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  الخالصة

  
-٥٠٠٠تم دراسة المسببات المرضية لالصابات التنفسية في فروج اللحم في خمسة حقول للدواجن في منطقة الحمدانية تضم كل منھا 

نسبة ھالكات عالية وقد تم تشخيص االصابات  عليھا عالمات تنفسية مرضية وتبدو يوم ٤٠-٢٠ فرخة وبأعمار تراوحت بين ٧٠٠٠
اعتمادا على الفحص المصلي بأستخدام عدة اختبار االليزا المتخصصة لكل من مرض انفلونزا الطيور ونيوكاسل والتھاب القصبات 

 على التواليكانت  االصابة بمرض انفلونزا الطيور في جميع الحقول بنسب متقاربة  وجدت وقد،عن العزل الجرثوميالخمجي فضال 
، %٨ بينما سجلت االصابة بمرض نيوكاسل في ثالثة حقول فقط ذات االعمار الكبيرة وبنسبة %١٠ ،%١٣ ،%١٨ ،%١٥ ،%١٤
 اما ، فيما لم تسجل أي اصابة بمرض التھاب القصبات الخمجي في جميع الحقول المفحوصةعلى التوالي ٥-٣ للحقول رقم% ٢٠، %١٢

ورقم  ٣في كل من الحقول رقم % ٢٠في ثالثة حقول وبنسبة د سجلت االصابة بجراثيم االشيريكيا القولونية بالنسبة للعزل الجرثومي فق
 Streptococcusبينما عزلت ثالثة انواع من الجراثيم الموجبة لصبغة كرام وھي  ٤في الحقل الحقل رقم % ١٠ بينما كانت بنسبة ٥

fecalis, Streptococcus zooepidemicus , Staphylococcus aureus من ذلك يتضح ان المسبب %٢٠ -% ٥ ونبسب متقاربة بين 
الرئيسي لالصابات التنفسية ھو فايروس انفلونزا الطيور والذي يسبب تثبيط للجھاز المناعي للطيور مما يؤدي الى امكانية االصابة 

 .باالمراض االخرى مثل نيوكاسل واصابات جرثومية اخرى
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Abstract 
 

Pathological causes of respiratory infections in five broilers flocks in Al-Hamdanyia region were studied. Each flock 
consisted of 5000-7000 birds at 20-40 days of old which suffered from respiratory infection signs with high mortality ratio. 
Specific ELISA kit for avian influenza virus (AIV), Newcastle disease virus (NDV), and infectious bronchitis disease virus 
(IBV), were used as sera diagnostic tests as well as bacteriological isolation. Results shows (AIV) infections at all flocks with 
nearly similar percentages which were 14%, 15%, 18%, 13%, 10% respectively, (NDV) were recorded at three flocks of older 
ages with 8%, 12%, 20% at the flocks number 3-5 respectively but no any infection of (IBV) infection was recorded. 
Bacteriological isolation shows E.coli infections in three flocks with 20% at each of the flocks number 3 and 5 but it was 10% 
in the flock number 4, also three Gram positive bacteria were isolated, Streptococcus fecalis, Streptococcus zooepidemicus, 
and Staphylococcus aureus at nearly similar percentages ranged from 5% - 20%. In conclusion the real cause of respiratory 
infection in this study was (AIV) which causes bird immune suppression leading to other disease infections like (NDV), and 
other bacterial infections. 
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  المقدمة
  

تعتبر االصابات التنفسية من العقبات المھمة فى تربية فروج 
 فى نسبة متمثلةاللحم لما تسببه من خسائر اقتصادية كبيرة 

 وتعتبر الفايروسات الغذائيويل حالت نسبة الھالكات وتدني
 )١(والبكتريا من اھم المسببات المرضية لالصابات التنفسية 

وكاسل والتھاب القصبات نيخصوصا فايروس االنفلونزا و
  حيث يعتبر الجھاز التنفسي)٣،٤( E.coli وجراثيم )٢( الخمجي

 التى تتعرض لالصابة بھذه المسببات المرضية من احد االجھزة
)٥.(  

كما تتميز االصابات التنفسية بتشابه اعراضھا المرضية 
دام وسائل بالرغم من اختالف المسبب لذلك كان البد من استخ

