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  الخالصة
  

 فروج اللحم في أمهاتامل المسبب للهالكات التي حدثت في حقول فروج اللحم وكذلك استهدفت هذه الدراسة التعرف على الع
 على  المشكوك بوجوده الفيروس لعزلتنميةالمت  ت. تورم الرأسسريرية المميزة هي الالعالمة وكانت . محافظة نينوىمناطقبعض 
ومصول الطيور المصلي باستخدام مصول عالية التمنيع  اختبار التعادل إجراء كما تم ،حصول على العزالت المسببةل البيض لأجنة

 .اخذ نماذج من القصيبات والرئة لغرض الفحص النسيجي وتم ، تجريبية عن طريق المنخرينإصابات إحداث الى ذلك إضافةالمصابة 
 حدوث هالكات بعد التمريرة فية وتسبب اثنان من العزالت حصول افات عيانية ظاهرة على االجنة بعد التمريرة الثانينتائج الأظهرت 
 أما نتائج ، مع مصول الطيور المصابة وكذلك المصول عالية التمنيعالتعادل المصليكما اثبتت هذه العزالت قابليتها على  .األولى

الفحص النسيجي فكانت وجود احتقان في القصيبات الهوائية وكذلك وجود نزف ما بين الحويصالت الرئوية مع تجلط في معظم 
  .وعية الدموية للرئةاال
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Abstract  
 

The aim of this study was to know the etiological agent of mortality which occurred in broilers and parent stocks farms in 
Ninava province. The main noticed symptoms was swollen head. The suspected samples were inoculated in to embryonated 
egg to isolate the suspected virus. Neutralization test was performed using hyperimmune serum of pneumo virus and sera from 
infected birds. Experimental infection via nostrils was performed, samples from bronchi and lungs were taken for 
histopathological examination. Results showed that gross lesions were observed after second passage of isolates, two which 
showed mortality after first passage. Hyperimmune serum and sera from infected birds neutralized the isolates, there was 
variation among isolates. Histopathological picture showed congestion of bronchiole , hemorrhage between alveoli with clot in 
most of blood vessels with in the lung.  
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  المقدمة 

  
 swollen head syndrome (SHS)يعتبر مرض تورم الرأس 

 وعلى أية حال فان سبب .)١(احد األمراض المتعددة االسباب 
مرض تورم الرأس يبقى غير واضح الن االعراض المرضية 
هي نتيجة وجود الفيروس مع اصابات بكترية وكذلك العوامل 

من العوامل المهمة اذ وتعتبر االيشيريشا القولونية ) ٢(البيئية 
 االذن الوسطى واالغشية ،تم عزلها من االعضاء الداخلية
  ). ٣(لمرض تورم الرأس الدماغية في االندالعات المرضية 

 (AMPV)أن السبب الرئيسي لمرض تورم الرأس هو جنس 
Avian metapneumo virus وهو احد المكونين لـ Paramyxo 

virus) ٤(.  
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 ثم ١٩٧٠ في جنوب افريقيا عام اكتشف المرض الول مرة
الى عدة دول من ضمنها الواليات المتحدة " انتشر عالميا

 Avian pneumovirus (APV)تودي االصابة بـ ). ٥(االمريكية 
 حدوث هالكات ،الى خسائر اقتصادية نتيجة فقدان الوزن

اذا اقترنت باصابات بكتيرية وكذلك تدني نوع " وخصوصا
 ان الطريقة الروتينية .ة باالكياس الهوائيةالذبيحة نتيجة االصاب

 مسحات من القصبة الهوائية اخذلعزل الفايروس تتضمن 
والجيوب االنفية والرئتين وبعدها يتم تمريرها في اجنة البيض 

  ).٦( Veroاو خاليا 
 منها APVلقد استعملت عدة فحوصات لغرض تشخيص 

 )AMPV( صنفت "مصليا). ٦ ((PCR)البلمرة االليزا وفحص 
 على اساس اختبار التعادل A , B, C, Dالى اربعة مجاميع 

 اليابان ووسط ، يتواجد في اورباBو  Aنوع ). ٧(المصلي 
 . فانها تتواجد في اميركا فقطC اما مجموعة ،جنوب اميركاو

