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 الخالصة
 

البيض  قسم  في اجنة بيض الدجاج. الزرازيرالمعزولة من  Salmonella enterica serovar typhimuriumتضمنت الدراسة حقن جراثيم 

ي اللقانقي بالمحلول الفسلجي المعقم في الغشاء المشيماألولى والثانية  حقنت المجموعتين، ضاتبيستة  في كل مجموعة مجاميع ثمانيةالى 

على الغشاء  ml/cfu 104يز بالمعلق الجرثومي بالتركالثالثة والرابعة  وحقنت المجموعتين، كسيطرة سالبةوعلى التوالي  وكيس المح

لغشاء المشيمي اللقانقي على ا ml/cfu 106 بالتركيزالخامسة والسادسة  فيما حقنت المجموعتين، على التواليالمشيمي اللقانقي وكيس المح 

  على الغشاء المشيمي اللقانقي وكيس المح على التوالي  ml/cfu 108ز لتركين السابعة والثامنة باواخيرا حقنت المجموعتيوكيس المح 

،  ساعة من الحقن 96بالمجموعة السادسة بعد مرور  %100 لالجنة . اظهرت النتائج حصول اعلى نسبة هالكاتكمجموعة سيطرة موجبة

  144و 96بعد مرور  10لو  8,26و 10لو  8,19 بلغت اعلى نسبة باعداد الجراثيم بازدياد وقت التحضينكما شوهد ارتفاع ملحوظ 

بالمجموعتين الثالثة والرابعة بعد  10لو 6,31و 10لو 7,04بينما وصل اعلى عدد للعزل الجرثومي  ، ساعة في المجموعة السادسة

ساعة من الحقن   24تحليل االحصائي وجود فرق معنوي العداد الجراثيم بعد بينت نتائج ال .على التوالي ساعة من الحقن 96و 48مرور

 .د عالقة معنوية بين كمية الجرعة المستخدمة وامراضية الجرثومةووبكال التركيزين مقارنة مع اوقات التحضين األخرى، كما لوحظ وج

دوث تغيرات مرضية واثرت على نسبة الفقس في بيض ادت الى ح الزرازيران جراثيم السالمونيال المعزولة من  خلصت الدراسة الى
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Abstract 

 

The study included the injection of Salmonella enterica serovar typhimurium isolated from starlings bird in embryonated 

chicken eggs. The eggs were divided into eight groups, each group contain 6 eggs. The G1 and G2 groups were injected with 

the sterile normal saline solution in the choriaollantoic membrane (CAM) and yolk sac as negative control. The group G3 and 

G4 injected by bacterial suspension at a concentration of 104 cfu/ml in the CAM and yolk sac while the G5 and G6 injected 

with bacterial concentration 106 cfu/ml in the CAM and yolk sac respectively. Finally, the G7 and G8 groups were injected 

with 108 cfu/ml of bacterial suspension in the CAM and yolk sac respectively. The results showed that the highest percentage 

of death in eggs embryos was 100% in the sixth group after 96 hours of injection. There was also a significant increase in the 

number of bacteria in correlation with time of incubation. The highest rate of bacterial isolate was 8,19log10, 8,26log10 after 

96 and 144 hours in the sixth group, while the highest number of bacterial isolates was 7.04log10 and 6.31log10 in the third 

and fourth groups after 48 and 96 hours of injection respectively. The results of the statistical analysis showed a significant 

difference in the number of bacterial isolate after 24 hours of injection in both concentrations compared to other incubation 

times. A significant relationship was also found between the amount of the dose used and the bacterial disease. this study 

concluded that Salmonella enterica serovar typhimurium isolated from starlings can cause pathological changes and effect on 

hatchery percentage in embryonated chicken eggs. 
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 المقدمة 

  