 لھذه لية لتحديد المسبب الحقيقيعا  تشخيصية ذات حساسية
 لق المناعيأوالت) ٦(االصابات وقد استخدمت اختبارات االليزا 

لدراسة تلك ) ٨( Polymerase chain reaction (PCR)وتقنية ) ٧(
 الذى عزل الول مرة H9N2بات المرضية ومنھا فايروس المسب

وقد شخص ھذا الفايروس بواسطة ) ٩( فى العراق من قبل
 المتمم ودرست اھميته فى اختبار تثبيط التالزن وفحص تثبيت

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤الثورات المرضية فى العراق خالل االعوام 
ودرس تاثير  )١٠( من قبل فى فروج اللحم والدجاج البياض

 ومھيء لتفشي كعامل مثبط للمناعة H9N2االصابة بالنمط 
 H9N2 درس تاثير االصابة بفايروس فقد) ١١(امراض اخرى 

فى فروج اللحم وتاثيره على االستجابة المناعية للقاح مرض 
كما عزل وشخص ھذا الفايروس وعالقته مع ) ١٢(النيوكاسل 

وان  )١٣(االخرى من قبل  المرضية مرض النيوكاسل والعوامل
 لوضع خطط السيطرة على تحديد عمر االصابه يكون ضروري

مناسبة واختيار   تلقيحيةاالمراض الفايروسية باستخدام برامج
مضادات حيوية فعالة للسيطرة على االمراض الجرثومية ونظرا 

  منطقة الحمدانيةتكرار حدوث االندالعات المرضية فيل
 محافظة نينوى وما تسببه ھذه ج اللحم فيفرو مركزتربية

االصابات من خسائر اقتصادية فادحة بالرغم من اتباع البرامج 
 المسببات  بعضتشخيصلالتلقيحية المكثفة تم اجراء ھذه الدراسة 

ة من حقول تربية فروج اللحم المرضية الفايروسية والجرثومي
  . تعانى من تلك االصابات التنفسية المتكررةوالتي
  

  المواد وطرائق العمل
  

  النماذج
تم جمع نماذج الدم والطيور المريضة من خمسة حقول 

-٥٠٠٠لتربية فروج اللحم فى منطقة الحمدانية تضم كل منھا 
 من  يوم كانت تعاني٤٠- ٢٠ر تراوحت من  فرخة وباعما٧٠٠٠

تنفسية مرضية ونسبة ھالكات عالية للفترة من ايلول عالمات 
  .٢٠٠٩ ولغاية كانون االول

  
  

  الفحص العياني
 الحية المريضة وسجلت العالمات االفراختم فحص جميع 

 لكل حقل يت الصفة التشريحية لمئة نموذج حيالمرضية ثم اجر
  .خمسمائة عينة) ٥٠٠( ليصبح عدد العينات المفحوصة

  
  نماذج الدم

 تم جمع نماذج الدم بمعدل عشرون نموذج لكل حقل
 ٥-١  يوم من الحقول رقم٤٠  ,٣٥ , ٣٠ , ٢٥ , ٢٠وبأعمار

 دورة ١٥٠٠ بسرعة بألمنبذة المبردةوفصل المصل  على التوالي
 لحين o م٢٠-  فى االمصال ت دقيقة وحفظ١٥دقيقة لمدة /

  .)١٤( االستخدام
  

  نماذج االعضاء
لغرض العزل تم اخذ عشرون نموذج لكل حقل من الرئتين 

 وتم مصال من نفس االفراخ التي استخدمت لجمع االالجرثومي
تنميتھا على وسط اكار الدم ثم تنقية العزالت واجراء االختبارات 

  ).١٥( الكيموحيوية وتشخيصھا حسب ماذكره
  

  االختبارات المصلية
تم اجراء اختبار االليزا للكشف عن االضداد المضادة 
لفايروس مرض نيوكاسل وانفلونزا الطيور والتھاب القصبات 

الحصول تم خاصة لكل مرض  بموجب عده تشخيصية يالخمج
تبار  االخي للمواد البايولوجية واجريعليھا من المركز االردن

