية المستخدمة في

أظھرت النتائج . ى برنامج لقاحي، أما الثالثة الباقية فكانت مجاميع سيطرةُالمجاميع الخمسة األولى أخضعت كل مجموعة إل. ًفروج لحم
ً يوما بين المجاميع الملقحة والغير ملقحة بينما أظھرت معدل ٢٨-١٨عدم وجود تفوق معنوي لمعدل الزيادة لفروج اللحم بين العمرين 

بدون ( نوي للمجموعتين األولى والرابعة على المجموعتين السادسةً يوما بوجود تفوق مع٣٥-٢٨الزيادة الوزنية لفروج اللحم بين العمرين 
يوما ) ١٨(، كما أثبت فحص اختبار األليزا بعدم جود تفوق معنوي للمجاميع الملقحة عند )P<0,05(والثامنة عند مستوى معنوية  )معاملة

وتفوقت المجموعة الثالثة معنويا على .من التجربة) ٢٨(من التجربة بينما تفوقت المجموعة الثانية على المجموعة الثالثة عند اليوم 
من ) ١٨(، كما أظھر اختبار تثبيط التالزن الدموي عند يوم )P<0,05(من التجربة عند مستوى معنوية ) ٣٥(المجموعة الرابعة بعمر 

جموعة الرابعة على المجاميع األولى من التجربة الم) ٢٨(التجربة بعدم وجود تفوق معنوي للمجاميع الملقحة وتفوقت معنويا عند العمر 
). p<0,05(من التجربة فتفوقت المجموعة الثانية على المجموعتين األولى والخامسة عند مستوى معنوية ) ٣٥(ّوالثانية والثالثة أما عند يوم 

 التجربة عند اليوم الثامن من انخفاض مستوى معايير األجسام المضادة المتعلقة بأفراخ) ELISA,HI(بينت المناعة األمية لالختبارين 
أشار معامل البلعمة عند اليوم الخامس والثالثين من التجربة وجود تفوق معنوي للمجموعة الخامسة على المجموعتين السابعة . التجربة

  ).P<0,05( عند مستوى معنوية) ٦(على مجموعة السيطرة ) ٤,٣,٢(والثامنة كما وجد تفوق معنوي للمجاميع 
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Abstract 
 

This study was designed to determine the level of immunity and efficacy of body weight in different age in broilers by live 
attenuated with adjuvant and killed vaccines (LaSota strain). In this study used (8) groups of broiler, first five groups 
vaccinated with different vaccination program, another (3) groups as control. Results reveal that no significant increase in 
mean body weight at 18-28 days in all groups, but significant increase at 28-35 days age in groups (1,4) on groups (6,8) at 
(P<0.05). ELISA shows presence of not specific antibody in the sera at vaccinated groups in 18 days age, where presence of 
specific antibody at group 2 compare with group 3 in 28 days age, also specific antibody at group 3 compared with group4 in 
35 days age at (P<0.05). HI shows presence of not specific antibody in the sera at vaccinated groups in 18 days age, where 
presence of specific antibody at group 4 compared with groups 1,2,3 in 28 days age, but where is 35 days age which presence 
of specific antibody at group 2 compared with group (1 and 5) at (P<0.05). The result of Maternal Antiboday revealed in 
ELISA & HI which decrease of specific antibody in broiler chicks at 8 days age. The result of Phagocytic index revealed 
occurrence of specific phagocyte at 35 days age in group 5 compared with group (7 and 8) and also presence specific 
phagocyte in group (2,3 and 4) compared with group 6 at (P<0.05). 
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  المقدمة
 

مراض الفيروسية الخطيرة التي يعد مرض النيوكاسل من األ
 .)١ (تصيب الدواجن ويمتاز بالعالمات التنفســية والعصـبية
حيث  فضال لما يسببه من خسائر اقتصادية في قطعان الدجاج

ّ إن فشل عملية .)٣،٢ (بھذا المرضسجلت نسب إصابات عالية 
 تريعود لعدة عوامل منھا ضراوة الع) ND(التحصين ضد مرض 