 ان من اهم االعراض ، فتوجد في فرنساDواما مجموعة 
واد مخاطية هي التهاب الجيوب االنفية مع وجود م المرضية

 التهاب القصبات مصحوبة ، التهاب ملتحمة العين،من المنخرين
االفات أما أهم  .)٨(بالسعال وكذلك صعوبة في التنفس 
 ، التهاب تجاويف الوجه،المرضية فهي التهاب ملتحمة العين

 التهاب االكياس الهوائية وذات الرئة ،التهاب المجرى التنفسي
لية في حقول فروج اللحم لوجود هالكات عا "ونظرا). ٩(

وحقول امهات فروج اللحم ووجود عالمات كتورم الرأس 
وبعض العالمات التنفسية لذا فكان الهدف من هذا البحث هو 

لنسجية المرضية من اجل اواستعمال بعض الفحوصات المصلية 
  .)AVP( الفيروسي المسبباالستدالل على 

  
  المواد وطرائق العمل

  
  جمع العينات
عينات من قطعان امهات فروج اللحم وفروج لحم تم جمع 

صعوبة ( تنفسيةمن محافظة نينوى وكانت تعاني من اعراض 
مع نقص ) س تورم في الرأ، ارتشاحات من االنف،تنفس
 في انتاج البيض بالنسبة لقطعان امهات فروج اللحم ظملحو

بالنسبة لقطعان %) ٣٠ – ١٠(ونسبة هالكات تراوحت من 
ثلت العينات مسحات من الجيوب االنفية وقطع  تم،فروج اللحم

من القصبات الهوائية واجزاء من الرئة واالكياس الهوائية 
 م٢٠- حفظت العينات في .والطحال

ه
لحين اجراء عمليات  

تم جمع المصول من القطعان العزل الفيروسي عليها كذلك 
المصابة الجراء بعض االختبارات المصلية عليها وتم تسجيل 

  .ات المرضية وكذلك االفات العيانيةالعالم
  

   تنمية الفيروس
وتم ) ٦(حقول حسب طريقة ثالث تم معاملة العينات من 

 أيام حيث تم ١٠تنمية العينات على اجنة بيض محلي بعمر 

 وتم دراسة توالربعة تمريرا  اللقانقيفي التجويفحقنها 
  .روسيالتأثيرات الظاهرة على االجنة ومن ثم قياس المعيار الفي

 
  اختبار التعادل المصلي

 تم معادلة العزالت الفيروسية باستخدام المصل عالي التمنيع
 االحياء المجهرية كلية فرع والذي تم الحصول عليه من المحلي

 ومصول الطيور المصابة ولكل الطب البيطري جامعة الموصل
عزلة على حده وباستخدام اجنة بيض الدجاج وحسب طريقة 

)١٠.(  
 
  بة التجريبيةاالصا

 وبعمر يوم واحد ٦٠ دتم جلب افراخ فروج اللحم بعد
 أول مجموعتين بالعزلتين حقنقسمت الى ثالثة مجاميع تم 

ن اعطت نتائج موجبة في االختبارات اللتياألولى والثانية 
 0.2ml 2 x 10 3.4 EID50مل من0.5 المصلية بجرعة فيروسية

 حيث تم .منخرينعن طريق التقطير بال" ن يومايبعمر اربع
وحسب مالحظتها لمدة أسبوع بعد اعطاء الجرعة الفيروسية 

 أما المجموعة الثالثة فلم تعامل بأي نوع من .)١١(طريقة 
 . سالبةالفيروسات حيث اعتبرت مجموعة سيطرة

  
  التقطيع النسيجي

 الرئة ، الكبد،اخذت مقاطع نسيجية من القصبة الهوائية
وقد تم تثبيتها في محلول   من الطيور المصابةوالكلية

 مايكرومتر ٤وتم تقطيعها بسمك % ١٠الفورمالين المتعادل 
 .صبغها بالهماتوكسلين وااليوسينو
  

  جالنتائ
  

  نتائج العزل الفيروسي
بينت نتائج العزل الفيروسي على اجنة بيض الدجاج ظهور 

بعد " افات عيانية ظاهرة على االجنة واغشيتها وخصوصا
ة شملت هذه التغيرات وجود وذمة على رأس التمريرة الثاني

