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 )٢٠١٤ كانون الثاني ٩القبول ؛ ٢٠١٣أيلول  ٣٠(اإلستالم 
    

  الخالصة
 

ختبار السلين المقارن (البقري أستخدام أب لألبقار الحلوبةبقار ثالث محطات أعن مرض السل البقري في  للكشفأجريت ھذه الدراسة 
 على التوالي، الثالثةو ةتين الثانيبقرة في المحط ١١٨٥و ٣٩٥٠بقرة في المحطة االولى و ٦٥فحصت  .والطيري) والعزل الجرثومي

والثالثة نتائج موجبة  ةالثاني ةبقار المحطأظھرت أولى نتائج سالبة لألختبار في حين بقار المحطة األأظھرت جميع أ .لسلين المقارنختبار اأب
بقار بذبح األ ةوالثالث ةالثاني دارة المحطتينأختبار قامت % على التوالي. على ضوء نتائج ھذا األ١٦,٦٤% و ٠,٤١لالختبار وبنسبة 

بنفس  )بقره ٤٩٥٧(ة بقار المحطات الثالثأعيد فحص أخذت نماذج منھا قبل الذبح وبعده لعزل عصيات السل. أبار وختلأل ةالموجب
الثانية و  بقرة في المحطات األولى، ٩٦٨و ٣٩٣٤ ،٥٥فحصت  من الفحص األول أذ شھرأ ةختبار والعزل الجرثومي بعد مرور تسعاأل

%  ٨,٢٦% و ٠,٣١بقار الموجبة للسلين الى ألا ختبار السلين بينما إنخفضت نسبةولى سالبة ألألابقار المحطة أبقيت  .الثالثه على التوالي
جمعت من األبقار الموجبة ألختبار السلين والتي  ةعينة مختلف١٨٤ ـأجري الزرع الجرثومي ل .في المحطتين الثانية والثالثة على التوالي

 ةعزل %)٦١,٤١( ١١٣ ، عزلتةنفيأمسحة  ٥٠حليب و ةعين ٣٧طحال و ٢٠كبد و  ٢٥و  عقدة لمفاوية ٢٦رئة و  ٢٦شملت عينات من 
 )%٥٤,٠٥(حليب  ةعين ٢٠%) و٥٥,٠٠(طحال  ١١%) و٨٤,٠٠كبد ( ٢١%) و٨٤,٦٠٦( يةعقدة لمف ٢٢%) و٩٢,٣٠رئة ( ٢٤من 

عزلة من عصيات السل  ١٠٣ى عليھا ال وحيويةختبارات الكيمجراء األأ%). صنفت ھذه العزالت بعد ٣٠,٠٠( ةنفيأمسحة  ١٥ومن 
و  IV Runyonعزالت لكل من عصيات السل الرمية  ٤و Runyon III وعزلتين من عصيات السل) Mycobacterium bovis( ةالبقري

من  Test and elimination)( ختبار والتخلصأكدت نتائج ھذا البحث أھمية تطبيق برنامج األ .IV Runyonعصيات السل سريعه النمو
  لسيطرة على مرض السل البقري.لنات المصابة الحيوا
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Abstract  

 
The study was conducted to investigate bovine tuberculosis in three dairy cows stations using comparative tuberculin test 

(bovine and avian) and bacterial isolation. Sixty five, 3950 and 1185 cows in the first, second and third station, respectively, 
were Subjected for comparative tuberculin. All animals in the first station showed negative results for the tuberculin test, 
whereas the percentage of positive tuberculin cows in the second and third stations were 0.4% and 16.64%, respectively. 
Accordingly, cows with positive tuberculin from the second and third stations were discarded and samples were collected from 
these animal pre and post slaughtering for bacterial isolation. Nine months after the first investigation the rest of cows (59, 
3934 and 968) in the three stations were subjected for tuberculin test and bacterial isolation as previously, all cows in the first 
station remained negative for tuberculin test. On the other hand, tuberculin positive cows decreased to 0.31% and 8.26% in the 
second and third stations, respectively. Cultural examination of the 184 samples collected from positive tuberculin cows 
revealed that, a total of 113 (61.41%) mycobacterial strains were isolated from 92.30% of the lungs (24 of 26), 84.60% of the 
lymph nodes (22 of 26), 84.00% of the livers (21 of 25), 55.00% of the spleens (11 of 20), 54.05% of the milk samples (20 0f 
37) and 30.00% of the nasal swabs (15 of 50). Biochemically, of the 113 strains, 103 were identified as M. bovis , 2 as Runyon 
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III mycobacterium, 4 as Runyon IV mycobacterium and 4 as Runyon IV saprophytic mycobacterium. Results of this work 
confirmed the importance of applying the program of test and elimination of infected animals for the control of bovine 
tuberculosis. 
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  المقدمة
 

