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  في األغنام والمعز  دراسة مصلية لنسب انتشار أضداد حمى الوادي المتصدع
  محافظة نينوىفي 

  
  عمر بسام صالح أغا وماجد شيال رحيمة

  
  العراق ،الموصل، جامعة الموصل، بيطريكلية الطب ال، فرع الطب الباطني والوقائي

  
  )٢٠١٣آب  ٤ ؛ القبول٢٠١٣حزيران  ٢٦ (اإلستالم

    
  الخالصة

  
الھدف من الدراسة الكشف عن تواجد اضداد فيروس حمى الوادي المتصدع في االغنام والمعز في محافظة نينوى، شملت الدراسة  كان
ً من المصل 368 فحص ً لكل  184 ،نموذجا (نعاج واناث المعز الحوامل والمجھضة والحمالن او الجداء  تشمل نوع من الحيواناتنموذجا
للفترة من و لالختبارات الكيموحيوية حيوانات عدت كمجموعة سيطرة 10 وختلفة من محافظة نينوى مناطق م مناسبوع)  1-2بعمر 

الدم والبليروبين الكلي وتم قياس مستوى بروتين فحصت النماذج باستخدام اختبار االليزا التنافسي  .2013شباط  – 2012تشرين األول 
ً  11/386( 2.99%الدراسة بان النسبة الكلية للنماذج الموجبة لإلختبار كانت اظھرت نتائج انزيمات الكبد , بعض تقدير والمباشر و ) نموذجا

سجلت اعلى  من النماذج المفحوصة مشكوك بھا. 2.17%) وكانت 184/ 9في المعز ( 4.89%و  )2/184في األغنام ( 1.08%وتوزعت على 
لكل من النعاج المجھضة والنعاج  9.09%نما كانت النسب متساوية ) بي8/11( 72.73%الموجبة في اناث المعز المجھضة  نماذجنسبة من ال

لوحظت زيادة معنوية في  .لالختباراسبوع اي نتيجة موجبة  1-2الحوامل واناث المعز الحوامل، في حين لم تظھر الحمالن والجداء بعمر 
  .السيطرة اناتالحيوانات الموجبة في مستوى البروتين الكلي لمصل الدم بالمقارنة مع مجموعة حيو
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Abstract 

 
The aim of this study was to detect the sero- prevalence of Rift Valley Fever virus antibodies in sheep and goat in Ninavah 

Provence, The study was included Examination of 368 serum samples, 184 samples for each species of animals (Ewes and 
female goats (Does), Pregnant, Aborted and lambs or kids 1-2 weeks old) in different areas Ninavah from October 2012 to 
February 2013. The samples were examined by using competitive ELISA test and measured the level of blood protein, total 
and direct bilirubin and estimation of some liver enzymes The results of study was revealed that the total percentage of 
seropositive samples to the c-ELISA was 2.99% (11/368 samples), divided to 1.08% in sheep (2/184) and 4.89% in goats 
(9/184) and 2.17% from the sample was doubtful. The highest ratio from seropositive was in aborted female goats 72.73% 
(8/11), while the ratio was equal between aborted ewes, pregnant ewe's and pregnant female goats was 9.09%. There was no 
positive samples in lambs or goat kids 1-2 weeks of age. There was significantly increased in total protein in serum of 
seropositive animals compared with control group. 
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  ةالمقدم
  

تصدع (حمى الصادع) من يعد مرض حمى الوادي الم
كل من اإلنسان والحيوان  الھامة التي تصيب األمراض الفيروسية

وتعتمد شدة (األغنام واألبقار والمعز والجاموس والجمال)، 
االصابة به على عمر الحيوان حيث تزداد في االعمار الصغيرة 
وحديثة الوالدة مقارنة بالحيوانات البالغة وتزداد نسبة االصابة 

ض في االغنام والمعز عن باقي انواع الحيوانات اآلخرى بالمر
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المسبب لھذا المرض فيروس  ).1( السيما االبقار والجاموس
الذي يعود  Bunyaviridaeينتمي الى عائلة: البونيا فايريدى 

 ينتقل ھذا المرض بوساطة Phlebovirus (2)لجنس: فليبو 
سة الناقلة البعوض الذي ينقل الفيروس وتختلف االنواع الرئي

نوعاً منه  ٢٦للفيروس باختالف البلدان حيث يوجد مايقارب ال 
الى  كما ينتقل المرض .)3( اھمھا الكيولكس وااليدس و االنوفليس

ً بالتماس المباشر مع االغشية المخاطية او الجلد  اإلنسان ايضا
الحاوي على جروح صغيرة وكدمات فضال عن التعرض المباشر 

المجھضة و تحدث االصابة بالمرض عند لألجنة الحيوانية 
التعرض لدم وسوائل وإفرازات وأنسجة الحيوانات المصابة أثناء 
رعايتھا أو عند ذبحھا كما ويعد حليب الحيوانات المصابة في 
حالة عدم بسترتھا مصدراً لعدوى اإلنسان وقد ينتقل المرض 
ً عن طريق استنشاق الفيروس على شكل رذاذ او  لإلنسان ايضا
استنشاق التراب الملوث المتطاير مما يؤدي الى اصابة العاملين 
في المختبرات او في أماكن تحضير اللقاحات ضد ھذا المرض 

بارتفاع حمى الوادي المتصدع يتميز مرض  ).4(
كما يٌحدث  ،االجھاض و نفوق الحيوانات حديثة الوالدة معدالت