وازدادت هذه  .زم الجنينقنزف عام وتوالجنين مع احتقان 
اما هالكات االجنة فلم . اتبتقدم التمرير" العالمات وضوحا

تسبب كال العزلتين هالكات في التمريرة األولى لكنها سجلت 
التمريرات وتناقص وقت موت االجنة بتقدمها وكما هو باقي في 

  ).١(موضح في جدول رقم 
  

   نتائج اختبار التعادل المصلي
 بيض الدجاج أجنةبين اختبار التعادل المصلي باستخدام 

 مع نظيراتها من مصول الطيور تينحصول التعادل لعزل
  ).٢(جدول رقم  .التمنيعوكذلك المصول عالية المصابة 
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   التجريبية اإلصابةنتائج 
" ة بالعزلتين ظهور تفاوتا التجريبياإلصابة نتائج أظهرت

 العزلة الثانية نسبة هالكات أظهرتفي شدتهما حيث " ملحوظا
 في شدة أكثر من األولى وتوضح هذا التفاوت أكثر وإصابة

العالمات السريرية المتمثلة بتورم في الرأس وظهور ارتشاحات 
  ).٣( وكما هو موضح في جدول رقم أنفية

  ول حقمعها من الالفحص النسيجي للعينات التي تم ج
الجيوب األنفية األكياس لم يالحظ تغيرات ملموسة في 

 احتقان في فلوحظالقصبات الهوائية  أما .الهوائية والطحال
حظ تغير كبير في الجهاز واما بالنسبة للرئة فل . الدمويةاألوعية

الوعائي وتمثلت هذه التغيرات في وجود نزف ما بين 
 مع وجود تجلط في ،)١(الحويصالت الرئوية صورة رقم 

معظم االوعية الدموية في االنسجة وتخصص بعض الخثر 
كذلك لوحظ وجود خاليا الهيتروفيل بكثافة ). ٢(صورة رقم 

والتهاب  عالية ما بين الحويصالت ورافقت هذه التغيرات نزف
  ).٣(صورة رقم 

  
 البيض أجنةيبين نتائج العزل الفيروسي على ) ١(جدول رقم 

  .عزلتين والتمريرات االربعةونة للالمحق
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P1 101.2 - - - - - 
P2 102.7 - + - - 120 
P3 101 + + - + 96 1 
P4 103.4 ++ ++ + + 96 
P1 101.3 - - - - - 
P2 102.2 + - - - 120 
P3 102.9 ++ + - + 96 2 
P4 103.6 ++ ++ + ++ 72 

*P  الكلمة تعني التمريرة.  
  

يبين نتائج اختبار التالزن وتثبيط التالزن ) ٢(جدول رقم 
 باستخدام مصول الطيور لعزلتينواختبار التعادل المصلي ل

  .المصابة ومصول عالية التمنيع
  

قم ر
  العزلة

معيار 
ل قبالعزلة 

  المعاملة

اختبار التعادل 
باستخدام مصول 
  الطيور المصابة

اختبار التعادل 
باستخدام مصل 
 عالي التمنيع

1  103.4 101.4 103.2 

2 103.6 101.2 101.1 

يبين نتائج االصابة التجريبية والصفة التشريحية ) ٣(جدول رقم 
بة بالعزلتين األولى على الطيور الهالكة للمجاميع المصا

  .والثانية
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1 30%  55% ++  +  + +  +  ++ 
2 50% 80% +++ ++ + + ++ ++ 

، شدة اآلفة متوسطة++ ، طفيفةآلفة شدة ا+ ، عدم وجود أفة -
  .شدة اآلفة شديدة+++ 

  

  
  

 نزف مع ، احتقان اسبوع١٦ عمر  رئة فرخ)١(صورة رقم 
صبغة الهماتوكسلين ) االسهم(التخثر لبعض االوعية الدموية 

  .x٤٠وااليوسين 
  

  
  

 احتقان مع ، نزف اسبوع١٢ رئة فرخ عمر )٢(صورة رقم 
  .x٤٠ماتوكسلين وااليوسين  صبغة الهياألسهم الحظ خثرت
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  خثرة كبيرة اسبوع١٦ رئة فرخ مصاب عمر )٣(صورة رقم 
)T( في احد االوعية الدموية صبغة الهيماتوكسلين وااليوسين x 

٤٠.  
  