رض ونوع العترة اللقاحية وطريقة إعطاء اللقاح المسببة للم
ناعية فضال عن سوء استخدام اللقاح وطريقة مووجود مثبطات 

اإلعطاء أو عدم إتباع برنامج لقاحي جيد يؤدي إلى خسائر 
ّإن لعملية التلقيح  .)٤(وإخفاقات في قدرة السيطرة على المرض 

 التقليل من دورا متعارفا عليه في صناعة الدواجن وذلك من اجل
) ND(شدة اإلعراض السريرية التي تحدث من العتر الضارية لـ 

والتي بالتالي تمنع اإلصابة وطرح الفيروس وكل ذلك يحدث 
تحت إدارة ناجحة وامن حيوي تتطلبھا حقول الدواجن ويوجد 
نوعان من اللقاحات ضد مرض النيوكاسل وھما اللقاح الحي 

ّ طرق اإلعطاء متعددة إما عن ّالمضعف واللقاح المقتول كما أن
ھذا من حيث , طريق ماء الشرب أو بالرش أو بالتقطير في العين

 .)٥ (اللقاح المضعف الحي والحقن في العضل في اللقاح الميت
ّإن لطريقة إعطاء اللقاح الحي المضعف المختلفة ماعدا طريقة 

تكون لدينا مناعة موضعية والتي سوف تتطور  ماء الشرب
ي حماية قطيع فروج اللحم ضد تحديات مرض وتساعد ف
اللقاح الحي المضعف ) ٧ (وقد استخدم الباحثون) ٦ (النيوكاسل

عن طريق الحقن و ممزوجا مع اللقاح الميت في فروج اللحم 
وقد أشار الباحثان . وحصلت على حماية واستجابة مناعية عالية

لزيتي أيضا إلى استخدام اللقاح الحي المضعف ممزوجا مع ا )٨(
 بحصوله على نتائج معنوية في التحويل Ulster2C وB1لعترتي 

الغذائي وكذلك في حماية افراخ فروج اللحم من دون األصابة 
يوما دون استخدام الجرعة اللقاحية ) ٢٨(لحد عمر ) ND(ب

 ھذا فضال عن ماتوصل إليه (booster vaccination). المعززة
  األجسام المضادةل منبحصولھم على مستوى عا )٩( الباحثون

عند استخدام اللقاح الحي المضعف واللقاح المقتول في عملية 
، لذلك كان الھدف من ھذه الدراسة الحقن ألفراخ فروج اللحم

دراسة بعض جوانب االستجابة المناعية عند حقن اللقاح الحي 
المضعف والمقتول ضد مرض النيوكاسل بطرائق التلقيح 

  . معدل األوزان بأعمار مختلفة وتأثيرھا علىالمختلفة
  

  المواد وطرائق العمل
  

 فروج لحم وبعمر يوم واحد) ٣١٠(أستخدم في ھذه الدراسة 
ُ المجاميع الخمسة األولى أخضعت كل  مجاميع،٨قسمت الى 

مجموعة إلى برنامج لقاحي مختلف، أما الثالثة الباقية فكانت 
وكاسل عترة ُ، المجموعة األولى أعطيت لقاح نيمجاميع سيطرة

 يوم والمجموعة الثانية ١١عن طريق ماء الشرب بعمر )السوتا(
 عن طريق الحقن )السوتا(ُأعطيت لقاح نيوكاسل حي عترة 

يوم والمجموعة ١١ بعمر)Adjuvant( الممزوج مع المساعد
عن طريق ) السوتا(ُالثالثة أعطيت لقاح نيوكاسل مبطل عترة 

ُة أعطيت لقاح نيوكاسل  يوم والمجموعة الرابع١١الحقن بعمر
حي عن طريق الحقن ولقاح نيوكاسل مبطل عن طريق الحقن 

 يوم والمجموعة الخامسة ١١بعمر ) السوتا(كالھما من عترة 
تمثلت بإعطاء لقاح نيوكاسل حي عن طريق ماء الشرب ولقاح 