المشتركة  يعد مرض السل البقري أحد أھم األمراض
قتصادية على ألالمؤثرة من الناحيتين الصحية واوالمزمنة 

نسان والحيوان في معظم دول العالم وال سيما في الدول اإل
جراءات الوقاية منه او السيطرة عليه إالنامية بسبب ضعف 

نسان اإل). يصاب ٢،١لقلة مواردھا المالية والبشرية (
أو مشتقاته أو  بالمرض عن طريق تناوله الحليب الملوث

 بالتماس المباشر مع الحيوانات المصابة او إفرازاتھا أو
يصيب  .)٥- ٣( ستنشاق الھواء الملوث بعصيات السلبأ

والماعز  واألغنام المرض األبقار والجاموس والجمال
فضال والخيول والكالب والقطط والجرذان واالرانب والثعالب 

   .)٦( عن االسماك والزواحف ومضائف اخرى
ذ إ الحيوانو نسانة اإلبقار المصدر الرئيس ألصابتعد األ

الحليب والبراز في وأثناء الزفير  تطرح الجرثومة في الھواء
رازات العقد فإو ةفرازات الرحمية والمھبليدرار واإلواإل

بقار في ألسجل المرض في قطعان االلمفاوية المفتوحة و
ختبارالحقلي ختبارالسلين ھو األأيعد ). ٥،٧( عظم دول العالمم

ختبارات لتشخيص مرض األساسي الذي بقي في صدارة األ
من قبل  ةالسل في اإلنسان والحيوان منذ تحضيره ألول مر

 ).٨،٩م (١٨٨٩ روبرت كوخ عام
صابات السل البقري في العراق شائعة في إكانت 

ن طبقات المجتمع ذات الثالثينات من القرن الماضي بي
تناول بسبب  المستوى األقتصادي واألجتماعي المنخفض
للتخلص من  ةالحليب الملوث بعصيات السل وأجريت حمل

ذ ة إمن قبل السلطات البيطري ١٩٣٦عام  ةبقار المصاباأل
لفحص السلين  ةبقار موجبمن األ ةعداد كبيرأوجدت 

 ).١٠% (١قل من أبقارالى في األ ةصابنخفضت نسبة اإلأو
جريت العديد من الدراسات في العراق لعزل وتوصف أ

نسان والحيوان لكنھا لم تتطرق الى عصيات السل من اإل
. )١٤-١١( نتشار المرضأو الحد من أإجراءات السيطرة 

مرض السل البقري في  للكشف عن تواجدصممت ھذه الدراسة 
لعزل ختبار السلين المقارن واأستخدام أبقار ببعض محطات األ

 .ھمية نبذ الحيوانات المصابة في تقليل نسبة األصابةأالجرثومي و
  

 المواد وطرائق العمل 
  

   المسح الحقلي األول
مرض السل في ثالث محطات لتربية  تواجد عنالكشف تم  
بقار في محافظات بغداد وبابل وواسط بأستخدام أختبار السلين األ

المحطات الثالثة  حيوان موزعة على ٥٢٠٠ذ تم فحص إالمقارن 
بقار من ساللة . كانت األ)١جدول ول (الخالل المسح الحقلي األ

ما العجول فكانت اعمارھا أالفريزيان الھولشتاين وبأعمار مختلفة 
  .اشھر ٦أكثرمن 

  
في المسح  المفحوصة د و توزيع الحيواناتأعدأ: ١ الجدول

  ولالحقلي األ
  

  المجموع  عجول  بقار أ  المحطة
  ٦٥  -  ٦٥  ولى ألا

  ٣٩٥٠  ١٣٠٠  ٢٦٥٠  الثانية
  ١١٨٥  ٦٠٠  ٥٨٥  الثالثة

  ٥٢٠٠  ١٩٠٠  ٣٣٠٠  المجموع
  
 اتستخدام نوعين من السلينأب ختبار السلين المقارنإجري أ

من معھد علوم وصحة الحيوان في  ة) المستوردةوالطيري ة(البقري
 Purified) Protein ھولندا وھما عبارة عن مشتقات البروتين النقي

derivatives, PPD(  المحضرة من عصياتM. bovis  و عصيات
M. avian ٠,٥مل بالنسبة للسلين البقري و \ملغرام ١ وبتركيز 