 )necrosisالمرض قصوراً حادا في وظائف الكبد بسبب النخر (
الحاصل في األنسجة الكبدية مما يؤدي الى حدوث تغيرات في 

 نسبة البروتين الكلي و البليروبين مع زيادة في نسب خمائر الكبد
ملتحمة العين والتھاب  اإلنسان يسبب المرض التھاب اما في ،)1(

حمى نزفية ومن ثم الموت  السحايا وقد تصل االصابة الى حدوث
في منطقة الوادى  فى كينيا ألول مرة اكتشف المرض ).5(

األفريقية مثل اثيوبيا  الدول وانتشر في 1930 المتصدع عام
وتعاقب ھذا االنتشار للمرض في بعض  (6,7)والسودان ومصر 

 مثل اليمن والمملكة العربية السعودية عام بلدان الشرق األوسط
ع وفي تلك االثناء قام فريق عراقي مختص بجم (2)  2001-2000

من بعض الحيوانات المتواجدة في المنطقة الحدودية مع  دم نماذج
المملكة العربية السعودية للتحري عن وجوده في الحيوانات في 
العراق حيث اعلن فريق العمل عن خلو تلك الحيوانات من تواجد 

  منظمة التغذية والزراعة العالميةاضداد المرض في حين اكدت 
(Food And Agriculture Organization)مصادر اخرى وجود و

وبعد معاودة اندالع المرض ذاته في المملكة  ).(8,9 االصابة
في  2007في المرة األولى وفي عام  2003 العربية السعودية عام

المرة الثانية اخذ ناقوس الخطر يدق تجاه العراق وحذرت منظمة 
التغذية والزراعة العالمية من انتشار ھذا المرض في العراق 
وخاصة المناطق الشمالية منه و أوصت ھذه المنظمة بإجراء 

الحيوانات في  فحوصات دورية سنوية للتأكد من وجوده او خلو
، واعد العراق والمغرب ودول اخرى من البلدان )10العراق منه (

التي لم يتوفر عنھا معلومات كافية تؤكد خلوھا من المرض او 
ة الى وجود متابعة لھذا وبعد ذلك لم تشر تقارير علميتواجده 

 (Office of International des Epizooties)المرض في العراق 
في مدينة البصرة  حيث اجريت دراسة 2012) حتى عام (11

تواجد مرض حمى  جنوب العراق اعطت نتائج موجبة اكدت
ونظراً ألھمية الموضوع  .12)الوادي المتصدع في العراق (

به من خسائر اقتصادية كبيرة و ما يسب وخطورة ھذا المرض
وتأثيره على الصحة العامة كونه من األمراض المشتركة وضعت 

اضداد  الكشف عن وجود ھذه الدراسة لتحقيق األھداف التالية:
مرض حمى الوادي المتصدع في مصول دم االغنام والمعز في 

معرفة نسب انتشار اضداد المرض في القطعان ، ومدينة الموصل
  من اإلجھاض ونفوق المواليد حديثة الوالدة.التي تعاني 

  
  المواد وطرائق العمل 

  
دم من قطعان األغنام والمعز من  نموذج 368جمعت 

ولغاية  2012للمدة من تشرين األول من عام السالالت المحلية 
والتي ومن مناطق مختلفة من مدينة الموصل  2013شباط من عام 

دم من نعاج  نموذج 62دم من األغنام ( نموذج 184 تضمنت:
دم من  نموذج 60 دم من اناث مجھضة و نموذج 62 حوامل و

أسبوع ظھرت عليھا عالمات الموت المفاجئ  2-1حمالن بعمر 
دم من المعز  نموذج 184خالل األسبوعين األوليين من الوالدة) و

تم جمعھا بنفس العدد و بالطريقة ذاتھا التي حددت في األغنام 
ن نعاج حوامل ومثلھا من اناث معز حوامل) م 5حيوانات (  10و

حيث اتبعت  لالختبارات الكيموحيوية عدت كمجموعة سيطرة
 8وبواقع من الحيوانات  الدم نماذجأوالً: جمعت  الخطوات التالية:

مل من الوريد الوداجي لكل حيوان باستخدام محاقن طبية ثم 
ردة بالستيكية ونقلت تحت ظروف مب في أنابيب نماذجال وضعت

ثانياً: تم فصل مصل الدم بواسطة جھاز الطرد  إلى المختبر.
دقائق، بعد ذلك تم حفظ  5دورة/ دقيقة لمدة  12000المركزي 

باستخدام عدة م لحين إجراء اختبار االليزا ˚20-المصل بدرجة 
 Innovative من شركة ELISA Kit Competitive التنافسي االليزا

Diagnostics)(  اعليھالفرنسية.  
تعليمات الشركة  تم إجراء االختبار اعتماداً علىحيث 

اضداد حمى الوادي المتصدع في  المجھزة للعدة وذلك للكشف عن
ً لتعليمات الشركة بت النتائج امصال األغنام والمعز ثم حس (طبقا

  المجھزة لعدة االختبار) وتم تطبيق المعادلة التالية:
  

100×   بصرية لكل نموذجالكثافة الالنسبة المئوية للقراءة =  الكثافة البصرية للسيطرة السالبة
 

 نماذجبعد ذلك تم تحديد النتيجة الموجبة ام السالبة لل
المفحوصة اعتمادا ًعلى النسب المحددة في الجدول المرفق مع 

   ).1(جدول عدة االليزا 
  

  .النسب المئوية لقراءات عدة اختبار االليزا جدول:
  