) السوتا(نيوكاسل مبطل عن طريق الحقن كالھما من عترة 
لثالثة الباقية فكانت مجاميع سيطرة ّ يوم أما المجاميع ا١١بعمر

والمجموعة ) سيطرة بدون معاملة(مكونة من المجموعة السادسة 
 عن .N.S( والمجموعة الثامنة ) عن طريق الحقنN.S(.السابعة 

 ومبطل  لقاح حي مضعف تم استخدام. يوم١١بعمر) طريق الماء
، تم قياس المناعة الخلطية  عترة السوتاضد مرض النيوكاسل

وتقنية األنزيم  )١٠ ((HI) اختبار تثبيط التالزن الدموي ستخدامبا
 وبعمر )١١،١٢( Indirect-ELISA غير المباشرالمناعي الممتزال

 وزنت األفراخ وتم حساب معدل . يوم٣٥ و ٢٨ و ١٨ و ٨
 تم دراسة ً. يوما٣٥و٢٨و١٨الزيادة الوزنية لألفراخ بعمر 

قياس   باستخدامصصة غير المتخاالستجابة المناعية الخلوية
   ).١٣،١٤( معامل البلعمة

  
  النتائج
  

معامل الزيادة الوزنية ضد مرض النيوكاسل  أظھرت نتائج
بين  باستخدام عترة السوتا أن معدل الزيادة الوزنية لفروج اللحم

ً يوما بعدم وجود تفوق معنوي بين المجاميع ٢٨-١٨العمرين 
لزيادة الوزنية لفروج بينما أظھرت معدل ا.لغيرملقحةاالملقحة و

بوجود تفوق معنوي للمجموعتين ً  يوما٣٥-٢٨اللحم بين العمرين 
 )بدون معاملة(ولى والرابعة على المجموعتين السادسة تال

أوضح  .)١(الجدول رقم  ).(P<0.05والثامنة عند مستوى معنوية 
مستوى معايير األجسام المضادة المتعلقة باختبار اإلنزيم الممتز 

ي الغير المباشر انخفاض مستوى المناعة األمية المتعلقة المناع
بكل أفراخ مجاميع التجربة كما أظھرت نتائج اختبار إنزيم الممتز 

اليوم الثامن عشر من التجربة بعدم  المناعي غير المباشر في
وفي اليوم الثامن والعشرين  وجود تفوق معنوي للمجاميع الملقحة

 وأما من .نية على المجموعة الثالثةًتفوقت معنويا المجموعة الثا
اليوم الخامس والثالثين من التجربة فقد تفوقت المجموعة  حيث

المجموعة والرابعة عند مستوى معنوية  الثالثة معنويا على
P<0.05) .( الجدول رقم)أوضح مستوى معايير األجسام ).٢ 

المضادة الختبار التالزن الدموي انخفاض مستوى المناعة األمية 
أظھرت نتائج اختبار  كما المتعلقة بكل أفراخ مجاميع التجربة

تثبيط التالزن الدموي عند اليوم الثامن عشر للتجربة بعدم وجود 
اليوم الثامن والعشرين من  وفي. تفوق معنوي للمجاميع الملقحة

التجربة تفوقت معنويا المجموعة الرابعة على المجاميع األولى 
اليوم الخامس والثالثين من التجربة فقد  يأما ف والثانية والثالثة

عند  تفوقت معنويا الثانية على المجموعتين األولى والخامسة
 أظھرت نتائج ).٣(الجدول رقم ). (P<0.05مستوى معنوية 
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اختبار معامل البلعمة عند اليوم الخامس والثالثين من التجربة 
رة وجود تفوق معنوي للمجموعة الخامسة على مجموعتي السيط

والثامنة كما ُوجد تفوق معنوي للمجاميع الثانية والثالثة  السادسة

والرابعة على مجموعة السيطرة غير المعاملة عند مستوى 
  ).٤(، الجدول رقم )(P<0.05  معنوية