 ذكرھا يحسب الطريقة التحسب تعليمات الشركة المنتجة 
)١٧,١٦.(  

  
  النتائج

  
  يالفحص العيان

وصعوبة الحركة والتنفس وتورم لوحظت عالمات الخمول 
طعان تتراوح  جميع القيس وكانت نسبة الھالكات الكلية فالرأ
  %.٨٠- ٧٥بين 

  
  الصفة التشريحية

 احتقان القصبات الھوائية وتثخن االكياس الھوائية لوحظ
النماذج المفحوصة ي الطحال فالكبد و واحتقان الرئتين وتضخم

  .فقط ٥-٣ من الحقول رقم
  

  يالفحص المصل
اظھرت نتائج اختبار االليزا لنماذج االمصال المفحوصة 

بنسبة صة لمرض انفلونزا الطيور الضداد المتخصوجود ا
 ٥-١ في الحقول رقم% ١٠ ،%١٣ ،%١٨، %١٥، %١٤

نيوكاسل  على التوالي ووجود االضداد المتخصصة لمرض
 على التوالي ٥-٣ في الحقول رقم% ٢٠، %١٢، %٨بنسبة 

بينما لم يتم الكشف عن اية اضداد لمرض التھاب القصبات 
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 وكان معدل قياس .)١(  جدولالخمجى فى جميع الحقول الخمسة
االضداد المناعية متفاوتا بين الحقول وحسب اختالف االعمار 
بينما كان ذلك المعدل مرتفعا بالنسبة لمرض نيوكاسل وفي 

  ).٢(االعمار الكبيرة جدول 
  

 نسبة االصابة باالمراض الفايروسية باستخدام :)١(جدول 
  .اختبار االليزا

  
رقم   بة االصابة الموجبةنس

  الحقل
  عمر االفراخ
 AIV ND   IB  بااليام

١٤  ٢٠  ١%  -----  -----  
١٥  ٢٥  ٢%  -----  -----  
٨  %١٨  ٣٠  ٣ %  -----  
١٢  %١٣  ٣٥  ٤ %  -----  
٢٠  %١٠  ٤٠  ٥ %  -----  
  

 المناعية االضداد نتائج اختبار االليزا لقياس معدل): ٢(جدول 
  . ونيوكاسل والتھاب القصبات الخمجي انفلونزا الطيورلفايروس

  
معدل قياس االضداد 

  EU* المناعية
رقم 
 الحقل

العمر 
  بااليام

AIV ND IB 

معدل عدد 
الھالكات 
  اليومى

 ٧٠  ----  ----  ١٦٢  ٢٠   ١  
 ١٠٠  ----  ----  ٥٢  ٢٥   ٢  
 ٢٠٠  ---- ١٤١  ١٩٠  ٣٠   ٣  
 ١٥٠  ---- ١٩١  ٦٥  ٣٥   ٤  
 ١٥٠  ---- ٢٠٩  ٣٧  ٤٠   ٥  

EU: Elisa unit*, 1. Less than 10 EU: Negative for 
antibodies, 2. 10-30 EU: indication of vaccination., 3. 30-75 
EU: Moderately positive, 4. >75 EU : Strongly positive. 

  
  ياالفحص الجرثوم

 بنسبة ٥,٤,٣من عينات الحقول رقم  E. coliتم عزل جراثيم 
 على التوالى كما تم عزل  لكل حقل %٢٠,  %١٠,  % ٢٠
 Streptococcus fecalis ,Streptococcus zooepidemicusثيم جرا
 ,Staphylococcus aureus متقاربة  وبنسب من جميع الحقول

  .)٣( جدول %٢٠ - %٥تراوحت بين 
 

  المناقشة
  

نظرا لتكرار حدوث اصابات تنفسية فى حقول الدواجن في 
ج التلقيحية المكثفة منطقة الحمدانية بالرغم من استخدام البرام

والعالج بالمضادات الحيوية المختلفة وبشكل مستمر تم اجراء 
ھذه الدراسة لتحديد المسبب االكثر اھمية في احداث تلك 
االصابات وقد تبين ان االصابة بمرض انفلونزا الطيور كانت 