  لمئويةالنسبة ا  النتيجة
 %40 ≤القيمة النھائية   موجبة

  %50 ≤> القيمة النھائية  %40  مشكوك بھا
  %50 القيمة النھائية >    سالبة
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ختبارات األخرى لقياس تراكيز كل من بروتين االتم اجراء و
ولتقدير مستويات كل من خميرة  الدم الكلي و البليروبين الكلي

) و Alanine Amino Transferase  )ALTااللنين ناقلة األمين 
 Aspartate Amino Transferaseخميرة االسبارتيت ناقلة األمين 

)AST(  وخميرة الفسفتاز القاعدية(Alkaline Phosphatase) 
)ALP باستخدام عدد تحليل جاھزة وحسب تعليمات الشركة (

  الفرنسية.  (Biolobo) من شركة المجھزة للعدد
من اجل  Duncun, One way ANOVA)( تم استخدام اختبار

تحديد االختالفات المعنوية لمجاميع المقارنة وحساب المعدل 
)Mean) والخطأ القياسي (Standard error باستخدام نظام (
)σStat32 0.05) في الحاسوب اآللي وعند مستوى معنوية <P  
)37.(  

  
  النتائج

  
  اختبار االليزا التنافسي

االليزا التنافسي للكشف بينت نتائج الدراسة باستخدام اختبار 
عن تواجد اضداد مرض حمى الوادي المتصدع في مصول دم 
االغنام والمعز (النعاج واناث المعز الحوامل والمجھضة وكذلك 
الحمالن والجداء بعمر اقل من اسبوعين)، بان النسبة الكلية 

نموذجا موجباً من  11% أي 2.99للنماذج الموجبة لالختبار كانت 
نموذجا خضع للفحص باالختبار  368لي البالغ المجموع الك

 2% في االغنام أي كان 1.08المذكور، وتوزعت ھذه النسبة على 
نماذج  9نموذجا خضع للفحص و  184نموذجا موجبا من مجموع 

% في حين كانت نسبة النماذج المشكوك بھا 4.89في المعز بنسبة 
ن قيد % أي ثمان نماذج توزعت بالتساوي على الحيواني2.17

% لكل منھما وكانت نسبة النماذج السالبة 2.17الدراسة وبنسبة 
نموذجا من المجموع الكلي للنماذج  394% أي 94.84لالختبار 

% أي 96.74نموذجا توزعت على  368المفحوصة والبالغة 
نموذجا سالبا من مصول دم االغنام الخاضعة  178ظھور 

نموذجا  171ي ظھور % أ92.93نموذجا و  184لالختبار والبالغة 
سالبة لمصول دم المعز من العدد الكلي للنماذج المفحوصة 

  .)2نموذجا في ايضا (جدول  184والبالغة 
وتوزعت نسبة النماذج الموجبة لالختبار االليزا التنافسي 
لمرض حمى الوادي المتصدع في االغنام والمعز طبقا للحالة 

ة للنماذج الموجبة في الفسلجية للحيوان كما يلي: كانت أعلى نسب
% أي ثمان نماذج من المجموع 72.73اناث المعز المجھضة 

نموذجا بينما كانت النسبة  11الكلي للنماذج الموجبة البالغ 
% لكل من النعاج المجھضة والنعاج الحوامل 9.09متساوية أي 

واناث المعز الحوامل من عدد النماذج الموجبة، في حين لم تظھر 
اسبوع) أي نتيجة  2-1اء حديثة الوالدة (بعمر الحمالن والجد

  ).3(جدول  موجبة
وبينت نتائج الدراسة بان عدد النماذج الموجبة الختبار االليزا 

% أي  81.82التنافسي في النعاج واناث المعز المجھضة كانت 
النوعين من نماذج موجبة لالناث المجھضة لكال  9ظھور 
نما كانت النسبة للنماذج حيواناً بي 11من مجموع  ناتالحيوا

% أي ظھور نموج موجب من 18.18الموجبة لالناث الحوامل 
  ).3(جدول  العدد الموجب نفسه

الختبار نتيجة لاظھرت ثمان نماذج من المصول الخاضعة 
مشكوك بھا، وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة لعدة الفحص بان 

وتقاسمت  ھناك احتمالية عالية بان تكون تلك النماذج موجبة،
% 50) نماذج بنسبة 4اناث المعز والنعاج النسبة بالتساوي أي (

لكال الحيوانين لكل منھما واختلفت طبقا للحالة الفسلجية للحيوان 
% في النعاج 12.5حيث اظھرت النعاج نموذجا واحدا وبنسبة 

% في النعاج الحوامل 37.5المجھضة وثالث نماذج بنسبة 
ث المعز الحوامل حيث كانت ثالث وانعكست تلك النسب في انا

% في اناث المعز المجھضة وانثى واحدة بنسبة 37.5اناث بنسبة 
% حامل، ولم تظھر أي من نماذج الحمالن والجداء نسبة 12.5

  ).4مشكوك بھا (جدول 
  

  
ار االليزا التنافسي في محافظة باستخدام اختب والمعز النسبة المئوية لتواجد اضداد مرض حمى الوادي المتصدع في األغنام: 2 الجدول
  . نينوى

  

العدد الكلي للنماذج   نوع الحيوان
  المفحوصة

  عدد الحيوانات الموجبة
(%)  

  عدد الحيوانات المشكوك بھا
(%)  

  عدد الحيوانات السالبة
(%)  

 1842  األغنام
)1.08(  

4  
)2.17(  

178  
)96.74(  

 1849  المعز
)4.89( 

4  
)2.17(  

171  
)92.93( 

 36811  المجموع
)2.99(  

8  
)2.17(  

349  
)94.84(  
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وعند قراءة نتائج االختبار النھائية على المعادلة المرقمة مع 
تعد قيمة  )40-0عدة االختبار حيث اشارت إلى ان النتيجة من (