حلقت وعقمت منطقتين عليا  .مل بالنسبة للسلين الطيري\ملغرام 
وقيس سمك  سم١٢- ١٠وسفلى من الرقبة تبعدان عن بعضيھما 

المنطقة العليا الجلد في المنطقتين ثم حقن السلين الطيري في 
اما المنطقة السفلى  Intradermal مل في أدمة الجلد ٠,١وبكمية 

وسجلت النتائج بعد  ةوالكمي ةفحقنت بالسلين البقري بنفس الطريق
ساعه اذ قيست الزيادة في سمك طيتي الجلد في  ٧٢مرور 

عطت تفاعل موجب أذبحت الحيوانات التي  ).١٥( منطقتي الحقن
خذت نماذج منھا قبل الذبح وبعده لتأكيد األصابه ختبار السلين وأإل

  . بعزل عصيات السل
  

   العزل الجرثومي
بقار ألمن ا العينات: جمعت عينات الحليب والمسحات األنفية

إذ جمعت عينات الحليب  ،ختبار السلين قبل ذبحھاالموجبة إل
 ٧٥ -٥٠ مل وبواقع ١٠٠سعة  بصورة معقمة في قناني زجاجية

ما المسحات أ ،من الدفعات االخيرة من الحلبمل لكل عينة 
نفية فأخذت بأستخدام مسحات قطنية معقمة. ثم أجري التشريح األ

رئات وعقد  عيناتمنھا بقار وجمعت ألالمرضي لعدد من ھذه ا
لى إلمفاوية وأكباد وطحاالت لعزل عصيات السل. نقلت العينات 

 ةت األنفيالمختبر بصورة مبردة وحفظت عينات الحليب والمسحا
جراء العزل الجرثومي في إْم لحين  ٤في الثالجة بدرجة حرارة 

  ْم  ٢٠ – درجة حرارة فحفظت في ةاليوم التالي أما عينات األنسج
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  .للزرع الجرثوميتھا وتھيئتھا لحين معامل
برنك  - : تم تحضير وأستخدام وسط الستونةألوساط الزرعيا

ط لونشتاين جونسن ) ووس١٦( يروفيت الصوديوم باعلى الحاوي 
  .)١٧( الحاوي على الكليسرول

معاملة العينات لغرض الزرع الجرثومي: تم معاملة الحليب 
% المعقم  ٤ بمزج كمية متساوية منه مع ھيدروكسيد الصوديوم

دقيقة في درجة  ٢٠للتخلص من التلوث وترك المزيج لمدة 
ثم وضعت في جھاز الطرد المركزي بسرعة  حرارة الغرفة

ومعادلة  دقيقة للتخلص من الطافي ٢٠دقيقة لمدة \دورة ٣٠٠٠
مل  ٢ذيب في أثم  %٨ ضافه حامض الھيدروكلوريكأب الراسب

مسحات  ساطةزرعت العينات بو الفسلجي المعقم،من المحلول 
نفية ألأما المسحات ا .ةقطنية معقمة على األوساط الزرعي

ة في دقيق ١٥% لمدة  ٥وكزاليك فوضعت في محلول حامض األ
وساط درجة حرارة الغرفة وزرعت بشكل مكثف على األ

  .)١٦( الزرعية
الليفية والدھنية  ةنسجألزالة اأب عضاءألعينات ا تم معاملة 

الى قطع صغيرة ووضعت في طاحن  بصورة معقمة و قطعت
مل من محلول دارئ  ٥ -٣مع اضافة  )Tissue grinder( نسجةاأل

 ابيبنأالمستخلص في  الفوسفات الملحي، وبعد طحنھا جمع
 ٣٠٠٠في جھاز الطرد المركزي بسرعة  تووضع ةختبار معقمأ

مزج  .خذ الراسبأھمل الطافي وأدقيقة  ١٥دقيقة لمدة \دورة
لمدة  % المعقم٥وكزاليك حامض األالراسب مع كمية مساوية من 

 ٤ تم معادلة الحامض بأضافة ھيدروكسيد الصوديومودقيقة  ٢٠
الحامض ووضع المزيج في جھاز الطرد % المعقم بنفس كمية 