  
  .)غم(للزيادة الوزنية ألفراخ فروج اللحم طيلة فترة التجربة  يوضح معدل الفرق: )١(الجدول 

  
معدل الزيادة الوزنية   المجاميع  التسلسل

  بين العمرين
  ً يوما٢٨-١٨

معدل الزيادة الوزنية بين 
  العمرين

  ً يوما٣٥-٢٨
 a  ٥٢.٧٥±٤٧١ a ٣٥.٦٧±٣٠٨ لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق ماء الشرب   **١
  ab  ٣٥.٣±٣٧٢ a  ٢٩.٨٩±٣٥٧ لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق الحقن   ٢
 ab  ٢٤.٥٤±٤٠٤ a  ٢٣.١±٣٢٦  ح نيوكاسل مقتول عترة السوتا عن طريق الحقنلقا  ٣
لقاح  ولقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق الحقن  ٤

  نيوكاسل مقتول عترة السوتا عن طريق الحقن
٣٢.١٢±٣٢٩  a ٨٠.٦٢±٤٨٥  a 

 لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق ماء الشرب  ٥
  ل مقتول عترة السوتا عن طريق الحقنلقاح نيوكاسو

٢٢.٠٠±٢٨٢  a  ٣٥.٩٦±٣٥٧  ab  

 b  ٢٨.٢٨±٢٥٠ a   ٤٧.٣٢±٣٤٠  بدون معاملة   ٦
 ab  ٥٣.٢٩±٣٨٠ a  ٢٤.٠٠±٣١٦   عن طريق الحقنN.Sبإعطاء   ٧
٨  

  
  سيطرة

 b  ٣٤.٤±٢٧٨ a  ٥٠.٠٣±٣٥٢  عن طريق الفم N.Sبإعطاء   ***
المختلفة عموديا تعني فرقا معنويا بين المجاميع ضمن نفس العمر عند مستوى  األحرف، لخطأ القياسيا± القيم المعبر عنھا بالمعدل * 

  .٥  لجميع األعمار٨-٦عدد أألفراخ للمجاميع *** ، ١٠ لجميع األعمار٥-١ عدد األفراخ للمجاميع **، )P<0.05(معنوية 
  

ة بالبرامج اللقاحية يم المناعي الممتز غير المباشر ألفراخ فروج اللحم المعاملمعايير األجسام المضادة المقاسة باختبار اإلنز :)٢(الجدول 
  .مرض النيوكاسل المختلفة ضد

  
 ً يوما٢٨  ًا يوم١٨   أيام٨  المجاميع التسلسل  االيام

لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق ماء    **١
 a  10.82± 58.47  ab *96.08± 13.13 1.72 ± 16.61 الشرب

لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق   ٢
 a  7.35 ± 70.22  a  93.87 ±9.3 0.98 ± 13.68 الحقن 

 a 38.36 4.03 ±  b  73.87 ± 5.25 0.85 ± 11.69  لقاح نيوكاسل مقتول عترة السوتا عن طريق الحقن  ٣

٤  
لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق 

ول عترة السوتا عن طريق لقاح نيوكاسل مقت والحقن
  الحقن

22.9 ± 5.22 70.02± 8.46  a 45.72 ± 6.79  ab 

٥  
لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق ماء 

لقاح نيوكاسل مقتول عترة السوتا عن طريق  والشرب
  الحقن

30.53 ± 6.47 7.61 ± 78.43  a 45.07 ± 12.71  ab 

 1.06  ±20.60 6.50±50.47 1.78 ± 13.29  سيطرة بدون معاملة    ٦
 9.44 ± 22.79 65.79 ± 1.63 1.77 ± 16.58  عن طريق الحقن  N.Sسيطرة بإعطاء   ٧
٨  

  
  سيطرة

 4.07 ± 31.1 60.58 ± 2.6 1.45 ± 18.08  عن طريق الفم  N.Sسيطرة بإعطاء   ***
األحرف  المختلفة عموديا تعني فرقا معنويا بين المجاميع ضمن نفس العمر عند مستوى ، الخطأ القياسي± القيم المعبر عنھا بالمعدل * 