) تعد 50تعد نتيجة مشكوك بھا واعلى من ( )50-41موجبة ومن (
للنعجة الحامل كان نتيجة القراءة  - نتائج سلبية نالحظ ما يلي:

بينما كان معدل القراءة  36.1والمجھضة  39.95الموجبة لالختبار 
 - 47.646) بمدى 1.99±43.76للنعاج الحوامل المشكوك بھا 

اما النماذج السالبة للنعاج الحوامل من معيار االضداد  (41.055

 - 101.279  57.654وبمدى 1.499 ± 81.426في مصولھا بمعدل 
 45ھضة كان معدل القراءة للحالة المشكوك بھا وفي النعاج المج

 وبمدى 1.258± 72.252 وفي الحاالت السالبة كان معدل القراءة
وكانت جميع النماذج في الحمالن سالبة  91.186 – 51.036

 1.632±105.461لالختبار كما ذكر سابقا حيث كان معدل القراءة 
  .)5(جدول  78.516-146.754وبمدى 

  
باستخدام اختبار االليزا التنافسي طبقاً للحالة  سبة المئوية لتواجد اضداد مرض حمى الوادي المتصدع في األغنام والمعز: الن3الجدول 

  .حيواناً لكل نوع) 184الفسلجية للحيوان (
  

  نوع الحيوان
  الحالة الفسلجية

  عدد الحيوانات المجھضة
(%)  

  عدد الحيوانات الحوامل
(%)  

  الدةحديثة الوعدد الحمالن 
(%)  

  المجموع الكلي
(%)  

1  اغنام
9.09)(  

1
)9.09(  

0 
(0)  

2 
(100) 

8  معز
)72.73(  

1
)9.09(  

0 
)0(  9 )100(  

 9  المجموع الكلي
)81.82(  

2
)18.18(  

0 
)0(  

11 
)100(  

  
ً للحالة الفسلجية  : توزيع الحيوانات المشكوك بھا ألضداد مرض حمى الوادي المتصدع باستخدام اختبار االليزا التنافسي4 الجدول طبقا

  .حيواناً) 368للحيوان (
  

  نوع الحيوان
  الحالة الفسلجية

  عدد الحيوانات المجھضة
(%)  

  عدد الحيوانات الحوامل
(%)  

  عدد الحمالن او الجداء
(%)  

  المجموع الكلي
(%)  

1  اغنام
12.5)(  

3
)37.5(  

0 
(0)  

4 
(50) 

3  معز
)37.5(  

1
)12.5(  

0 
)0(  

4  
)50(  

 4  الكليالمجموع 
)50(  

4 
)50(  

0 
)0(  

8 
)100(  

  
  .مصول دم األغنام باستخدام اختبار االليزا التنافسي في محافظة نينوى لمرض حمى الوادي المتصدع في : معيار األضداد5 الجدول

  

  نتيجة األختبار
  الحمالن  النعاج المجھضة  النعاج الحوامل

  ±المعدل 
 الخطأ القياسي 

  المدى
  

  ±المعدل 
  القياسيالخطأ  

  المدى
  

  ±المعدل 
  الخطأ القياسي 

  المدى
  

  الحاالت الموجبة
)2 (  

)1(  
39.95 

__  )1(  
36.1  

__  0 
 

0 

  الحاالت المشكوك بھا
)4(  

)3(  
43.76±1.99  

47.646 - 41.055)1( 
45  

__  0  0  

  الحاالت السالبة
)178(  

)59(  
81.426±1.499 

101.279-57.654 )59(  
72.252 ±1.258 

91.186– 51.036)60(  
105.461±1.632

146.754-78.516 

  .بين األقواس تمثل عدد الحيواناتالقيم 
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اما في المعز فكانت القراءة لألنثى الحامل الموجبة لالختبار 
 ومعدل القراءة للحاالت الموجبة الناث المعز المجھضة 39.33
اما الحاالت المشكوك بھا  39.007 - 19.413بمدى 30.53±2.486

 47.646وبمدى  1.99±43.76ا في اناث المعز الحوامل فكان معدلھ
وفي الحاالت  45وفي االناث المجھضة كانت القراءة  41.055 -

السالبة كان معدل القراءة في اناث المعز الحوامل بمعدل 
وكان معدل القراءة  101.178 -55.542وبمدى  80.216±1.62

-50.971وبمدى 1.602 ±72.093لإلناث المجھضة في المعز 
وفي الحمالن التي كانت جميع نتائجھا سالبة لالختبار  90.207

 53.318-101.625 وبمدى 1.603±79.189فكان معدل قراءتھا 
  ).6 (جدول

عند النظر إلى النتائج التي افرزتھا الدراسة عند توزيع 
الحاالت الموجبة في االغنام والمعز طبقا للمناطق المختلفة الخذ 

اذج المأخوذة من المناطق الشرقية من مدينة النماذج تبين ان النم
الموصل ومركز المدينة ھي التي اعطت نتائج موجبة الختبار 
االليزا التنافسي حيث ظھرت ثالث حاالت موجبة في مصول دم 
المعز من النماذج المأخوذة من مركز المدينة ونموذج موجبة 