تعد جراثيم السالمونيال احدى اهم الجراثيم الشائعة االنتشار 

االمراض احد اهم مسببات فضال عن كونها  ،في صناعة الدواجن

والمنتشرة  الناتجة عن تلوث منتجات الدواجنالمحمولة بالغذاء 

من  تتواجد ثالثة انواع رئيسة (.3-1) لمبشكل كبير في العا

 S. enterica serovar typhimurium يجن وهفي الدوا السالمونيال
 .Sو S. enterica serovar gallinarum biovars gallinarumو

enterica serovar gallinarum biovars pullorum  والتي تنتمي

 تسبب هذه االنواع امراضا جهازيةS.enterica (4 .) نسجالى 

  ية مثل تموضع الجراثيم في االعضاء الداخلتوفي الطيور  عديدة

ابة  صتتسم ا (.5) ية والمبايض وقناة البيض والطحالالكبد والكل

 االنخفاض االفراخ حديثة الفقس بنسبة الهالكات العالية اضافة الى 

النمو في  ضعففضال عن  في نسب فقس البيض المصاب الشديد

 (.7،6) حديثة الفقساالفراخ الحية 

في قطعان  S. enterica serovar typhimurium ايضا تتواجد

 ، ت الخارجية للبيض الناتجوتعد احدى الملوثادجاج البياض ال

اهميتها في االعوام االخيرة وذلك الرتباطها مع  تزايدتو

(. 3) ضةيعن تلوث مكونات البالناتجة  الممرضةت االندالعا

قال العامودي او االنت بوساطةتنتقل جراثيم السالمونيال الى البيض 

ن (. ع8،5،1) عن طريق الجهاز التناسلي االفقي حيث تنتقل اما

 طريق التلوث البرازي للبيضة بعد وضع البيض في االعشاش

لعب قشرة البيضة الرقيقة والرطبة والدافئة دورا اساسيا (. ت9،8)

(، 9،5،2) في اختراق جراثيم السالمونيال الغشية البيضة

 بعد وضع البيضة وخصوصا خالل الدقائق والساعات االولى

بعد اختراق جراثيم السالمونيال الغشية البيضة يصبح من و .(2)

الصعوبة السيطرة على انتقالها الى داخل مكونات البيضة 

وتلعب االفراخ (، 10،8،5) االخرى وبالتالي الى االجنة النامية

من هذا البيض دورا اساسيا في انتشار االصابة االفقية في  الفاقسة

واالفراخ السليمة   صابةبالتماس بين االفراخ الم المفاقس وذلك

 (. 7،5) الفاقسة حديثا

وانتشارها الواسع  هرضمالملسالمونيال جراثيم ا نظرا الهميةو

هدفت الدراسة الحالية  صناعة الدواجن تاثيرها في في المفاقس و

 من طيورالمعزولة  جراثيم السالمونيالامكانية تنمية ة لمعرف

  الدواجن  وتاثيرها على اجنة بيضفي البيض المخصب  الزرازير

 .مختبريا

 

 المواد وطرائق العمل

 

 تحضير الجرعة المخمجة

 Salmonella enterica serovarاستخدمت جراثيم 

typhimurium كلية الطب ،المجهزة من مختبر االحياء المجهرية 

والمصنفة مصليا والمعزولة من جامعة الموصل  ،البيطري

 . غرض انتاج الجرعة المخمجة( ل11) من قبل الزرازير

نقيع  مرقنشطت الجراثيم بزرعها في انابيب حاوية على 

وحضنت في   Brain Heart Indusion broth (Oxiod) القلب والمخ

 وهي  ةاالوساط االنتخابية الصلب ساعة ثم لقحت 24لمدة  ºم 37

 Salmonella Shigella agarر يال اكاسالمونيال الشايكال وسط

(Oxiod) ماعلواكار االخضر ال Brilliant Green agar  باستخدام

 24لمدة  ºم 37عروة الزرع المختبري وحضنت االطباق في 

تم اختيار خمسة مستعمرات جرثومية وزرعت في انابيب  ،ساعة 

لمدة  ºم 37 وحضنت في Broth Nutrient (Oxoid)المرق المغذي 

وقورنت عكارة االنابيب مع عكارة انابيب ماكفرالند ، ساعة  24

  cfu/ml 108 لتركيز الجرثوميل ىءالمكاف وتم اختيار االنبوب

واختيرت لغرض عمل تخافيف عشارية لمعايرة الجرعة ( 12)

لغرض  cfu/ml 106و 104 لتركيز الجرثوميلاالنابيب المكافئة 

 (.16-13) المخصبحقن البيض 

 

