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  الخالصة

  
من األبقار باستخدام المزارع الخلوية من نوع خاليا كلية أجنة األبقار وتشخيصه  -١-الفيروس الحلئي البقري النمطمن اجل عزل 

 ١٢، مسحة عينية ٢٣٠، مسحة مھبلية ١٠٢، مسحة أنفية ٢٣٠( حيوانا تضمنت ٢٣٠مسحة من  ٥٩٢تم جمع ، باستخدام اختبار التعادل
من ھذه الحيوانات كانت تعاني من أعراض ) مسحات شرجية ١٠دية على ضرع األبقار و مسحات من أفات جل ٨، مسحات حشفة وقضيب

التھاب الحشفة ، تنفسية وسيالنات عينية مع احتقان ملتحمة العين وابيضاض العين وإجھاض في أوقات حمل متباينة مع سيالنات مھبلية
كانت بعض األبقار تعاني من التھاب الضرع مع وجود أفات جلدية  كما، والقضيب مترافقة بوجود سيالنات في الثيران األكبر من سنتين

، أما العجول صغيرة العمر فكان البعض منھا يعاني من إسھال بدرجات متباينة في الشدة ليكون في بعض األحيان مدمما، مزمنة عليه
أن نسبة ، في محطات األبقار - ١- ي النمطتبين من خالل عزل وتشخيص الفيروس الحلئي البقر باإلضافة إلى حيوانات سليمة ظاھريا.

% ٢١,٦٢% في حين بلغت ٣٠,٥٧اإلصابة اإلجمالية في سوريا باستخدام المزارع الخلوية من نوع خاليا كلية أجنة األبقار كانت 
محطة درعا  سجلت اقل نسبة إصابة في، حيث كانت أعلى نسبة إصابة في محطة جب رملة وبكال الطريقتين، باستخدام اختبار التعادل
باستخدام الزرع الخلوي بينما بلغت ) %٤٩,٠١( ھذا وقد تبين وجود أعلى نسبة إصابة في المسحات المھبلية وبكلتا الطريقتين أيضا".

وقد سجلت اقل نسبة إصابة في مسحات الحشفة والقضيب والمسحات الجلدية من الضرع ، باستخدام اختبار التعادل) %٣٤,٣١( نسبتھا
في المسحات العينية. تبين من خالل ) %٢٥( بينما بلغت اقل نسبة إصابة باستخدام اختبار التعادل) %٢٥( المزارع الخلويةباستخدام 

أما اإلناث فبلغت أعلى نسبة إصابة في ، أشھر مقارنة بمجاميع الذكور األخرى ٦النتائج وجود أعلى نسبة إصابة في الذكور األقل من 
بكال الطريقتين حيث انخفضت النسبة بتقدم العمر. بينت نتائج تنمية الفيروس على خاليا كلية أجنة األبقار وجود أشھر و ٦اإلناث األقل من 

وقد تباين وقت ظھور اآلفات الخلوية المرضية حيث قل ، )تمريرتين( ما عدا المسحات الشرجية) Blind Passage( تمريرة واحدة عمياء
تكون مجاميع عنقودية و ، تكور الخاليا، انكماش الخاليا، فات المرضية الخلوية بحصول انتفاخ الخالياوتميزت اآل، الوقت بتقدم التمريرات

حيث كان أكثرھا شدة في مسحات الحشفة والقضيب مقارنة ببقية ، حيث تباينت ھذه اآلفات في التمريرات اعتمادا على نوع العينة، فجوات
  العينات.
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Abstract 
 

 In order to isolate Bovine Herpes virus type -1- (BHV-1) from cattle using cell culture (Bovine fetal kidney cell) and 
diagnosis by neutralization test,  592 swabs (230 Nasal swabs,  102 Vaginal swabs, 230 Ocular swabs, 12 swabs from Balanus 
and penises, 8 swabs from skin lesion in udder and 10 Anal swabs) were collected from animals suffering from respiratory 
signs, ocular discharge with congestion in conjugtiva and opacity in the eye, abortion in different stages of pregnancy with 
vaginal discharge,  inflammation in balanus and penis with discharge in ox older than 2 years,  some cattle suffering from 
mastitis with chronic skin lesions in udder and teat,  some young calves suffer from bloody diarrhea, and healthy cattle. The 
result of isolation and diagnosis of virus showed (30.57%) total percentage of infection using cell culture and (21.62%) using 
neutralization test. The highest percentage of infection was in Jub ramla farm, and the lowest percentage infection was in Dura 
farm using both methods. The study also showed the high percentage in vaginal swabs (49.01%) in cell culture, and in 
neutralization test (34.31%), whereas the lowest percentage of infection appeared in swabs from balanus and penises and 
swabs from skin lesion in udder (25%) in cell culture, while the lowest percentage of infection (25%) appeared in ocular swabs 
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using neutralization test. The study detected the high percentage of infection in young calves (less than 6 months) of both sex 
by using both methods. The results of propagation of samples in cell culture appear one blind passage except anal swabs (two 
blind passage), the cytopathic effect (CPE) differ in appearance as the time decrease with progress passage. The CPE 
manifested by cell swelling shrink and rounded of cells. Cluster appearance and Vacuoles. The CPE variad in passage 
depending on type of sample, the highest potency was in balanus and penises swabs when compared with other samples. 

 
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 

  
  ةالمقدم

 
 األمراض أھممن  - ١-الفيروس الحلئي البقري النمط يعد

عائلة  إلىيعود ھذا الفيروس ، األبقارالفيروسية التي تصيب 
 أمراضا" األبقارفي يسبب و Herpesviridaeالفيروسات الحلئية 

األنف الجھاز التنفسي مسببا التھاب الفيروس يصيب حيث ، عديدة
 IBR( Infectious Bovine( لبقرياوالرغامي الخمجي 

Rhinotrachitis  الجھاز التنفسي العلوي  إصابةوالذي يترافق مع
، )١( تنفسية شديدة أعراضامسببا  األسفل إلىومن ثم نزوال 

التھاب الفرج والمھبـل  ويصيب الفيروس الجھاز التناسلي مسببا
 IPV( Infectious Pustular( في اإلناث البثري الخمجي
Vulvovaginitis والذي  باإلجھاضمتمثلة  مسببا مشاكل تناسلية

 تصل إلى إجھاض قدنسبة  مسببا"بشكل وباء يكون  أنيمكن 
 ،Endometritisالتھاب بطانة الرحم ، % في بعض القطعان٦٠

بينما يصيب الجھاز التناسلي للذكور مسببا  ،)٢( Infertilityعقم 
 )IPB( التھاب الحشفة والقضيب البثري الخمجي في الثيران