اذج واحدة في االغنام في مركز المدينة ايضا، وكذلك اربع نم
موجبة من المعز من النماذج المأخوذة من منطقة الشيخان 
وعينتان احدھما لألغنام واخرى للمعز كانت موجبة لالختبار من 
النماذج المأخوذة من منطقة الشالالت، وحالة واحدة فقط موجبة 
من نماذج مصل المعز المأخوذة من منطقة سد الموصل (جدول 

ا في المعز في مركز كذلك توزعت عينتان مشكوك بھم ،)7
المدينة وعينتان اخرتين في االغنام في منطقة الشيخان ونموذج 
واحدة في المعز في الشيخان وعينتان احدھما في االغنام واخرى 
في المعز في بعشيقة ونموذج واحدة فقط في االغنام مشكوك بھا 

  ).7من النماذج المأخوذة من منطقة سد الموصل (جدول 
 

  المتصدع الوادي حمى لمرض المرافقة وحيويةالكيم الفحوصات
 المعايير و الكلي الدم مصل وبروتين البليروبين تركيز نتائج

  الكيموحيوية
 االغنام في الكيموحيوية المعايير بعض لنتائج النظر عند
 وتركيز) مل 100/غم( الكلي الدم مصل بروتين بقياس المتمثلة

 المباشر البليروبين وتركيز) مل 100/ملغم( الكلي البليروبين
) لتر/وحدة( االلنين امين ناقلة خميرة قياس وكذلك) مل 100/ملغم(

 خميرة واخيرا) لتر/وحدة( االسباريتيت امين ناقلة خميرة وقياس
 عند معنوية زيادة وجود نالحظ ،)لتر/وحدة( القاعدية الفسفاتيز
 وتركيز الدم لمصل الكلي البروتين تركيز في) P<0.05( مستوى

 مقارنة لالختبار الموجبة الحيوانات في الكلي بليروبينال
 من لالختبار السالبة والحيوانات جھة من بھا المشكوك بالحيوانات

 اختالف المدروسة المعايير باقي قيم تظھر ولم اخرى، جھة
) السيطرة حيوانات( السالبة الحيوانات قيم مع مقارنة معنوي

  ).8 جدول(
تبارات الكيموحيوية عند فحص كذلك لم تختلف نتائج االخ

مصول دم المعز الموجب والمشكوك بھا الختبار االليزا التنافسي 
لمرض حمى الوادي المتصدع مقارنة مع حيوانات السيطرة 
(السالبة لالختبار) عن ما تمت االشارة اليه في مصول دم االغنام 
واقتصرت النتائج على وجود زيادة معنوية تحت مستوى 

)P<0.05معدل تركيز بروتين مصل الدم الكلي في  ) في
الحيوانات الموجبة والمشكوك بھا في االختبار مقارنة بحيوانات 
السيطرة ولم يلحظ أي تغير معنوي في القراءات االخرى (جدول 

9.(  
 
 
 

  .ي في محافظة نينوىمصول دم المعز باستخدام اختبار االليزا التنافس لمرض حمى الوادي المتصدع في : معيار األضداد6 الجدول
  

  نتيجة األختبار
  الحمالن  اناث المعز المجھضة  اناث المعز الحوامل

  ±المعدل 
 الخطأ القياسي 

  المدى
  

  ±المعدل 
  الخطأ القياسي 

  المدى
  

  ±المعدل 
  الخطأ القياسي 

  المدى
  

  الحاالت الموجبة
)9 (  

)1(  
39.33 __  )8(  

30.53±2.486  39.007– 19.413  0 
 0 

  المشكوك بھاالحاالت 
)4(  

)3(  
43.76±1.99  47.646 - 41.055)1( 

45    0  0  

  الحاالت السالبة
)171(  

)60(  
80. 216±1.620

101.178 -55.452 )51(  
72.093 ±1.602 50.971 – 90.207)60(  

79.189±1.603 101.625-53.318 

  .الحيوانات بين األقواس تمثل عددالقيم  
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  .طبقاً للمناطق التي اخذت منھا النماذج جبة والمشكوك بھا والسالبة للحيوانات المفحوصةتواجد الحاالت المو :7 جدول
  

  السالبة عدد الحيوانات عدد الحيوانات المشكوك بھا  الموجبة عدد الحيوانات  نوع الحيوان  المنطقة

 10 1    األغنام  سد الموصل
 15  1  المعز

 10 1  األغنام  مركز الموصل
 20 32  المعز

 17 2    األغنام  الشيخان 
 16 41  المعز

 15 1    األغنام  بعشيقة
 22  1    المعز

 20  1  األغنام  الشالالت
 13  1  المعز

 22     األغنام  المستشفى التعليمي
 11    المعز

 20    األغنام  تلكيف
 15    المعز

  10    األغنام  القوش
 19    المعز

 30    األغنام  قيارة
 17    المعز

 10    األغنام  حمام العليل
 14    المعز

 14    األغنام  الرشيدية
 9    المعز

  
  .: قيم بعض المعايير الكيموحيوية في مصول دم األغنام الخاضعة للفحص باختبار األليز التنافسي لمرض حمى الوادي المتصدع8 الجدول

  

  السيطرةحيوانات   الحيوانات المشكوك بھا  الحيوانات المصابة  المعايير
  الخطأ القياسي±المعدل   الخطأ القياسي±المعدل   الخطأ القياسي±المعدل 