نفسھا وبعد التخلص من الطافي غسل  ةالسابق ةالمركزي بالسرع
الراسب ثالث مرات بمحلول دارئ الفوسفات الملحي وبعد الغسل 

ضيف الى الراسب قليال من محلول دارئ الفوسفات الملحي ومن أ
): عملت ١٧،١٦( ةالخليط الناتج تم أجراء الفحوصات التالي

-stain Ziehl( وصبغت بصيغة زيل نلسن سحات زجاجيةم
Neelsen( )على وسطي الستون برنك  زرع كل نموذجو .)١٧

 ، حضنتواللونشتاين جونسن باستخدام مسحات قطنية معقمة
سابيع أ ٨-٦وتوبع الزرع لمدة  مْ  ٣٧ ةالقناني بدرجة حرار

المستعمرات عملت  بعد ظھور ،لمالحظة نمو مستعمرات السل
جريت أو ).١٧( وصبغت بصبغة زيل نلسن ةات جرثوميمسح
ختبارات كيمياحياتية على العزالت الجرثومية شملت اختبار أعدة 

 ٨٠- ختبار الكتاليز والتحلل المائي لتوين أو ختزال النتراتأ
  ).١٧( والنياسين

  
  المسح الحقلي الثاني

بقار التي أعطت نتائج موجبة ألبعد التخلص من ا
المقارن في المسح األول أعيد فحص حيوانات ألختبارالسلين 

ول لمتابعة شھرعلى المسح األأالمحطات الثالثة بعد مضي تسعة 
ذ تم فحص أمدى األنخفاض في نسبة األبقارالموجبة للسلين، 

سبق وأعطى نتائج سالبة أو مشكوكة لألختبار في  حيوان ٤٩٥٧
  .)٢ جدول(الول المسح األ

الحقلي  في المسح المفحوصة يواناتد وتوزيع الحاعدأ: ٢جدول ال
  الثاني

  
  المجموع  عجول  أ بقار  المحطة
  ٥٥  -  ٥٥  األولى 
  ٣٩٣٤  ١٢٩٨  ٢٦٣٦  الثانية
  ٩٦٨  ٤٨٥  ٤٨٣  الثالثة

  ٤٩٥٧  ١٧٨٣  ٣١٧٤  المجموع
  

  لنتائجا
  
  ول والثانيلمسح الحقلي األا

ختبار ألنتائج سالبة  ولىبقار المحطة األأظھرت جميع أ 
. وأظھرت )٣(الجدول االول والثاني  ن في المسحينالسلين المقار

ذ فحص إ جدا ةبنسب قليل للسليننتائج موجبة  بقار المحطة الثانيةأ
حيوان فقط  ١٦حيوان في المسح الحقلي األول فأظھر  ٣٩٥٠

حيوان  ١١نتائج موجبة لألختبار وأظھر  % ٠,٤١وبنسبة 
ت نتائج وأعطت بقية الحيوانا ة% نتائج مشكوك ٠,٢٨ وبنسبة
 ةللسلين وفي المسح الحقلي الثاني أنخفضت نسبة األصاب ةسالب
حيوان فقط  ١٢ظھر أحيوان ف ٣٩٣٤ذ فحص أ %٠,٣٤الى 

تفاعل موجب ولم يظھر اي حيوان تفاعل مشكوك به. أما أبقار 
اذ  ،ةبنسب مرتفع للسلينفأظھرت نتائج موجبة ة المحطة الثالث

 ١٩٧ألول فأظھر في المسح الحقلي ا حيوان ١١٨٥فحص 
 ١٣,٥٠حيوان ( ١٦٠ظھر أو %) تفاعل موجب١٦,٦٢حيوان (

د اعدأوفي المسح الثاني أنخفضت  .تفاعل مشكوك به %)
حيوان  ٨٠الى ختبار لأل ةوالمشكوك ةالحيوانات الموجب

 ،٣ جدول(ال %) على التوالي ٣,٦١حيوان ( ٣٥%) و٨,٢٦(
  .)١الشكل 
  

   العزل الجرثومي
من الحيوانات مي للعينات المأخوذة أظھرالزرع الجرثو

 ٢٤%) عزله من ٦١,٤١( ١١٣ ) نموعينة١٨٤الموجبة للسلين (
%) ٨٤,٦١عقده لمفاوية وبنسبة ( ٢٢%) و٩٢,٣٠رئة وبنسبة (