Infectious Pustular Balanopsthitis   تناسلية فيھا مسببا مشاكل
التھاب  العين مسببا أيضا"يصيب الفيروس  ،)٣( مسببة العقم

 IBK( Infectious bovine( الملتحمة والقرنية
keratoconjunctivitis  حيث تتميز بحصول احتقان شديد بالعين

يصيب ، مع سيالنات لتصل إلى ابيضاض العين ثم العمى
 العمرالفيروس الجھاز الھضمي في العجول صغيرة 

مسببا  باإلضافة إلى إصابته للجھاز العصبي، اإلسھالمسببا"
مترافقا معه  Meningoencephalitisالتھاب السحايا و الدماغ 

ويترافق الفيروس مع التھاب  -٥-الحلئي البقري النمط الفيروس
  . ) ٤( الضرع في األبقار مسببا أفات جلدية مزمنة

ي بمرورھا بثالث بالفيروس الحلئي البقر اإلصابةتتميز 
 Acute( الخمج الحادھي مرحلة  األولىالمرحلة ، مراحل

Infection ( تليھا مرحلة الكمون، أسابيع ٣-٢ تستغرقوالتي 
)Latency ( فترة زمنية طويلة حيث تمتاز بطرح  تستغرقوالتي

بعوامل  متأثرةمتقطع  أوالذي يكون بشكل مستمر والفيروس 
نوع الذرية المسببة ، العمر، للحيوان منھا الحالة المناعية، عديدة

، جرثومية أوفيروسية  أخرىثانوية  إصاباتوجود ، للمرض
للفيروس  نوعيةال األضداداالختالف في معيار  إلى باإلضافة

التنشيط  بإعادةالمرحلة الثالثة فتتمثل  أما، خالل ھذه الفترة
Reactivation  الحيوان بظروف عديدة منھا ضعف في  تأثربسبب

 ئيداتبعض العقاقير مثل الستيرو ئهإعطا أو، الجھاز المناعي
تعد مرحلة  ،)٥( جھاداللعوامل إ تعرض الحيوان أوالقشرية 

 أن إذبھذا المرض  اإلصابةالخصائص التي تميز  أھمالكمون من 
الجھاز  أو األنفعن طريق  إمابدخول الفيروس  تبدأ اإلصابة

بعد التلقيح بسائل منوي ملوث بالفيروس ومن ثم  لألبقارلتناسلي ا
المخاطية ومن ثم ينتقل للدم مسببا  األغشيةيتكاثر الفيروس في 

باقي  إلىلينتقل  Viramiaمرحلة انتشار الفيروس في الدم 
الفيروس في  ركزيتم، المرضية األعراضمسببا ظھور  األعضاء

 Sacralالعقد العجزية ، Sensitive gangliaالنھايات العصبية 
ganglia ، اللوزتينPharyngeal tonsil ، بعض العقد اللمفاوية

، للجھازين التنفسي والتناسلي حيث يمر الفيروس بمرحلة الكمون
يطرح الفيروس خالل ھذه المرحلة بكميات متفاوتة من خالل 

السيالنات العينية ، السائل المنوي، المھبلية، األنفيةالسيالنات 
  .)٦( أخرىحيوانات  إلىلتنتقل العدوى 

 األضداديتم تشخيص الفيروس بعدة طرق منھا التقصي عن 
على تنميته عن طريق عزل الفيروس من خالل  أوله  نوعيةال

بكونھا تعطي معاييرا تمتاز ھذه الطريقة ، خاليا الزرع الخلوي
 ١٤ إلىنية قد تصل فترة زم تستغرققد  أنھا إال، نوعية للفيروس

 إلى باإلضافة، Blind passageيوما نظرا لوجود تمريرات عمياء 
الفيروس المطروح في بمعيار  تتأثرذلك فان ھذه الطريقة 

يقل معيار الفيروس  أووالتناسلية حيث ينعدم  األنفيةالسيالنات 
سلبية كاذبة بالرغم من  نتائجمما قد يعطي  اإلصابةمراحل تبعا ل

النوعية في مصول الحيوانات  األضدادعدم وجود  أووجود 
للفيروس قابلية للنمو على كثير من خاليا الزرع ، المصابة
حساسية له خاليا الزرع الخلوي  أكثرھاانه من  إال، الخلوي

  .) ٧( وأجنتھا األبقار أنسجةالمحضرة من 
عدم  إلىمن نوعھا في سوريا بالنظر  األولىتعد ھذه الدراسة 

 أضدادلعزل الفيروس بالرغم من وجود معايير ) ٨( ثينقدرة باح
عزل الفيروس من مصادر  إلىولذلك ھدفت ھذه الدراسة ، موجبة

باختبار  وتشخيصه األبقار أجنةمختلفة للعدوى على خاليا كلية 
بالعمر والجنس  اإلصابةالتعادل المصلي مع دراسة عالقة نسبة 

  ريا.في سو األبقاروالموقع الجغرافي لمحطات 
  

  العملالمواد وطرائق 
 

  الحيوانات
–محطة لألبقار التابعة لوزارة الزراعة  ١١زيارة  تم

، جورين، جب رمله( المؤسسة العامة للمباقر حيث شملت
تل ، مسكنة، الزربة، الغوطة، درعا، طرطوس، فيديو، حمص
تم عمل استمارة فحص سريري لكل زيارة لھذه ) دير الزور، تمر
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 جمع البيانات التالية عن الحيوان حيث شملتالمحطات لغرض 
، وقت حدوث اإلجھاض، وجود إجھاض، الجنس، عمر الحيوان(

باإلضافة إلى إجراء فحص سريري لھا للتقصي ) نوع اإلجھاض
، عصبية، تناسلية، عينية، تنفسية( وجود عالمات مرضية عن

إصابات مزدوجة بأكثر من عرض ، التھاب ضرع، ھضمية
  .) الحيوان سليم ظاھريا سريري أو كون

   
 جمع العينات 

 شملت العينات مسحات، حيوانا ٢٣٠تم جمع العينات من 
، مسحة مھبلية ١٠٢، أنفيةمسحة  ٢٣٠( تضمنتو) مسحة ٥٩٢(

، جلدية على الضرعال مسحات من اآلفات ٨، مسحة عينية ٢٣٠
حيث تم ) القضيبالحشفة و مسحة من ١٢ ومسحات شرجية  ١٠

نقلت وبطريقة معقمة ومن ثم وضعت في حافظة مبردة  أخذھا
مخبر الدراسات العليا -مخبر الفيروسات إلىبالسرعة القصوى 

 الزرعيمليلتر من الوسط  ٢ إضافةحيث تم والبحث العلمي 
سحة عدة مرات مع حركت الم ،)Maintained media( الحافظ

مرات داخل على الجدار عدة المراعاة ضغط المسحة القطنية في 
، زجاجية معقمة أنابيبالحافظ في  الزرعيومن ثم وضع الوسط 

، ٠م ٤، دقائق ١٠، دورة /دقيقة ٢٠٠٠في مثفلة مبردة  ثم ثفلت
 أنابيبووضع في ) السائل العلوي( الراسب وتم اخذ الراشح أھمل

 التنمية الفيروسية عليه إجراءلحين  ٠م ٧٠ –معقمة وحفظ في 
)٩ (.  