  مصل الدم الكلي  بروتين

 مل) 100(غرام/
b 

6.460 ± 0.233 
b 

6.400 ± 0.234 
a 

4.634 ± 0.197  
  تركيز البليروبين الكلي

  مل)100(ملي غرام/ 
b

2.335 ±0.853 
b  

2.167  ±1.160 
a 

0.604  ±0.203 
  تركيز البليروبين المباشر

  مل)100(ملي غرام/ 
a

0.655  ±0.437 
a  

2.087  ±1.670 
a  

0.130  ±0.063 
  خميرة ناقلة أمين االلينين

  (وحدة/ لتر)
a 

36.250 ± 9.950  
a  

29.850 ± 2.718 
a  

27.4 ± 2.664 

 خميرة ناقلة أمين االسبارتيت
  (وحدة/ لتر)

a
156.80 ±35.00 

a  
150.415 ±24.407 

a 
143.9 ±18.435 

  خميرة الفسفتاز القاعدية
  وحدة/ لتر)(

a
153.5 ±0.860 

a  
222.12±57.159  

a  
308.214  ±22.869  

   .P>0.05يشير إلى وجود فرق معنوي وعند مستوى معنوية bالحرف  
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  .فسي لمرض حمى الوادي المتصدعباختبار األليز التنا ي مصول دم المعز الخاضعة للفحص: قيم بعض المعايير الكيموحيوية ف9 الجدول
  

  السيطرةحيوانات   الحيوانات المشكوك بھا  الحيوانات المصابة  المعايير
  الخطأ القياسي±المعدل   الخطأ القياسي±المعدل   الخطأ القياسي±المعدل 

  مصل الدم الكلي  بروتين
 مل) 100(غرام/

b
6.601 ± 0.11 

b 
6.513 ± 0.198 

a 
5.13 ± 0.177 

  بليروبين الكليتركيز ال
  مل)100(ملي غرام/ 

a 
1. 659 ±0.438 

a  
0.990±0.969 

a 
2.878  ±0.582  

  تركيز البليروبين المباشر
  مل)100(ملي غرام/ 

a 
0.730  ±0.150 

a  
1.852  ±1.605 

a  
0.143  ±0.0414 

  خميرة ناقلة أمين االلينين
  (وحدة/ لتر)

a 
28.633 3.518 ± 

a  
25.75 ± 3.116 

a  
20.28 ± 1.714 

 خميرة ناقلة أمين االسبارتيت
  (وحدة/ لتر)

a 
146.744 ±17.501  

a  
121. 550 ±32.767  

a  
121.40 ±10.867 

  خميرة الفسفتاز القاعدية
  (وحدة/ لتر)

a 
256.67 ±28.358 

a  
289.091±71.336  

a  
282.466±61.624  

  .P>0.05يشير إلى وجود فرق معنوي وعند مستوى معنوية bالحرف 
 

   المناقشة
  

في ھذه الدراسة لمعرفة نسب انتشار  االليزا إختباراستخدم 
(اناث حوامل ومجھضة وكذلك األضداد في األغنام والمعز 
في محافظة نينوى وتبين من خالل  حمالن وجداء بعمر اسبوعين)

نتائج الدراسة بأن النسبة الكلية لتواجد اضداد ھذا المرض 
% في المعز، إذ 4.89% في األغنام و 1.08% والتي بلغت 2.99

تختلف نسب تواجد مرض حمى الوادي المتصدع و انتشاره تبعاً 
للمناطق التي اخذت من حيواناتھا النماذج التي خضعت للفحص 
باإلختبار المذكور حيث اشار الباحثون الى ان انتشار المرض 
يتعلق بالمناخ وتواجد الناقل ونوعه و حدوث المرض بشكل 

فردية وكذللك عدد الحيوانات والسالالت او بشكل حاالت ئي وبا
الحركة التجارية وحركة وتوفر اللقاح او عدمه فضال عن 

، (13,10,4) (العوامل المؤھبة لحدوث ھذا المرض) المسافرين
خالل دراسته للتحري عن مرض حمى  Muhsen )(12وذكر 

النتشار  الكلية الوادي المتصدع في محافظة البصرة أنَّ النسبة
% اي اقل مما سجل في ھذه 0.89كانت  ي األغنامالمرض ف
اما في موزمبيق والتي تعد من المناطق الموبوءة حيث  ،الدراسة

%  9.2لم تتجاوز نسبة انتشار المرض في كل من األغنام والمعز 
اظھرت  جنوب السودان )، وكذلك في14( % على التوالي11.6و 

النتشار المرض ) بان النسبة الكلية 15الدراسة التي اجراھا (
) ان نسبة اإلصابة 16( هوجماعت Rostall كما ذكر ،0.9%كانت 

% اما في المملكة العربية 3% وفي المعز 18في األغنام 
نسبة  سات التي اجريت في جازان إلى أنالسعودية فبينت الدرا

% 23كانت  2004اإلصابة بالمرض في األغنام والمعز في عام 
 2006% في عام 1.04تصل إلى والتي تناقصت بشكل ملحوظ ل

من المالحظ أن نسبة انتشار تواجد اضداد مرض حمى .)17,18(

التي تم تسجيلھا خالل ھذه  IgGالوادي المتصدع من النوع 
الدراسة قد تكون قريبة لبعض المناطق في دول اخرى تم تسجيل 
تواجد المرض فيھا واقل من النسب المسجلة في البعض االخر 

ب الى مرحلة االصابة للمرض حيث عندما تكون وقد يعزى السب
اإلصابة مبكرة والتي تتميز بارتفاع الكلوبيولينات المناعية من 

وھذا ما أشار اليه  IgGوانخفاض األضداد من النوع  IgMالنوع 
) في دراسته التي اجراھا على قطعان من االغنام واالبقار في 19(

اشر اذ الحظ ارتفاع جنوب افريقيا باستخدام االليزا غير المب
ية بعد ثمان IgMمقارنة باألضداد من النوع  IgGاالضداد من نوع 