%) ٥٥,٠٠طحاال وبنسبة ( ١١%) و٨٤,٠٠كبدا وبنسبة ( ٢١و
مسحة انفية  ١٥%) و من ٥٤,٠٥عينة حليب وبنسبة ( ٢٠و 

أذ لوحظ نمو مستعمرات السل  )،٤(جدول %) ٣٠,٠٠وبنسبة (
أسابيع من  ٨ -٣ النموذجيه على األوساط الزرعيه بعد مرور

الحضن،وعند صبغ المسحات الزجاجية المأخوذة من تلك 
المستعمرات بصبغة زيل نلسن و فحصھا تحت المجھر أظھرت 

  عصيات حمراء نحيفة ذات أطوال مختلفة.
ي أجريت على العزالت بأن بينت االختبارات الكيموحيوية الت

%) كانت سالبة ألختبارات النياسين ٩١,١٥عزله ( ١٠٣
-والكتاليز ولم تختزل النترات الى النتريت ولم تحلل مادة توين

 M. bovisمما يدل على انھا تعود الى عصيات السل البقرية  ٨٠
%) عزالت نتائج مشابھة لألختبارات ٨,٨٥( ١٠واعطت 
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). عزلت عصيات ٥السل الرمية (جدول الكيمياحيائية لعصيات 
السل البقرية من جميع النماذج المأخوذة من األبقار أما عصيات 
السل الرمية فعزلت من المسحات األنفية وعينات الحليب فقط 

). كان عدد عصيات السل المعزولة من العقد اللمفاوية ٦(جدول 
ة وقبل الصدرية أكثر من العقد اللمفاوية المساريقية والبلعومي

الكتف.
  

  نتائج أختبار السلين المقارن ألبقار المحطات الثالثة في المسحين األول والثاني :٣جدول 
 

  األبقار السالبة  األبقار المشكوكة  األبقار الموجبة  عدد األبقار المفحوصة  المسح  ةالمحط

  %)١٠٠,٠٠( ٦٥  -  -  ٦٥  األول  األولى
  %)١٠٠,٠٠( ٥٥  -  -  ٥٥  الثاني

  %)٩٩,٣١( ٣٩٢٣  %) ٠,٢٨( ١١  %)٠,٤١( ١٦  ٣٩٥٠  األول  الثانية
  %)٩٩,٦٩( ٣٩٢٢  -  %) ٠,٣١( ١٢  ٣٩٣٤  الثاني

  %)٦٩,٨٧( ٨٢٨  %) ١٣,٥٠( ١٦٠  %) ١٦,٦٢( ١٩٧  ١١٨٥  األول  الثالثة
  %)٨٨,١٢( ٨٥٣  %) ٣,٦١( ٣٥  %) ٨,٢٦( ٨٠  ٩٦٨  الثاني

  
أبقار نسب عزل جراثيم السل من النماذج المأخوذة من  :٤جدول 

  المحطتين الثانية والثالثة
  

  نسبة العزل  العينات الموجبة  العدد  نوع النموذج
  %٩٢,٣٠  ٢٤  ٢٦  رئة

  %٨٤,٦١  ٢٢  ٢٦  عقد لمفاوية
  %٨٤,٠٠  ٢١  ٢٥  كبد

  %٥٥,٠٠  ١١  ٢٠  طحال
  %٥٤,٠٥  ٢٠  ٣٧  حليب

  %٣٠,٠٠  ١٥  ٥٠  مسحات انفية
  %٦١,٤١  ١١٣  ١٨٤  المجموع الكلي

  

  
  

في نسبة األبقار الموجبة والمشكوكة ألختبار  : أألنخفاض١الشكل 
  السلين في المحطة الثالثة في المسح الثاني.

  الكيمياحياتية للعزالت الجرثوميةختبارات نتائج األ: ٥ جدول
  

  للتوين التحلل المائي  الكتاليز  اختزال النترات  النياسين  عددالعزالت  نوع العزلة
M. bovis  ١٠٣  -  -  -  -  

  متباين  +  متباين  متباين  ٤  Runyon IV ةلرميمايكوبكتريا ا
  متباين  +  متباين  متباين  ٤  Runyon IVمايكوبكتريا سريعة النمو 

  متباين  +  -  -  ٢  Runyon III ةمايكوبكتريا الرمي
  

 ةتوزيع العزالت الجرثومية حسب العينات المفحوص: ٦ جدول
  

  انفية مسحات  حليب  حالط  كبد  عقد لمفاوية  رئة  المجموع  نوع العينة  ةنوع العزل
M.bovis ١٠٣  ١٠  ١٥  ١١  ٢١  ٢٢  ٢٤  