  المناقشة 
  

بالرجوع الى نتائج العزل الفيروسي على اجنة البيض 
 )APV(  وهوالمسبب لمرض تورم الرأسيتضح ان الفيروس 

هور بعض التغيرات على الجنين وتشمل وذمة على وذلك لظ
الرأس مع احتقان مع نزف عام وتقزم في الجنين وهذا يتفق مع 

حيث تم عزل الفايروس ومن ثم حقنه ) ١٢(ما ورد في البحث 
 .فظهرت هذه االعراض على االجنة وهي تأكيد لفرضية كوخ

لكن كما ان هالكات االجنة لم تكن واضحة في التمريرة األولى 
 الالحقة كما يظهر في اتهذه الهالكات ازدادت في التمرير

ومن خالل هذه  ).١٣(وهذا يتفق مع الباحث ) ١(جدول رقم 
 من حقول APV من فيروس عزلتينالدراسة تم الحصول على 

امهات فروج اللحم وحقول فروج اللحم وتم التاكد من ذلك عن 
لتجويف ا عن طريقطريق الفحوصات المصلية وحقن البيض 

اللقانقي وكانت العزلتين األولى والثانية مختلفتين عن بعضهما 
) ١(في الجدول رقم البعض في بعض الصفات وحسبما ورد 

اذ ان العزالت االخرى ). ١٤(وهذا االختالف يتفق مع الباحث 
تم عزلها من قبل باحثين اخرين كانت تختلف في بعض 

الى الختالف  ويعود سبب هذا ا.الصفات عن البعض االخر
glycoprotein سببها الجينات و الموجود على سطح الفيروس

 الن Gالبروتين " المختلفة الموجودة في الفيروس وخصوصا
 واللفته لالنسجة وكذلك ،هذا الجين يؤثر على فوعة الفيروس

  .قابلية االصابة في المضيف
كذلك فان العزالت التي تم الحصول عليها تم التأكد منها 

ق اختبار التعادل المصلي اذ من المعروف ان المناعة عن طري
 Nمن المناعة الخلوية وان بروتين " الخلطية تكون اقل تكونيا

كما أن ) ١٥( هم المسؤولين عن المناعة F و Mوبروتين 

 اجنة البيض  علىللعزلتين" اختبار التعادل المصلي كان واضحا
  .)١٦(هذا مطابق لما ورد في بحث و

 لالعراض السريرية لالفراخ التي تم حقنها اما بالنسبة
 وهذا التورم سببه تجمع ا في الراسبالفيروس فكان هنالك تورم
كذلك لوحظ ) ١٧( مع الباحث يتفقمواد مخاطية رائقه وهذا 

وجود اصوات تنفسية وخروج مواد مخاطية وهذا مطابق لما 
 بنسبةلم تالحظ اية افات عيانية واضحة ). ١٧(ورد في البحث 

 مع الباحثهذا مخالف لما ورد  للطيور المصابة في الحقول
وقد يعود السبب الى أنه تم اخذ النماذج في بداية ظهور ) ١٧(

 .المرض وأنه لم يكن هنالك الوقت الكافي لتكوين هذه االفات
اما بالنسبة لنتائج الفحص النسيجي للعينات التي تم اخذها من 

يطة للقصبة الهوائية ت على أفة بسزالدجاج المصاب فترك
وتركزت معظم االفات على الرئة وتمثلت في االحتقان ونزف 

التخثر لبعض االوعية الدموية في الرئة وهذا غير  مع وجود
والذي ذكر فيه افات في تجاويف ) ٩(مطابق لما ورد في 

  . التهاب المجرى التنفسي وكذلك التهاب االكياس الهوائية،الوجه
  

  شكر وتقدير
  

زيل شكرنا لفرع االحياء المجهرية في كلية الطب نقدم ج
البيطري جامعة الموصل واخص بالذكر منهم الدكتور صفوان 

  .يوسف البارودي لمساعدته في العمل بهذا البحث
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