وھي النتيجة نفسھا التي  ،اسابيع من اجراء الفحص االولي
كما الحظ  Capture ELISA (19)الحظھا عند استخدام اختبار 

) في جنوب السودان (والذي يعد من Ochi )15و  Korokالباحثان 
ءة) في دراستھما التي اجريت على قطعان من البلدان الموبو

في حين  IgGاالغنام والمعز عدم ظھور االضداد من النوع 
ھذا من جھة، اوقد  %0.9بنسبة  IgMظھرت االضداد من النوع 

يعزى السبب ايضا إلى تأثر الناقل بطبيعة المناخ المتقلبة وسنوات 
ة التي تزيد الجفاف التي يتعرض لھا البلد وارتفاع درجات الحرار

من انتشار البعوض ووضع البيض مما يقلل من فترة تطور دورة 
المسبب المرضي وفترة حضانته في البعوض ولھذا فإن الحرارة 
المرتفعة والمقترنة مع زيادة االمطار وحدوث الفيضانات تزيد 
من كثافة البعوض وبالتالي ارتفاع نسبة انتشار المرض في تلك 

ان  ،(20)مناطق اآلخرى وھذا ما اكده المناطق مقارنة مع ال
األمطار الغزيرة التي حدثت بعد فترات الجفاف كان لھا دوراً 
ً في تكاثر الناقل فضالً عن وجود المضائف األولية مثل  ھاما
اإلنسان والحيوان وطبيعة التربية المنتشرة إذ ان اغلب القطعان 

لحيوانات فضال عن استيراد ا )(21  تكون مختلطة (معز واغنام)
بطرق غير شرعية وادخالھا للبلد والتي قد تكون مصابة او حاملة 
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للمرض وكذلك عدم توفراللقاح للحيوانات ضد مرض حمى 
قد يساھم في تفاقم المرض وانتشاره بين الحيوان  الوادي المتصدع

واإلنسان.واشارت ھذه الدراسة الى ان نسبة تواجد اضداد مرض 
معز كانت اعلى مما ھو عليه في حمى الوادي المتصدع في ال

) في حين اختلفت (22األغنام وھذه النتائج تتفق مع ما ذكره 
) والذي اوضح بان نسبة اإلصابة في األغنام كانت 16النتائج مع (
% وقد يعود 3% بالمقارنة مع المعز والتي بلغت  18ھي األعلى

يوانات السبب في ھذا التباين الى اإلختالف في قابلية استعداد الح
لإلصابة او الختالف الساللة او قد يعود السبب الى ان الناقل ذو 

توزعت نسبة النماذج . )19خصوصية اكثر للمعز من األغنام (
حمى الوادي المتصدع  الموجبة الختبار االليزا التنافسي بمرض

في األغنام والمعز طبقاً للحالة الفسلجية للحيوان فكانت اعلى نسبة 
 %72.73بة في اناث المعز المجھضة حيث بلغت للنماذج الموج

% في كل من النعاج 9.09 بينما كانت النسبة متساوية اي
الحوامل و اناث المعز الحوامل، اذ ان حدوث  المجھضة والنعاج

اإلجھاض في اإلناث الحوامل يدل على شدة اإلصابة بمرض 
حمى الوادي المتصدع (الشكل السريري للمرض) والناتج عن 

 (24) الدوران الجنيني وتأثير الفيروس المباشر على الجنينفشل 
حيث الحظ في دراسته التجريبية التي  (25)وھذا يتفق مع ماذكره 

اجراھا على المعز حدوث اجھاض لجميع االناث الحوامل بعد 
اعطاء اللقاح، بينما يشير ظھور نتيجة موجبة في االناث الحوامل 

الشكل (بة قد تكون اقل شدة دون حصول االجھاض الى ان االصا
تحت السريري للمرض) مما في الحيوانات المجھضة اوقد تكون 

 (26,22,19)نتيجة إلصابة سابقة وھذا ما يتفق مع ما ذكره كل من 
في الحمل  نموذجالذين اشاروا الى ان الحيوان يكتسب مناعة م

الثاني لذا لم يحدث اإلجھاض، كما اشارت النتائج الى ان عدم 
اسبوع) 1-2 راي نتيجة موجبة في الحمالن والجداء (بعمرظھو

وقد يعود السبب الى ان نسبة تواجد اضداد مرض حمى الوادي 
المتصدع تزداد مع تقدم عمر الحيوان لذا فان الحيوانات البالغة 

من صغار الحيوانات كما ان  seropositive)( تكون اكثر ايجابية
البعوض تكون قصيرة فترة تعرض تلك الحيوانات للفيروس و

قد يعود السبب في  او (28 ,27)بالمقارنة الحيوانات األكبر عمراً 
عدم وجود حاالت موجبة في صغار الحيوانات المدروسة 
(الحمالن والجداء) الى طبيعة المرض حيث يتخذ المرض الشكل 

) عند اصابته للحيوانات الصغيرة بعمر اقل Peracuteفوق الحاد (
يسبب نفوق الحيوانات المفاجئ قبل ارتفاع نسبة  من اسبوعين مما

 (1,24)من دمھا لغرض الفحص  نماذجاألضداد اوقبل اخذ 
اوضحت النتائج اصابة مشكوك بھا ألضداد مرض حمى الوادي 

% في 12.5المتصدع باستخدام اختبار األليزا التنافسي وبنسبة 
 % في النعاج37.5واحدة، وبنسبة  نموذجاألغنام المجھضة ل