  ٤  ٤  -  -  -  -  -  Runyon IV ةمايكوبكتريا الرمي
  ٤  -  ٤  -  -  -  -  Runyon IVمايكوبكتريا سريعة النمو 

  ٢  ١  ١  -  -  -  -  Runyon III ةمايكوبكتريا الرمي
  ١١٣  ١٥  ٢٠  ١١  ٢١  ٢٢  ٢٤  العدد الكلي
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  المناقشة 
  

تئصال مرض السل البقري أو إن نجاح برنامج أس
السيطرةعليه يعتمد على التشخيص المبكر والسريع للحيوانات 
المصابة والتخلص الفوري منھا للقضاء على مصدر اإلصابة 

). وتعد مشتقات البروتين النقية المحضرة ١٨لألنسان والحيوان (
من عصيات السل أكثر أنواع السلينات المستخدمة في الكشف عن 

 األنسان والحيوان ألنه نوعي وأنتاجه غير مكلفالمرض في 
). إن مبررات تنفيذ الخطط والبرامج للسيطرة على مرض ١٩(

السل البقري رغم تكلفتھا العالية ھي خطورته على صحة األنسان 
وتأثيره الكبيرعلى تجارة الثروة الحيوانية ومنتجاتھا فضال عن 

  . )٢٢- ٢٠( تدني كمية االنتاج الحيواني ونوعيته
من مرض السل الى قلة عدد  يعزى خلو أبقارالمحطة االولى

الحيوانات فيھا وقيام ادارة المحطة بفحص األبقاردوريا بأختبار 
السلين والتخلص من الحيوانات الموجبة وعدم أدخال الحيوانات 
الجديدة إال بعد فحصھا لضمان خلوھا من المرض فضال عن 

دارة والتربية وھذا يساعد تطبيق الشروط الصحية الجيدة في األ
أذ  ).٢٤،٢٣،٧في الحد من انتشار مرض السل بين الحيوانات (

ان الدول التي أستاصلت او أوشكت على استئصال المرض قامت 
بتنفيذ برامج فحص الحيوانات والتخلص من المصابة فضال عن 
بسترة الحليب وتطبيق دقيق وحازم للتدابيرالصحية والوقائية 

)٢٦،٢٥،٩.(  
ن قلة نسبة األصابة بالسل البقري في حيوانات محطة األبقار إ

الثانية رغم أحتوائھا على أعداد كبيرة من األبقار والعجول يعود 
الى األدارة الجيدة المتبعة فيھا إذ تعتمد نظاما دوريا لفحص 

بقار الموجبة للسل الحيوانات بأختبار السلين والتخلص من األ
وفق الطرق الصحية فضال عن األكتفاء الذاتي لسد النقص في 
األبقار المنبوذة وعدم أدخال حيوانات جديدة من خارج المحطة 

  ). ٢٧،٢٥،١٨،٨،٧وھذه النتائج مقاربة لما وجده أخرون (
أما ارتفاع نسبة االصابة بمرض السل في ابقار المحطة الثالثة 

منھا عدم اعتماد الفحص الدوري لالبقار فيعزى لعدة اسباب 
باختبار السلين وقيام مالك المحطة الجديد بشراء ابقار كثيرة من 
مناشيء لم تثبت سالمتھا من مرض السل لسد النقص الحاصل 
بسبب ھالك ونبذ أعداد كبيرة منھا نتيجة األھمال وضعف 

لقطيع المتابعة وقلة الغذاء، أذ أدخلت الحيوانات المشتراة الى ا
دون فحصھا بإختبار السلين فضال عن حدوث األزدحام داخل 
الحظائر مما شكل عامل مھم في نقل االصابة بين الحيوانات 

). تزداد المخاوف من تفشي السل البقري بعد أعادة تأھيل ٢٣،٧(
وفي بريطانيا بالتحديد،تم تشخيص  ٢٠٠١الحقول، ففي عام 

عد أعادة تأھيلھا عقب مرض السل في قطعان كانت خالية منه ب
  ).٢٨،٢٩تفشي وباء الحمى القالعية (

أنخفضت نسبة األصابة بالسل البقري في أبقارالمحطة الثالثة 
% في ٨,٢٦% في المسح األول الى ١٦,٦٢بنسبة ملحوظة من 