  
   لبقرياتحضير مصل الجنين 

زيارة مسلخ مدينة حمص لعدة مرات وبعد الحصول على  تم
مباشرة تم الحصول على دم الجنين من  األبقاربعد ذبح  األجنة

 أنابيبوضع الدم في عدة ، Cardiac Punctureخالل ثقب القلب 
تم وضعه ) دقيقة ١٥( من تخثر الدم التأكدمليلتر وبعد  ١٠٠سعة 

- مخبر الفيروسات إلىالممكنة  في حافظة مبردة ونقل بالسرعة
ثفل الدم في مثفلة مبردة ، والبحث العلمي مخبر الدراسات العليا

جمع المصل ووضع ، ٠م ٠، دقائق ١٠دورة/دقيقة لمدة  ٣٠٠٠
 ٣٠٠٠وضعت في جھاز المثفلة ، مليلتر ١٠٠تثفيل  أنابيبفي 

الراسب واخذ الراشح وتم  أھمل، ٠م ٠، دقائق ١٠دورة / دقيقة 
 ١٢٠لعدة مرات باستخدام مرشحات ابتداءا من  ترشيحه
مايكرون تحت ضغط موجب وباستخدام  ٢٠، ٤٥، ٦٠، مايكرون

 ٥٠( وضع المصل في علب بالستيكية معقمة، جھاز ترشيح
وتم اخذ نموذج من مصل كل جنين ، ٠م ٧٠ –وحفظ في ) مليلتر

لوه من خ للتأكدحيث تم فحصه باستخدام اختبار التعادل المصلي 
  .) ١٠( ،-١- النمط لبقرياللفيروس الحلئي  األضدادمن 

  
  الحافظ الزرعيتحضير الوسط 

غرام من  ١٠مع  الزرعي غرام من الوسط ١٠,٦٩ إضافةتم 
 ٠,٥٨٤، Tryptose phosphate brothمرق التربتوز الفوسفاتي 

غرام بيكاربونات الصوديوم  ١,٥، L-glutamineمن الكلوتامين 
NaHCO3 (2H2O)، وحدة دولية بنسلين ج  ١٠٠٠٠٠Penicillin 

G ،ملغرام سلفات الستربتومايسين ١٠٠Streptomycin Sulfate ،
 ٢,٥، Gentamicine sulfateملغرام سلفات الجنتاميسين  ٥٠

الخليط في ماء  إذابةتم ، Amphotericin Bملغرام امفوتريسين ب 
 التأكدتم و) مليلتر ٩٥٠( مقطر ثنائي التقطير وخال من الكھارل

 ٢٠( ومن ثم رشح تحت ضغط موجب ،PH=7.2من الباء ھاء 
وحفظ  لبقريامليلتر من مصل الجنين  ٥٠ إضافةتم ) مايكرون

  .) ١١( ٠م ٤في 
  

  للنمو الزرعيتحضير الوسط 
غرام من  ١٠مع  الزرعي غرام من الوسط ١٠,٦٩ إضافةتم 

 ٠,٥٨٤، Tryptose phosphate brothمرق التربتوز الفوسفاتي 
غرام بيكاربونات الصوديوم  ١,٥، L-glutamineمن الكلوتامين 

NaHCO3 (2H2O)، وحدة دولية بنسلين ج  ١٠٠٠٠٠Penicillin 
G ،ملغرام سلفات الستربتومايسين ١٠٠Streptomycin Sulfate ،
 ٢,٥، Gentamicine sulfateملغرام سلفات الجنتاميسين  ٥٠

الخليط في ماء  إذابةتم ، Amphotericin Bملغرام امفوتريسين ب 
 التأكدويتم ) مليلتر ٩٠٠( مقطر ثنائي التقطير وخال من الكھارل

 ٢٠( ومن ثم رشح تحت ضغط موجب ،)PH=7.2من الباء ھاء 
وحفظ  لبقريامليلتر من مصل الجنين  ١٠٠ إضافةتم ) مايكرون

  .) ١١( ٠م ٤في 
  

  ) %٠,٢٥( التربسين إنزيمتحضير 
 ٤٠٠في ) TC,Difco,1:250( من التربسين غرام ١ إذابةيتم 

غرام كلوريد الصوديوم ٨( مليلتر من دارئة الفوسفات السالبة
NaCl ،غرام كلوريد البوتاسيوم  ٠,٢KCl ،غرام  ١,٤٤

فوسفات  غرام٠,٢، Na2HPO4.2H2Oبيكاربونات الصوديوم 
مليلتر ماء مقطر ويتم  ١٠٠٠تذاب في  KH2PO4 البوتاسيوم

ومن ثم يرشح باستخدام جھاز ) PH=7.2من الباء ھاء  التأكد
  .)١٢( ٠م ٤حفظ في و) مايكرون ٢٠( المرشحة

  
  محلول التربسين فرسينتحضير 

غرام كلوريد الصوديوم ٨، غرام تربسين ١,٧ يتم ذلك باضافة
NaCl ،غرام كلوريد البوتاسيوم  ٠,٢KCl ،غرام  ١,٤٤

فوسفات  غرام٠,٢، Na2HPO4.2H2Oبيكاربونات الصوديوم 
مليلتر من  ١و  EDTA أمالحغرام  ١,٤، KH2PO4 البوتاسيوم

مليلتر من  ٩٩٩تذاب في ، Phenol Red% ٠,٤ األحمرالفينول 
من الباء  التأكدويتم ماء مقطر ثنائي التقطير وخال من الكھارل 

 ٢٠( ومن ثم رشح باستخدام جھاز المرشحة PH=7.2ھاء 
  .) ١٢( ٠م ٤حفظ في ) مايكرون

  
  األبقار أجنةتحضير خاليا كلية 

من  أشھر ٦اكبر من  بأعمار أبقار أجنةتم الحصول على 
تم ، األبقارمباشرة بعد ذبح  أخذھامسلخ مدينة حمص حيث تم 

، تعقيم منطقة البطن ومن ثم فتحھا باستخدام مشرط جراحي معقم
نقلت ، الكليتين باستخدام مقص جراحي وملقط معقمين إزالةتم 
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 الزرعيحافظة بالستيكية معقمة حاوية على الوسط  إلىالكليتين 
، مخبر الفيروسات إلىومن ثم نقلت بالسرعة الممكنة الحافظ 