االكثر وضوحا في جميع الحقول قيد الدراسة بالرغم من اختالف 
صاب وكانت االصابة منفردة بھذا المرض في اعمار الدجاج الم
بينما كانت اعلى نسبة )  يوم٢٥ , ٢٠عمر (االعمار المبكرة 

  ).١٧(وھذا يتفق مع   يوم٣٠اصابة بعمر 
  

من النماذج المرضية لجميع  نسبة عزل الجراثيم :)٣(جدول 
  .الحقول
  

رقم   نسبه العزل الجرثومى
E.coli Streptococcu الحقل

s fecalis  
Streptococcus 
zooepidemicus  

Staph. 
aureus 

 ٠   %٠   %٥  % ٠  ١%   
 ٥   %٠   %٥  % ٠  ٢%   
 ٥   %٠   %٥  % ٢٠  ٣%   
 ٥   %١٠  %٥   %١٠  ٤%   
 ٥   %٢٠  %٥   %٢٠  ٥%   

  
 يوم وقد ٤٠ ,٣٥بينما انخفضت نسبة االصابة فى االعمار 

 لمعادلة  فى ذلك الى تحفيز الجھاز المناعييعزى السبب
 المسبب لالصابة وھذا يختلف مع ماذكره س المرضيروالفاي

 تزداد مع  بفايروس انفلونزا الطيورمن ان نسبة االصابة )١٨(
   .عمراالفراختقدم 

 لفايروس انفلونزا الطيور وقد لوحظ ظھور اصابة مشتركة
 يوم مما يشير الى ان ٤٠  و٣٥ و ٣٠بعمر  مع مرض نيوكاسل

دث تثبيطا مناعيا مما سمح االصابة بفايروس االنفلونزا قد اح
بفايروس النيوكاسل بالرغم من كثرة التلقيح  بحدوث االصابة
 الذى يسببه ثير السلبيأكاسل مما يشير الى التضد مرض نيو

فايروس انفلونزا الطيور على االستجابة المناعية للقاح مرض 
  ).١٩,١١(نيوكاسل وھذا يتفق مع ماذكره 

وھى  E.coli زل جراثيموقد اظھرت الدراسة الجرثومية ع
 ,Streptococcus.fecalis وكذلك جراثيم سالبة لصبغة كرام

St.zooepidemicus, Staphylococcus aureus جراثيموھي  
 مرضية تنشط عند حدوث انخفاض في موجبة لصبغة كرام

 من ارتفاع نسبة  كذلك للدواجن وھذا يالحظالجھاز المناعي
 يوم وھذا يتفق مع ٤٠ و ٣٥ر فى اعما E.coliاالصابة بجراثيم 

  .)٥(ماذكره 
 Streptococcus fecalis كما تم عزل جراثيم موجبة الكرام

من جميع الحقول باعمارھا المختلفة وھى غير محللة للدم وھذا 
بينما تم عزل جراثيم عالية الضراوة محللة للدم ) ١٩(يتفق مع 
وصا  ذات العمر الكبير وخص٥ و ٤ من الحقول رقم βمن نوع 

والتھاب  من الحاالت التى كانت تعانى من تضخم الطحال والكبد
 وھذا يتفق مع pericarditis and peritonitisشغاف القلب والجنب 

 زيادة يتبين ان للجراثيم اھمية مرضية فيمن ذلك ) ٢٠(ماذكره 
تفاقم االصابة التنفسية وخصوصا جراثيم موجبة الكرام لذلك 

يوية خاصة لتلك الجراثيم وعدم ينصح باستخدام مضادات ح
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 اغفال اھميتھا كما ھو الحال فى حقول الدواجن حيث ان التركيز
  . اغلب االحيانيكون على جراثيم سالبة الكرام في

وقد استخدم اختبار االليزا للكشف عن االصابات الفايروسية 
نفة الذكر وھذا االختبار يعد من االختبارات الحساسة والسھلة آ

  ).٢٣- ٢١( وھذا يتفق مع ماذكره االستخدام
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