ً ولم تظھر  الحوامل وسجلت تلك النسب في اناث المعز ايضا
الحمالن والجداء اي نتيجة مشكوك بھا وقد فسرت النتائج طبقا 

 ,EAVLD congress( لتعليمات الشركة المنتجة لعدة االليزا
خالل دراسته التي اجراھا شمال  29)( El-harrak ، اذ اشار)2010

 29ار االليزا التنافسي ان افريقيا على الجمال باستخدام اختب

اظھرت نتيجة مشكوك بھا وعند  نموذج 100من مجموع  نموذج
 نموذجاعادة فحصھا باستخدام اختبار التعادل الفيروسي اعطت 

من تلك  عينةواحدة نتيجة موجبة للمرض (لذا قد تكون نسب م
ان  الحاالت المشكوك بھا موجبة للمرض بعد اعادة فحصھا).

يجابية لتواجد اضداد المرض في اي منطقة ظھور النتائج اال
  Hantosh حيث اكد اھمھا تواجد الناقل يعزى ألسباب عديدة

في محافظة نينوى  Culex pipiens تواجد ال (33) وجماعته
وبعض المحافظات االخرى من العراق. تركزت النتائج االيجابية 

ر ولوحظ في ھذه الدراسة ان اكث في الجزء الشرقي من المنطقة
لكل  4الحاالت الموجبة في منطقتي الشيخان والموصل وبواقع 

حالة واحدة لمنطقة قرب حالة) و  (2منطقة تلتھا منطقة الشالالت
في عدد الحيوانات الموجبة بين  ان ھذا االختالف ،سد الموصل

 المناطق قد يعود الى التباين في انواع الناقل بين منطقة واخرى
الناقل او لطبيعة حركة الحيوانات الحرة  والكثافة التي يتواجد بھا

غير المقيدة بين تلك المناطق ودخول الحيوانات من بلدان مختلفة 
كذلك قد يعود السبب الى اختالف عدد القطعان للحيوانات 
وحركتھا والتنقالت الى بعض المناطق المجاورة التي قد تكون 

ذه ، اظھرت النتائج في ھ(10,13)حيواناتھا حاملة للمرض 
الدراسة حدوث تغيرات في بعض المعايير الكيموحيوية حيث 

في مستوى البروتين  P>0.05لوحظ ارتفاع معنوي عند مستوى 
الكلي في كل من االغنام والمعز التي اعطت نتائج ايجابية لتواجد 
اضداد المرض في حين ارتفع مستوى البليروبين الكلي في المعز 

معنوية في مستويات المعايير فقط بينما لم يالحظ وجود زيادة 
وھذا يتفق مع ماذكره  AST,ALT,ALPاالخرى والمتمثلة بخمائر 

 سنة 70) خالل دراسته التي اجراھا على مريض بعمر 34(
مصاب بالمرض في منطقة جازان في السعودية والتي الحظ فيھا 
ارتفاع كل من البروتين الكلي والبليروبين الكلي فضال عن ارتفاع 

و اختلفت نتائج ھذه الدراسة مع الحظه  AST,ALT,ALP الخمائر
) خالل دراسته التي اجراھا في السعودية على اشخاص 35(

مصابين بمرض حمى الوادي المتصدع حيث الحظ ارتفاع 
 LDHو  ALTو  ASTخمائرالكبد التي شملت على كل من 

والكرياتين مع وجود انخفاض ملحوظ في خاليا الدم البيض 
الدموية والتي ترافقت مع وجود الفيروس وارتفاع والصفيحات 

في مصول دم األشخاص المصابين  IgMاألضداد من نوع 
) التي الحظت خالل 25بالمرض. كما اختلفت دراستنا ھذه مع (

دراستھا التجريبية على المعز بان اللقاح الحي المضعف لحمى 
الوادي المتصدع سبب في صغارھا زيارة في مستويات كل من 

ابتدأ من اليوم الثاني حتى االسبوع  ASTو  ALTميرتي ال خ
الرابع بعد اللقاح وكانت الذروة في اليوم السادس والسابع على 

عند اليوم  ALPالتوالي، بينما كانت الزيادة في مستوى خميرة 
األول بعد التلقيح والتي امتدت حتى االسبوع الرابع، اما في 

الحوامل احدث اللقاح ارتفاع  الحيوانات البالغة وخاصة االناث
والتي وصلت  ALPو  ASTو  ALTملحوظ في مستويات كل من 

ذروتھا عند اليومين الخامس والرابع ان ھذا التباين في مستوى 
ھذه المعايير الكيموحيوية قد يعزى الى االختالف في شدة 



 )٦١-٥٣( ٢٠١٣، ٢ ، العدد٢٧المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 

٦١ 
 

االصابة وكمية واعداد الفيروس المعطى تجريبياً من قبل الباحثين 
ان اإلصابة في ھذه الدراسة طبيعية وكذلك قد يعزى  في حين

السبب الى عمر الحيوانات وشكل المرض (حيث كانت جميع 
الحاالت الموجبة في ھذه الدراسة حيوانات بالغة واشارت 
المصادر بان المرض في تلك الحيوانات يكون بسيط او تحت 

 (1,24)السريري) والتي تتأثر بنوع الحيوانات ومرحلة االصابة 
بان  36)فضال عن افراز السايتوكينات وھذا يتفق مع ما ذكره (

) Interleukin-12 , interferon gammaافراز السايتوكاينيز (
يساھم بدور كبير في حماية الحيوانات من تأثيرات فيروس حمى 

  الوادي المتصدع. 
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