المسح الثاني بعد التخلص من الحيوانات الموجبة ألختبار السلين 
في المحطة من تعقيم وتحسين األجراءات األدارية والصحية 

وتخفيف األزدحام وتحسين  للحظائر والمشارب وأماكن العلف
مستوى التغذية، وھذه النتائج متقاربة مع دراسات حقلية أخرى، 
أذ لوحظ أنخفاض نسبة األصابة بالمرض في األبقار في أثيوبيا 
خالل ثالث مسوحات متتالية بأجراء فحص السلين وعزل األبقار 

% في المسح الثاني ٩% في المسح األول الى ١٤الموجبة من 
  ).٣٠% في المسح الثالث (١ومن ثم الى 

تعد ھذه الدراسة الحقلية االولى في العراق التي تم فيھا متابعة 
ولمسحين متتالين والتي أثبتت  مرض السل في محطات األبقار

أھمية أعتماد أختبارالسلين المقارن والتخلص من االبقار الموجبة 
يل نسبة االصابة بالمرض اوالسيطرة عليه وھذا ما أشار اليه لتقل

). إن الفحص الدوري لقطعان ٢٧،٣٠،٣١العديد من الباحثين (
األبقار بأختبار السلين والتخلص من المصابة ھو أفضل الطرائق 
ألستئصال أو للسيطرة على المرض،أذ انخفضت نسبة أصابة 

تطبيق حملة ألستئصال  % بعد٠,٤٤األبقاربالسل في أيرلندا الى 
المرض والجھود مستمرة لتقليل ھذه النسبة من خالل تشديد 

  ). ٢٦،٢٧إجراءات الحملة (
برنك الحاوي على مادة بايروفيت –أستخدم وسط الستون 

الصوديوم الضرورية لنمو العصيات البقرية ووسط لونشتاين 
جونسن الحاوي على الكليسرول لضمان عزل أكبرعدد ومختلف 

  ).١٧، ١٦نواع من العصيات (األ
اظھرت نتائج عزل عصيات السل من عينات الرئة أعلى 

%) من مجموع العينات المفحوصة مما يدل على ٩٢,٣٠نسبة (
دور الجھاز التنفسي في نقل األصابة بين األبقار وال سيما في 
الحظائر المزدحمة بالحيوانات والتي ال تتوفر فيھا شروط التھوية 

ذكر العديد من الباحثين بان طرح عصيات السل مع وقد  الجيدة،
الزفير يؤدي الى تلوث البيئة وأنتقال األصابة الى الحيوانات 
األخرى إما بالتماس المباشر مع األبقار المصابة أو بتلويث العلف 
والماء باألفرازات المخاطية الحاوية على العصيات فضال عن 

قال األصابة الى األطباء الخطر على الصحة العامة وأحتمالية أنت
البيطريين والعاملين في تلك المحطات نتيجة تماسھم المباشر مع 
الحيوانات المصابة وأستنشاقھم للرذاذ الحاوي على العصيات 

)٣١،٢٤،٣،٢ .(  
إًن عزل عصيات السل من العقد اللمفاوية الصدرية في ھذه 

ية ھي الدراسة بنسبة عالية يؤكد مرة أخرى إن األصابة التنفس
األكثر شيوعا وھذا ما أكدته دراسات أُجريت في العراق ودول 

  ).٢٣،١١،٣٠أخرى(
عزلت عصيات السل من العقد اللمفاوية المساريقية مما يدل 
على أمكانية أنتقال العصيات من خالل الجھاز الھظمي بتناول 

أوبأبتالع القشع الملوثة العلف أو شرب الماء أو الحليب الملوثين 
ن طريقة تربية األبقار لھا دور في توزيع أفات السل في إ ).٧(

أعضاء الحيوانات أذ سجلت أكثر األفات في الغدد اللمفاوية 
المساريقية في الحيوانات التي ترعى في الحقول المفتوحة بسبب 

) في حين تكون أكثراألفات في الجھاز ٣٢تلوث المراعي (
لألبقار التي تربى  التنفسي والغدد اللمفاوية الصدرية بالنسبه

ويعزى وجود أفات  ).٣٣( بصورة مكثفة في محطات األبقار
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%) والعقد اللمفاوية ٩٢,٣٠السل بنسب عالية في كل من الرئات (
%) لكون ھذه األعضاء غنية ٨٤,٠٠%) واألكباد (٨٤,٦١(