عنھا المحفظة  أزيل ومن ثم المعقمةوضعت في حجرة الزرع 
الحافظ  الزرعيباستخدام مقص جراحي معقم وغسلت بالوسط 

قطع  إلىعت القشرة على شكل شرائح وقط أزيلت، عدة مرات
 الزرعيصغيرة ووضعت في حافظة معقمة حاوية على الوسط 

وضعت في حوجلة الھضم ، الحافظ حيث غسلت عدة مرات
التربسين  أنزيم إليھا أضيف) Trypsnized flask( بالتربسين

) Tissue-Trypsin Ratio 1:10( ١:١٠بمعدل) ٠م ٣٧( %٠,٢٥
قطعة مغناطيسية معقمة ووضعت فوق جھاز المزج  إليھا أضيف

أن راعى ي أندقيقة على  ١٥لمدة  Magnetic stirrerالمغناطيسي 
 أھمل، لمنع تكون الفقاعاتسرعة جھاز المزج بطيئة تكون 

كمية من ) نسيج الكلية( للراسب أضيفومن ثم ، السائل الراشح
ووضعت الحوجلة فوق جھاز المزج ) ١:١٠( %٠,٢٥التربسين 

حيث كررت ، الراشحجمع دقيقة ومن ثم  ٣٠المغناطيسي لمدة 
تمرير الراشح عبر شاش طبي موضوع  تم، مرات ٣عملية ھذه ال

 أنابيبوضع الراشح في ، داخل قمع زجاجي معقم عدة مرات
دورة / دقيقة  ١٥٠٠في مثفلة مبردة ) مليلتر ٥٠( زجاجية معقمة

 مليلتر من وسط ١٠ إضافةالراشح وتم  أھمل، ٠م ٤، دقائق ١٠
 أعيدتمرة ثانية للمثفلة حيث  األنبوبة أعيدت، الراسب إلىالنمو 

وذلك  تم حساب عدد الخاليا في الراسب، مرات ٣ھذه العملية 
من حيوية  للتأكد Trypan Blueبصبغھا بصبغة التريبان الزرقاء 

 شريحة عد الخاليا ومن ثم تم حساب عدد الخاليا الحية باستخدام
 ٥كريات الدم الحمر للحصول على تركيز نھائي للخاليا 

الزرعي للنمو ومن علقت الخاليا في الوسط ، خلية / مليلتر١٠٦×
 Tissueمليلتر من العالق في حوجلة المزارع الخلوية  ٥ ثم وضع

culture flask  )Falcon (سعة )دقيقة  ٣٠وضعت لمدة) مليلتر ٥٠
 يراعى، CO2 5%، ٠م ٣٧على جھاز ھزاز ومن ثم حضنت 

 Invertedلھا باستخدام المجھر المعكوس  اليومي الفحص
Microscope ، لتأكد من نمو الخاليا  وبعد أيام ٥-٣وبعد مرور

يتم بعد ذلك تحضير خاليا زرع ثانوية ، وذلك بالفحص اليومي لھا
 ١منھا وذلك بسكب الوسط ا الزرعي للنمو ومن ثم يتم إضافة 

 ٣٧الدافئ  Trypsin Versene محلول التربسين فرسينمليلتر من 
-١لمدة مراقبة بالمجھر المعكوسالالزرع تحت  وتبقى حوجلة ٠م
دقيقة وبعد مشاھدة تكور الخاليا يسكب محلول التربسين  ٢

وبعد  ٠م ٣٧للنمو الزرعيمليلتر من الوسط  ٥فرسين ويضاف 
طرق جوانب الحوجلة عدة مرات لغرض فصل الخاليا عن سطح 
حوجلة الزرع الخلوي يتم وضع الوسط في أنابيب زجاجية معقمة 

، دقائق ١٠/دقيقة دورة ٢٠٠٠المبردة  في جھاز المثفلة وتوضع
مليلتر من الوسط  ١٥يھمل الراشح ويضاف للراسب ، ٠م ٤

مليلتر من الوسط  ٥يوضع كل ، CO2 5% ٠م ٣٧الزرعي للنمو 
مليلتر ومن ثم توضع في  ٥٠سعة  في حوجلة زرع خلوي

وتبقى تحت المراقبة اليومية بالمجھر ، CO2 5% ٠م ٣٧الحاضنة 
  .)١٣( المعكوس للتأكد من النمو

  

  األبقار أجنةتنمية الفيروس على خاليا كلية 
من نموھا وتكوينھا  والتأكدبعد تنمية خاليا الزرع الخلوي 

ن تحق، للنمو الزرعييتم سكب الوسط ، متكاملةطبقة خاليا 
الفيروسي الذي تم تحضيره  مليلتر من المعلق ٠,١المزارع ب 
مليلتر من  ٥يضاف ، لمدة ساعة ٠م ٣٧تحضن ، من المسحات

 CO2 ٠م ٣٧للنمو ومن ثم توضع في الحاضنة  الزرعيالوسط 
يتم حصاد ، أيام ٥على الخاليا لمدة  التأثيراتويتم مراقبة ، 5%

مليلتر  ٢الفيروس وذلك بسكب وسط الزرع للنمو ومن ثم يضاف 
دقائق ومن ثم يوضع المحلول  ٣من محلول التربسين فرسين لمدة 

 ١٠دورة/دقيقة و  ٢٥٠٠يوضع في المثفلة و معقمة أنابيبفي 
مليلتر من الوسط  ٥يھمل الراشح ويضاف للراسب  ٠م ٤، دقائق

التنمية التالية  إجراءلحين  ٠م ٧٠ –يحفظ في ، الحافظ الزرعي
يتم حساب المعيار ، مرات ألربعةيكرر زرع العينة ، عليه

التغيرات تسجيل  تمريرهيراعى في كل و تمريرهالفيروسي لكل 
نوعھا  معرفةو  CPE(cytopathic effect( المرضية الخلوية

  .) ١٤( بالساعات وقت ظھورھا بعد الحقنو
  

  نوعيتحضير المصل ال
 ةاللقاحي العترة -١-استخدام الفيروس الحلئي البقري النمطتم 

المنتج من قبل مديرية الصحة الحيوانية في ) العترة الھنغارية(
في وريد ) TCID50/0.2ml 106( مليلتر ٠,٢حيث حقن ، دمشق
، أسابيع ٤ولمدة  أسبوعيا) أشھر ٦بعمر ( محلية أرانب ١٠ أذن

تم الحصول على اكبر كمية دم منھا ، جرعة أخرمن  أيام ٧وبعد 
ثفل الدم للحصول على ، Cardiac Punctureعن طريق ثقب القلب 

 –حفظ المصل في ، ٠م ٤، دقائق ١٠، دورة/دقيقة ٢٥٠٠المصل 
  .) ١٤( لحين استخدامه ٠م ٧٠

  
 تشخيص الفيروس

 Serum Neutralization testتم إجراء اختبار التعادل المصلي 
يتم تحضين المصل المضاد المحضر حيث ) ١٥( حسب طريقة

دقيقة إلبطال فعالية  ٣٠لمدة  ٠م ٥٦في الحمام المائي  األرانبفي 
 .عشاريا في أنابيب لعشرة تخفيفاتالفيروس يتم تمديد و المتمم.