  .٦  لجميع األعمار٨-٦عدد أألفراخ للمجاميع *** ، ٥ لجميع األعمار ٥-١اخ للمجاميع عدد األفر** ،  )P<0.05(معنوية 
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ألفراخ فروج اللحم المعاملة بالبرامج اللقاحية المختلفة ضد   معايير األجسام المضادة المقاسة باختبار تثبيط التالزن الدموي:)٣( جدول
  .مرض النيوكاسل

  
 ً يوما٢٨  ًا يوم١٨   أيام٨  المجاميع التسلسل  االيام

لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق ماء    **١
  *39.20 ± 11.89 2.19 ± 8 الشرب

a 17.61 ± 35.42  b 

 a  28.79 ± 96.00  b  39.2 ± 5.89   10.11 ± 24 السوتا عن طريق الحقن لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة   ٢
 a 62.45 ±192.00  ab  24.00 ± 5.33 9.6 ± 30.4  لقاح نيوكاسل مقتول عترة السوتا عن طريق الحقن  ٣

لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق الحقن   ٤
 a 84.87± 283.42  a  46.0 ± 11.04 1.95 ± 11.2  ولقاح نيوكاسل مقتول عترة السوتا عن طريق الحقن

٥  
لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق ماء 
الشرب ولقاح نيوكاسل مقتول عترة السوتا عن طريق 

  الحقن
10.4 ± 2.4 7.27 ± 24.8  a  12.09 ± 64.00  b 

 18.66 ± 7.05  7.00 ± 1.00 4.99 ± 13.6  بدون معاملة   ٦
 37.33 ± 14.11 4.00 ± 1.63 5.27 ± 12.8 عن طريق الحقن N.S بإعطاء   ٧
٨  

  
  سيطرة

 13.33 ± 9.61 7.00 ± 1.00 2.4 ± 10.4  عن طريق الفمN.S بإعطاء   ***
األحرف  المختلفة عموديا تعني فرقا معنويا بين المجاميع ضمن نفس العمر عند مستوى ، الخطأ القياسي± ر عنھا بالمعدل  القيم المعب*
) 3,3,4 = (٨-٦عدد أألفراخ للمجاميع *** ، ) ٣٥,٢٨,١٨(لأليام ) 8,7,10 =( ٥ - ١عدد األفراخ للمجاميع  ** ،  )P<0.05(نوية مع

 ) .٣٥,٢٨,١٨(لأليام 
  

  ً.يوما ٣٥فروج اللحم بعمر البرامج اللقاحية المختلفة في معدل معامل البلعمة ألفراخ تأثير إعطاء )٤(الجدول 
  

 ً يوما٣٥العمر   عالمجامي  التسلسل
 abc   *43.46 ± 4.99 لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق ماء الشرب   **١
 ab  52.22 ± 2.86 لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق الحقن   ٢
 ab  54.6 ± 3.46  لقاح نيوكاسل مقتول عترة السوتا عن طريق الحقن  ٣

سوتا عن طريق الحقن ولقاح نيوكاسل لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة ال  ٤
 ab  53.92 ± 3.35  مقتول عترة السوتا عن طريق الحقن

لقاح نيوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طريق ماء الشرب ولقاح   ٥
 a  56.54 ± 6.41  نيوكاسل مقتول عترة السوتا عن طريق الحقن

 c  30.68 ± 5.68  بدون معاملة   ٦
  abc  44.15 ± 12.35   عن طريق الحقنN.Sبإعطاء   ٧
٨  

  
  سيطرة

 bc  37.00 ± 10.00  عن طريق الفم N.Sبإعطاء   ***
العمرنفسه عند مستوى  المختلفة عموديا تعني فرقا معنويا بين المجاميع ضمن األحرف، الخطأ القياسي± القيم المعبر عنھا بالمعدل * 