  ).٣٤( باألنسجة الشبكية البطانية التي تميل إليھا العصيات
دد كبير من أعضاء الحيوانات كما أن وجود األفات في ع

المصابة وعزل عصيات السل منھا يعود الى قابلية ھذه العصيات 
) مما يؤدي الى إتالف ٣٥على االنتشار في جميع أعضاء الجسم (

 أجزاء كبيرة من الذبيحة وزيادة الخسائر األقتصادية للمرض
)٢١ .(  

إن عزل عصيات السل البقرية من الحليب الذي يبدو سليم 
ھريا يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة خاصة عندما ظا

تكون أجراءات البسترة غير كافية لقتل العصيات مما يسھل أنتقال 
المرض الى األنسان عند تناوله لھذا الحليب أو منتجاته فضال عن 
زيادة أحتمالية أصابة العجول عند رضاعة السرسوب أو الحليب 

يتطلب تطبيق الشروط ). وھذا ١٣،١٠،٤من ھذه األبقار (
الصحية المھمة عند التعامل مع الحليب ومنتجاته كونه مادة 

  أساسية في غذاء االنسان. 
يدل عزل عصيات السل من المسحات األنفية في األبقار 
الموجبة للسلين إلى إًن المرض من النوع الفعال ووجود أفات 

ملين مفتوحة في الرئتين مما يشكل مصدر مھم وخطر ألصابة العا
في المحطة فضال عن عدوى لبقية الحيوانات وخاصة في الحقول 

). لم تعزل عصيات ٣١،٢٢،٧،٢( المزدحمة بأعداد الحيوانات
السل من بعض المسحات األنفية المأخوذة من أبقار موجبة للسلين 
ويعتقد إن سبب ذلك طرح عصيات السل بصورة متقطعة 

الرئتين وأحاطتھا  ومحدودة أوبسبب تكلس األفات الموجودة في
بطبقات كثيفة من النسيج الضام مما يقلل من نسبة طرح العصيات 

  ).٣٦الى الوسط الخارجي (
إن عزل عصيات السل الرمية من الحيوانات بھذه النسبة يؤكد 
أھميتھا في برامج وحمالت السيطرة على السل البقري وضرورة 

ت المعزولة إجراء المزيد من األختبارات لتحديد أنواع العصيا
بمزيد من األختبارات الكيمياحياتية أو تقنيات تفاعل البلمرة 

. إذ إًن إصابة (Polymerase chain reaction, PCR)المتسلسل 
 الحيوانات بھذه العصيات يجعلھا تعطي تفاعال غير نوعي للسلين

)٣٧ .(  
إن تكاليف السيطرة على مرض السل في قطعان األبقار 

ة إذا كانت نسبة األصابة عالية كما الحظنا والمحطات تكون عالي
حيوان في المسح  ١٩٧في المحطة الثالثة إذ تطلب األمر ذبح 

حيوان خالل المسح الثاني فضال عن إنخفاض  ٨٨األول و 
األنتاج وتكاليف إجراء أختبار السلين وبقية الخدمات األخرى في 

نية ألن حين كانت الكلفة واطئة جدا في المحطتين األولى والثا
نسبة األصابة فيھا معدومة أو منخفضة على التوالي، وھنا تبرز 
ضرورة وأھمية األسراع بتنفيذ حملة أو برنامج للسيطرة على 
المرض تساھم فيه العديد من القطاعات والدوائر ذات العالقة 
بالصحة العامة واألقتصاد الوطني تبدأ بالمناطق ذات النسب 

ه من مردودات صحية وأقتصادية على العالية من األصابة لما ل
االنسان والثروة الحيوانية. إذ شھدت الدول التي طبقت برنامج 

دقيق ألستئصال السل البقري أو السيطرة عليه إنخفاضا كبيرا في 
معدل األصابات بين الناس فضال عن زيادة كمية األنتاج وتحسن 

  ). ٣٣نوعيته (
  

   شكر وتقدير
  

والتقدبر الى االطباء البيطريين يتقدم الباحثون بالشكر 
العاملين في مختبر السل في المشروع الوطني للسيطرة على 

وزارة –الشركة العامة للبيطرة  –مرضي البروسيال والسل 
 ،د. أمان علي قاسم ،الزراعة وھم د.بشائر عبداللطيف عبد

د.عالء خليل اسماعيل لجھودھم الخيرة وتعاونھم الكبير في 
  اسة.أنجازھذه الدر
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