لكل تخفيف ووضعه في الفيروس مايكروليتر من  ٢٥يتم اخذ و
 مايكروليتر من ٢٥أنابيب صغيرة ومعقمة ومن ثم يضاف إليه 

المحضر من  - ١-فيروس الحلئي ألبقري النمطلل المصل المضاد
العترة الھنغارية اللقاحية والمنتجة من قبل مختبرات الصحة 

 .٠م ٣٧ية في دمشق يمزجان جيدا ويحضن لمدة ساعة الحيوان
األبقار  أجنة يتم تحضير خاليا زرع نسجي من نوع خاليا كليةو

 ١٠٠حفرة حيث يتم إضافة  ٩٦في الصفيحات الدقيقة ذوات 
مايكروليتر من  ٥٠يتم إضافة و مايكروليتر من الخاليا لكل حفرة.

ويحضن ) رحف ٤( المصل والفيروس الممزوجين إلى الخاليا
أيام  ٧وتفحص يوميا لمدة ) Co2 5%( ٠م ٣٧طبق االختبار في 

يتم احتساب و .CPEخاليا على ال ةالمرضيالتغيرات لمشاھدة 
% تأثيرا مرضيا ٥٠النتيجة في العينات التي أظھرت أكثر من 

  للخاليا إذ تعتبر النتيجة ايجابية.
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قتين بتقدم العمر

سيالنات المھبلية

يالنات من القض
  .مصاب

 أعلى نسبة إص
بارين مقارنة بت

صابة بكال الطريق

يبين الس - ٣-ل
  .جھاض

يبين السي - ٤-ل
 الحشفة لثور مص

 

 

فبلغ
االخت
اإلص
 

  
الشكل
باإلج

  

  
الشكل
على



  ) ٣٢٠-٣٠٩( ٢٠١٢، ٤ افيعدد إض، ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل وقائع

 

٣١٥ 
 

  .في محطات األبقار في سوريا - ١-المقارنة مابين االختبارات المستخدمة لتشخيص اإلصابة بالفيروس الحلئي البقري النمط :)١جدول (
  

اسم   ت
  المحطة

عدد 
 الحيوانات

 عدد العينات
  )المسحات(

عدد العينات االيجابية للزرع الخلوي 
  )نسبة اإلصابة%( لخاليا كلية أجنة األبقار

االيجابية الختبار عدد العينات 
  )نسبة اإلصابة%( التعادل

  )٣٥,٠٨( ٢٠  )٥٠,٨٧( ٢٩  ٥٧  ٢٠  جب رملة  ١
  )٣٢,٠٧( ١٧  )٣٧,٧٣( ٢٠  ٥٣  ٢٢  جورين  ٢
  )١٦,٣٢( ٨  )٢٠,٤( ١٠  ٤٩  ٢٠  حمص  ٣
  )٣٠,٢٣( ١٣  )٣٤,٨٨( ١٥  ٤٣  ١٩  طرطوس  ٤
  )٢٦,٠٨( ١٢  )٣٦,٩٥( ١٧  ٤٦  ١٩  فيديو  ٥
  )٧,٦٩( ٤  )١٩,٢٣( ١٠  ٥٢  ٢٠  درعا  ٦
  )٢٥( ١٤  )٢٨,٥٧( ١٦  ٥٦  ٢١  الغوطة  ٧
  )١٧,١٤( ١٢  )٣١,٤٢( ٢٢  ٧٠  ٢٥  مسكنة  ٨
  )١٧,٣( ٩  )٢٣,٠٧( ١٢  ٥٢  ٢٠  الزربة  ٩
  )١٥,٥١( ٩  )٣١,٠٣( ١٨  ٥٨  ٢٤  تل تمر  ١٠
  )١٧,٨٥( ١٠  )٢١,٤٢( ١٢  ٥٦  ٢٠  دير الزور  ١١

  )٢١,٦٢( ١٢٨  )٣٠,٥٧( ١٨١  ٥٩٢  ٢٣٠  المجموع  
  
 واختبار التعادل للمسحات المأخوذة من األبقار باستخدام خاليا الزرع الخلوي لخاليا كلية اجنة األبقار العينات االيجابيةعدد  :)٢( ولجد

  .في محطات األبقار في سوريا
 

اسم 
  المحطة

عدد العينات 
االيجابية 

  للمسحات األنفية

عدد العينات 
االيجابية 

  للمسحات المھبلية

عدد العينات 
االيجابية 

  للمسحات العينية

عدد العينات 
االيجابية 
للمسحات 
  الشرجية

عدد العينات 
االيجابية للمسحات 
الجلدية من أفات 
  التھاب الضرع

عدد العينات 
االيجابية 

لمسحات الحشفة 
  والقضيب

خاليا 
الزرع 
 الخلوي

  اختبار
 التعادل

خاليا 
الزرع 
 الخلوي

  اختبار
  التعادل

خاليا 
الزرع 
  الخلوي

  اختبار
 التعادل

خاليا 
الزرع 
 الخلوي

  اختبار
  التعادل

خاليا 
الزرع 
 الخلوي

  اختبار
  التعادل

خاليا 
الزرع 
 الخلوي

  اختبار
  التعادل

  ١  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦  ٩  ٥  ٨  ٨  ١١  جب رملة
  ١  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ٦  ٤  ٤  ٩  ٩  جورين
  ٠  ٠  -  -  ٠  ٠  ٢  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  حمص

  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٤  ٥  ٢  ٣  ٦  ٦  طرطوس
  ٠  ٠  -  -  -  -  ٥  ٦  ٤  ٦  ٣  ٥  فيديو
  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ١  ٤  ١  ٤  درعا

  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ٣  ٣  ٥  ٦  ٥  ٦  الغوطة
  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ٢  ٧  ٤  ٦  ٥  ٨  مسكنة
  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ٥  ٥  ١  ١  ٣  ٤  الزربة
  ٠  ٠  -  -  ٠  ٠  ٢  ٦  ٣  ٥  ٤  ٧  تل تمر