  .٨-٦للمجاميع  6 =عدد أألفراخ ***، ٥-١ للمجاميع ٥ = عدد األفراخ**، )P<0.05(معنوية 
  

  المناقشة
  

لوحظ من خالل مراجعة المصادر العلمية ذات العالقة 
بالدراسة أن معظم الدراسات قد استخدمت فيھا برامج لقاحية 

الشرب أو الرش مع  متعددة ذات خاصية إعطاء اللقاح عن طريق
إضافات معينة لمعرفة مدى االستجابة المناعية وكفاءتھا على 

لھذا كان الھدف من دراستنا ھذه ھو .فروج اللحم رامج التلقيح فيب
 Adjuvantاستخدام اللقاح الحي المضعف الممزوج مع المساعد 

بإعطائه عن طريق الحقن لمعرفة تأثيره في المستوى المناعي 
 نتيجة .لفروج اللحم وفي االستجابة المناعية ومعدل الزيادة

 فروج اللحم كانت مطابقة المناعة األمية في مجاميع أفراخ
 الذين أكدو على قلة المعيار المناعي )١٥،١٦(لنتائـــــج الباحثين 



  )٢٦١-٢٥٧ (٢٠١٢، ٣، عدد إضافي ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 وقائع المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل

 

٢٦١ 
 

ألفراخ فروج اللحم الذي يجعلھا غير قادرة على الحماية ضد 
ومن حيث معامل البلعمة اظھر معامل البلعمة فروقات .مرض

معنوية عند أفراخ المجموعة الخامسة عن مجموعة السيطرة 
الثامنة والمجاميع الثانية والثالثة والرابعة عن مجموعة السادسة و

السيطرة السادسة غير المعاملة ويمكن أن يعزى السبب إلى قابلية 
اللقاحات على إدامة االستجابة المناعية من خالل تنشيط البالعم 
واالرتفاع في مستويات المدورات اللمفاوية وزيادة في نشاط 

وة على زيادة مستويات الكلوييولينات الخاليا القاتلة الطبيعية عال
تفوق  الزيادة الوزنية ومما أكده معامل .)١٧،١٨( لمناعيةا

معنوي عند أفراخ المجموعة الرابعة في اليومين الثامن عشر 
من التجربة من مجموعة السيطرة السادسة  والخامس والثالثين

عف ّوذلك يعزى إلى أن استخدام اللقاح الحي المض الغير معاملة
استخدام  الذي يسببه مع اللقاح المبطل adjuvantالممزوج مع
 بالحقن يشجع على adjuvantوالمبطل عن طريق  اللقاح الحي

االستجابة المناعية المفضلة على أفراخ فروج اللحم اكثر من 
 .)٨(ثين ي المضعف وحده وھذا ماأكده الباحاستخدام اللقاح الح

استخدام مادة المساعد في الحقن وتبدو ھذه النتائج متفقة من حيث 
الذين  )٨،١٩(للباحثين  ّبلقاح الحي المضعف مع دراسات سابقة

أشاروا إلى دور استخدام اللقاح الحي الممزوج مع المساعد 
adjuvant  مع المبطل لكي يعطي استجابة مناعية عالية وبالتالي

يؤدي إلى زيادة وزنيه فاعلة بالقياس إلى برامج لقاحية أخرى 
 الحي المضعف في  الفايروسّ إن وجود.ضد مرض النيوكاسل

 يكون محتواه من الحي المضعف وأيضا وجود adjuvantالمساعد 
الفايروس الميت ھذا يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة عالية عن 

 وھذا يبرر استخدام )٧،٢٠(  المجاميع كما أشار إليه الباحثباقي
 من غير الممزوج لكون  بدالadjuvantاللقاح الحي الممزوج مع 

األخير قد يسبب التعادل المناعي مع األجسام المضادة الموجودة 
 يزيد من adjuvantفي المح بينما وجود اللقاح الحي الممزوج 

المناعة الفاعلة لقطعان فروج اللحم بالرغم من الوجود األجسام 
  ).٧،٢٠،٢١( في المح وھذا أشار إليه الباحثينالمضادة 
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