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ٣  ٣  ٤  ٤  ٥  دير الزور
  ٢  ٣  ١  ٢  ٢  ٣  ٣٦  ٥٤  ٣٥  ٥٠  ٥١  ٦٩  المجموع

%  ١٦,٦٦  ٢٥  ١٢,٥  ٢٥  ٢٠  ٣٠ ١٥,٦٥ ٢٣,٤٧ ٣٤,٣١ ٤٩,٠١ ٢٢,١٧  ٣٠ 
  

بينت نتائج تنمية الفيروس على خاليا كلية أجنة األبقار 
) لجميع Blind Passage) وجود تمريرية عمياء (-٨-(الشكل 

العينات ما عدا العينات الشرجية (تمريرتين)، تباين وقت ظھور 
اآلفات المرضية حيث قل الوقت بتقدم التمريرات، أما نوع 

التغيرات المرضية الخلوية فتميزت بحصول انتفاخ في الخاليا 
)، تكور الخاليا -١٠- )، انكماش في الخاليا (الشكل-٩- (الشكل
) وتكون -١٢-عنقودية (الشكل)، تكون مجاميع - ١١- (الشكل

  .)-١٣-الفجوات (الشكل



  ) ٣٢٠-٣٠٩( ٢٠١٢، ٤ افيعدد إض، ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل وقائع

 

٣١٦ 
 

  .ع الخلوية واختبار التعادلالمزارباستخدام  -١-يبين عالقة العمر والجنس بنسبة اإلصابة بالفيروس الحلئي البقري النمط): ٣( جدول
  

للمزارع  عدد العينات االيجابية  العدد  نوع المسحات  العمر  الجنس
  )% النسبة المئوية( الخلوية

الختبار  يجابيةعدد العينات اال
  )% النسبة المئوية(التعادل 

  
  

  الذكور
  

  )٢٠,٩٦( ١٣  )٢٩,٠٣( ١٨  ٣٠  تنفسية  شھور ٦اقل من 
  )٨,٠٦( ٥  )٢٠,٩٦( ١٣  ٣٠  عينية
  )١,٦١( ١  )١,٦١( ١  ٢  شرجية
  )٣٠,٦٤( ١٩  )٥١,٦١( ٣٢  ٦٢  المجموع

  )٨,٩٢( ٥  )١٧,٨٥( ١٠  ٢٧  تنفسية  سنة ٢-شھور ٦
  )٥,٣٥( ٣  )١٤,٢٨( ٨  ٢٧  عينية
  )٠( ٠  )٠( ٠  ٢  شرجية
  )١٤,٢٨( ٨  )٣٢,١٤( ١٨  ٥٦  المجموع

  )١١,١١( ٤  )٥٠( ٦  ١٢  تنفسية  اكبر من سنتين
  )١١,١١( ٤  )١١,١١( ٤  ١٢  عينية

  )٥,٥٥( ٢  )٨,٣٣( ٣  ١٢ وقضيب حشفة مسحات
  )٢٧,٧٧( ١٠  )٣٦,١١( ١٣  ٣٦  المجموع

  
  
  

  اإلناث
  
  

  )١٧,٥٦( ١٣  )٢٠,٢٧( ١٥  ٣٥  تنفسية  شھور ٦اقل من 
  )١٠,٨١( ٨  )١٦,٢١( ١٢  ٣٥  عينية
  )١,٣٥( ١  )١,٣٥( ١  ٤  شرجية
  )٢٩,٧٢( ٢٢  )٣٧,٨٣( ٢٨  ٧٤  المجموع

  )٦,٧٧( ٤  )١٠,١٦( ٦  ٢٤  تنفسية  سنة ٢-شھور ٦
  )٨,٤٧( ٥  )٨,٤٧( ٥  ٢٤  عينية
  )٠( ٠  )١,٦٩( ١  ٢  شرجية
  )٥,٠٨( ٣  )٨,٤٧( ٥  ٩  مھبلية

  )٢٠,٣٣( ١٢  )٢٨,٨١( ١٧  ٥٩  المجموع
  )٥,٤( ٦  )٦,٣( ٧  ٣٩  تنفسية  سنوات ٤ -<٢

  )٢,٧( ٣  )٤,٥( ٥  ٣٩  عينية
  )١١,٧١( ١٣  )١٥,٣١( ١٧  ٣٠  مھبلية

  )٠( ٠  )٠,٩( ١  ٣  جلدية من الضرع
  )١٩,٨١( ٢٢  )٢٧,٠٢( ٣٠  ١١١  المجموع

  )٤,٢٣( ٥  )٤,٢٣( ٥  ٣٨  تنفسية  سنوات ٧-< ٤
  )٣,٣( ٤  )٣,٣( ٤  ٣٨  عينية
  )١٠,١٦( ١٢  )١٦,١( ١٩  ٣٨  مھبلية

  )٠,٨٤( ١  )٠,٨٤( ١  ٤  جلدية من الضرع
  )١٨,٦٤( ٢٢  )٢٤,٥٧( ٢٩  ١١٨  المجموع

  )٢,٦٣( ٢  )٢,٦٣( ٢  ٢٥  تنفسية  سنوات ٧اكبر من 
  )٣,٩٤( ٣  )٣,٩٤( ٣  ٢٥  عينية
  )١٠,٥٢( ٨  )١١,٨٤( ٩  ٢٥  مھبلية

  )٠( ٠  )٠( ٠  ١  جلدية من الضرع
  )١٧,١( ١٣  )١٨,٤٢( ١٤  ٧٦  المجموع

  



  

 

  

 ار

  

نھا 

 .نھا بالفيروس

األبقا أجنةكلية 

بعد حقن ألبقار

٣ (  

بعد حقن األبقار 

خاليا ك ية من

ا أجنةاليا كلية 

٣٢٠-٣٠٩( ٢٠
 عة الموصل

أجنةخاليا كلية 

مجاميع عنقودي
  .س

فجوات في خال

١٢، ٤ افيإض
لبيطري، جامعة

خ تكور -١١-ل

تكون م -١٢-ل
حقنھا بالفيروس

تكون ف -١٣-ل
  .روس

عدد إض، ٢٦مجلد
س، كلية الطب ال

٣١٧ 

  

  

  

  .س

  
الشكل

  

  
الشكل
بعد ح

  

  
الشكل
بالفير

م البيطرية، المج
ر العلمي السادس

  .روس

  .ھا بالفيروس

حقنھا بالفيروس

ة العراقية للعلوم
المؤتمر وقائع

قبل حقنھا بالفير

بعد حقنھ ألبقار

بعد ح األبقار نة

المجلة

ق األبقار أجنةية 

ا أجنةاليا كلية 

أجنخاليا كلية  ش

خاليا كلي - ٨-ل

انتفاخ خال - ٩-ل

انكماش -١٠-ل

 

 

  
الشكل

  

  
الشكل

  

  
الشكل

  



  ) ٣٢٠-٣٠٩( ٢٠١٢، ٤ افيعدد إض، ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل وقائع

 

٣١٨ 
 

كانت متباينة في ظھورھا في المرضية الخلوية  التغيرات إن
شدة في  أكثرھاتمادا على نوع العينة حيث كان ريرات اعالتم

 معيار للفيروس أعلىالحشفة والقضيب مع وجود  مسحات

مقارنة ببقية العينات التي ارتفع معيار الفيروس فيھا ) ١٠٧×٢(
مسحات الحيث كان اقل معيار للفيروس في ، التمريراتبتقدم 

 .- ٤-جدول، الشرجية
  
وقت التغيرات المرضية الخلوية مع نوع مع بيان  األبقار أجنةعلى خاليا كلية  بأنواعھا) المسحات( يبين نتائج تنمية العينات): ٤( جدول

  لكل تمريرة.ومعيار العزوالت ، ظھورھا بالساعات
 

رقم   مصدر العينة
  التمريرة

عدد 
 العزوالت

وقت ظھور التغيرات 
 المرضية الخلوية

  بالساعات

  نوع
  التغيرات المرضية الخلوية

  
  متوسط

  معيار العزوالت
TCID50/0.2ml انتفاخ  ٧٢  ٤٨  ٣٠  ١٨  

 الخاليا
 انكماش
 الخاليا

  تكور
 الخاليا

تكون 
 مجاميع
 عنقودية

تكون 
 فجوات

مسحات   ١
  أنفية

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  األولى
  ١٠٢×٢  ٠  ٠  ٤  ٣  ١٥  ٥  ٦  ١١  ٠  ٢٢  الثانية
  ١٠٣.٧×٢  ٠  ٣  ٦  ١٤  ٢٠  ١٣  ١٤  ١٦  ٠  ٤٣  الثالثة
  ١٠٥,٥×٢  ٠  ٨  ١٠  ١٠  ٢٣  ٦  ١٣  ٢٢  ١٠  ٥١  الرابعة

مسحات   ٢
  مھبلية

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  األولى
 103.5×٢  ٠  ٠  ٥  ٢  ٨  ٢  ٢  ١١  ٠  ١٥  الثانية
 105.5×٢  ٠  ٣  ٤  ٦  ١٥  ٣  ٦  ٨  ١١  ٢٨  الثالثة
 106.5×٢  ١  ٤  ٥  ٦  ١٩  ٧  ٦  ٧  ١٥  ٣٥  الرابعة

مسحات   ٣
  عينية

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠  األولى
  ١٠١,٣×٢  ٠  ٠  ٠  ٦  ١٣  ٦  ٥  ٨  ٠  ١٩  الثانية
  ١٠٢,٧×٢  ٠  ٢  ٣  ٢  ١٤  ٦  ٥  ١٠  ٠  ٢١  الثالثة
  ١٠٤,٤×٢  ٠  ٦  ٨  ١٠  ١٢  ٧  ١٠  ١٤  ٥  ٣٦  الرابعة

  مسحات  ٤
  شرجية

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  األولى
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  الثانية
  ١٠١,١×٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ٠  ١  الثالثة
  ١٠٢,٤×٢  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ١  ١  ٠  ٠  ٢  الرابعة

مسحات   ٥
جلدية من 
  الضرع

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  األولى
  ١٠٢,٩×٢  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  الثانية
  ١٠٣,٤×٢  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  الثالثة
  ١٠٥,١×٢  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  الرابعة

 مسحات  ٦
الحشفة 
  والقضيب

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  األولى
  ١٠٣,٢×٢  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  الثانية
  ١٠٤,٦×٢  ١  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ١  ٢  الثالثة
  ١٠٧×٢  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٢  الرابعة

  
  المناقشة

 
الذي  - ١-جرى االھتمام بالفيروس الحلئي البقري النمط

لكونه يتسبب بخسائر عديدة وذلك  على مدى عقود األبقاريصيب 
تم خالل ھذه الدراسة ، العالم أنحاءاقتصادية كبيرة في معظم 

حيوانا بمختلف  ٢٣٠من  - ١-عزل الفيروس الحلئي البقري النمط

الكلية في  اإلصابةنسبة  أنحيث تبين ، واألجناس األعمار
باستخدام المزارع ) %٣٠,٥٧( في سوريا األبقارمحطات 

بينما بلغت النسبة الكلية ، األبقار أجنةالخلوية من نوع خلية كلية 
في  اإلصابةنسبة  أما) %٢١,٦٢( باستخدام اختبار التعادل

ي محطة جب رملة ف إصابةنسبة  أعلىفبلغت  األبقارمحطات 
 أبقارفي محطة  إصابةالطريقتين بينما بلغت اقل نسبة  وبكلتا
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٣١٩ 
 

توجد محاولة واحدة لعزل الفيروس ، أيضا لطريقتينا درعا وبكلتا
الفيروس ھذه الدراسة لم تتمكن من عزل  أن إال ،)٨( في سوريا

المزارع  إن، وباستخدام خاليا كلية العجول األبقارفي محطات 
الفيروس الحلئي  إلنماءالطرق شيوعا  أكثرالخلوية تعد من 

 أكثرھاتعتبر الخاليا ذات المنشأ البقري من  إذ، -١-البقري النمط
الذكر  أنفةالدراسة سبب االختالف ما بين  إن، حساسية للفيروس

عديدة منھا : للفيروس الحلئي  ألسبابوبين الدراسة الحالية يعود 
يقل فيھا معيار الفيروس  إذ، فترة كمون -١-البقري النمط

العينية فضال عن ، ليةالمھب، األنفيةالمطروح من السيالنات 
الدراسة الحالية كانت  أن إلى إضافة ،)١٧( السيالنات األخرى

تم جمع  إذ، دراسة انتقائية للحاالت التي تم منھا اخذ العينات
 لإلصابة " مميزةأعراضاغالبيتھا من حاالت كانت تظھر 

 إن، المرضية المتعددة بأشكاله - ١-بالفيروس الحلئي البقري النمط
باستخدام اختبار التعادل مقارنة  اإلصابةسبب انخفاض نسبة 

بالفيروس الحلئي البقري  اإلصابة أن إلىبالمزارع الخلوية يعود 
ضمن متالزمة مرضية يطلق  األحيانكون في غالب ت - ١- النمط

 BRD (Bovine Respiratory( البقري عليھا المرض التنفسي
Disease  أنيمكنھا  أخرىحيث يكون ضمن مسبباته فيروسات 

  .)١٨( تنمو على المزارع الخلوية
العزل الفيروسي من المسحات المتعددة التي تم بينت نتائج 

 لمسحات المھبلية وبكلتاكانت في ا إصابةنسبة  أعلى أن، جمعھا
الحشفة  مسحاتفي  لإلصابةة فيما كانت اقل نسب، الطريقتين

والقضيب والمسحات الجلدية من الضرع باستخدام المزارع 
فيما كان اقلھا باستخدام اختبار التعادل في المسحات ، الخلوية

في المسحات التي تم  اإلصابةالتباين في نسبة  إن، الجلدية للضرع
بذراري الفيروس  اإلصابةاالختالف في نسبة  إلىيعود تنميتھا 
االختالف في معايير الفيروس المطروحة  إلى باإلضافة، المختلفة

) ٢٠( فيما بين ،)١٩( خارج الجسم في سوائل الجسم المختلفة إلى
ھذا االختالف  إن، األنفيةفي المسحات  لإلصابةنسبة  أعلىوجود 
 باإلضافة، بلدانالعة الجغرافية ما بين االختالف في الرق إلىيعود 
  .العالم أنحاءاالختالف في امراضية الذراري المنتشرة في  إلى

وجود  اإلصابةبنسبة  والعمر نتائج عالقة الجنس أظھرت
ولكال  أشھر ٦من  األقلفي الحيوانات  إصابةنسبة  أعلى

 اإلصابةارتفاع نسبة  أنحيث ذكر ) ٢١( وھذا يتفق مع، الجنسين
في  اإلصابةفي العجول صغيرة العمر يعطي مؤشرا على انتشار 

 لإلصابةر حساسة مالعجول صغيرة الع أنحيث ، األبقارقطعان 
من  األقلفي العجول  إصابةبين وجود و، من كبيرة العمر أكثر

  .ذات معايير ايجابية األمواردة من  أضدادشھر بالرغم من وجود 
وجود عالقة عكسية ما بين نسبة  أيضاالنتائج  أظھرت
ويعود السبب في ، حيث قلت النسبة بتقدم العمر، والعمر اإلصابة

) البكاكير( األبقارحيث تلقح ، في نظم التربية األخطاءإلى ذلك 
نوع من الفحوصات المستخدمة  بأيطبيعيا من ثيران لم تفحص 

مما يجعلھا ، - ١-للكشف عن الفيروس الحلئي البقري النمط
في حال لم تكن مصابة قبل ذلك وحصول حالة  لإلصابةرضة ع

في بعض  ؤديمما قد ي Super infection اإلضافية اإلصابة

ظھور طفرات وراثية نتيجة حالة التأشب إلى  الحاالت
Recombination )الحيوانات كبيرة العمر تكون استجابة  إن) ٢٢

ما قد يقلل مناعية نظرا للتعرض المتكرر للفيروس طوال حياتھا م
في معيار انخفاض عليھا وكذلك األعراض المرضية من ظھور 

فان ذلك  إلى باإلضافة) ٢٣( الفيروس المطروح خارج الجسم
ثبت حصول أالثيران المستخدمة في التلقيح الطبيعي للبكاكير 

  فيھا في دراستنا الحالية. إصابة
بينت نتائج تمرير الفيروس على خاليا الزرع الخلوي كذلك 

 رجيةشوجود تمريرة واحدة عمياء فيما عدا عينات المسحات ال
االختالف في معيار  إلىوھذا االختالف يعود ) تمريرتين(

المرضية التغيرات  أما) ٢٤( الفيروس المطروح لخارج الجسم
الخلوية فكان وقت ظھورھا متباينا حيث كانت في بعض 

 أن حيث بين) ٢٥( وھذا يتفق مع، ساعة ١٨المسحات تبلغ 
حسب ضراوة  المرضية الخلوية يختلف وقت ظھورھا التغيرات

االختالف في معايير الفيروس في  إلى باإلضافةالذراري المختلفة 
التي يمر  اإلصابةتختلف معاييرھا حسب مرحلة حيث السيالنات 

الحادة  اإلصابةبھا الفيروس حيث تكون مرتفعة في مرحلة 
المرضية  التغيراتنوع  أما ،)٢٦( األخرىبالمقارنة مع المراحل 

شدة بتقدم التمريرات  تحيث ازداد أيضاالخلوية فكانت متباينة 
 إال متباينةوبنسب مع زيادة في معايير الفيروس في كل تمريرة 

المسحات  إلى باإلضافةالحشفة والقضيب  مسحاتل شدة أكثرھا أن
 إلصابةالمھبلية مما يعطي مؤشرا على شدة الذراري المسببة 

 إن، في سوريا األبقارلجھاز التناسلي لكال الجنسين بمحطات ا
االختالف في الذراري المسببة للمرض يعطي مؤشرا واضحا 

في المزارع  تغيراتال وإحداثالختالفھا في قابليتھا للنمو 
 إلحداثذلك فان الكثير منھا له القابلية  إلى باإلضافة، الخلوية
قد يعطي اختالفا في مما من عرض سريري بنفس الوقت  أكثر

، معايير الفيروس المطروح بالسيالنات المختلفة لنفس الحيوان
المرضية  للتغيرات وإظھارهمما قد يؤثر على سرعة نموه 

  .)٢٧( الخلوية
بالفيروس الحلئي  إصابةيتبين من خالل ھذه الدراسة وجود 

ھذه النسب  أن إال، مختلفة إصابةوبمراحل  -١-البقري النمط
فقد يعود السبب ، أخرىر مرتفعة مقارنة بدراسات كثيرة كانت غي
االختالف في ضراوة ، االختالف في طبيعة التربية إلىفي ذلك 
، كمية الجرعة الفيروسية التي يتعرض لھا الحيوان، الذراري

فترة  إن، االختالف في برامج التحصين ونوع اللقاح المستخدم
لمراحل من ناحية ا أطولالكامنة للفيروس تكون من  اإلصابة

فيروس شيوعا مع صعوبة الكشف عن ال وأكثرھاالفترة الزمنية 
 إعطاء إلىالكثير من الباحثين  في تلك المرحلة مما يجبر

تنشيط  إعادة إلىيؤدي والذي القشرية  حيوانات الستيروئيداتال
المرضية وعودة طرح الفيروس في  األعراض ظھورو اإلصابة

مما يجعلھا احد الطرق المستخدمة بمعايير مرتفعة السيالنات 
 ألغراضللكشف عن الفيروس خصوصا في الثيران المنتخبة 

  .التلقيح االصطناعي
  



  ) ٣٢٠-٣٠٩( ٢٠١٢، ٤ افيعدد إض، ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل وقائع
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