 تصميم التجربة

بيضة   48 تاستخدم البيض المخصب وطرق الحقن :

وحضن البيض في من شركة االمين في الموصل  ةمجهزمخصبة 

 (، 17) % 70-60وبرطوبة م º 37 حاضنة البيض في درجة

 . اجراء التجربة ةلغاي ةوتم استبعاد االجنة الميت

اوية على سته مجاميع كل منها ح ثمانيةقسم البيض الى 

حقنت المجموعة االولى والثانية بمحلول الملح الفسلجي  بيضات 

عدت على التوالي  في الغشاء اللقانقي المشيمي وكيس المح المعقم

حقن البيض في المجموعة الثالثة و ،سالبة مجاميع سيطرة

الغشاء  على cfu/ml 104يز بترك بالمعلق الجرثومي والرابعة

نما حقنت يب ،كيس المح على التوالي فياللقانقي المشيمي و

 106ز بمعلق الجراثيم بتركي المجموعة الخامسة والسادسة 

cfu/ml  التوالي كيس المح على وفي الغشاء اللقانقي المشيمي  على 

 108ز بالمعلق الجرثومي بتركيتين واخيرا حقنت المجموع

cfu/ml ي الغشاء اللقانقي المشيمي وكيس المح وعدت مجاميع ف

  (.1جدول )رة موجبة سيط

 

 الحقن في كيس المح

يده باستخدام دبعد تح %70عقم مكان الحقن باستخدام الكحول 

المخصب عند وصول عمر الجنين  جهاز الكاندلر وحقن البيض

 104 كيزامن المعلق الجرثومي بترمل  1,0بـ  الى سبعة ايام

ادخلت مل. 1وذلك باستخدام محقنة بحجم  cfu/ml 108و 106و

للمحور الطولي وبشكل مواز منطقة الفسحة الهوائية برة من اال

وصولها الى كيس المح بسحب المكبس  للبيضة وتم التاكد من

تم حقن المعلق الجرثومي وغلق الفتحة  ، ر القليل من المحهليظ

 .(13) باستخدام شمع البارفين واعيد البيض الى الحاضنة

 

 قي المشيمي ناللقاالغشاء  علىالحقن 

 يوم  11الحاوي على اجنة بعمر  بدم البيض المخصاستخ

يده دبعد تح %70باستخدام الكحول  عقم مكان الحقنحيث 

قي ن على الغشاء اللقانقلغرض الحباستخدام جهاز الكاندلر و
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في  فتحة مثلثةفي منطقة الفسحة الهوائية و ثقبالمشيمي تم عمل 

ي منطقة منطقة الجانبية وتم تسليط ضغط سالب على البيضة ف ال

 بتراكيزمن المعلق الجرثومي  مل 0,1تقطير وتم الفتحة الجانبية 

باستخدام شمع  ت الفتحتانغلقا  cfu/ml 108و 106و 104

 جدول الما مبين في ( ك18) ارافين واعيد البيض الى الحاضنةالب

وسجلت نسبة الحقة للحضن لخالل االيام االنتائج  وسجلت ،1

ت من االجنة النافقة لغرض العد  الهالكات اضافة الى اخذ عينا

 .الجرثومي

 

في البيض المخصب حسب  التركيز الجرثومي: 1جدول ال

 المجاميع المختلفة

 

 طريقة الحقن  cfu/mي لجرثوماالتركيز  المجاميع

 الغشاء اللقانقي المشيمي صفر األولى

 كيس المح صفر الثانية

 الغشاء اللقانقي المشيمي 104 الثالثة 

 كيس المح 410 الرابعة 

 الغشاء اللقانقي المشيمي 610 الخامسة 

 كيس المح 610 السادسة 

 الغشاء اللقانقي المشيمي 810 السابعة

 كيس المح 810 الثامنة

 عدد البيوض المخصبة في كل مجموعة هو ستة.

 

 العد الجرثومي

عينات من االجنة النافقة من كافة المجاميع خالل فترة  تاخذ

ولحين ساعة  144، 120، 96، 72، 48، 24 حضن البيض

ت من كيس العينا تاخذعقم سطح البيض وحيث ، انتهاء التجربة

جزء من الغشاء قي المشيمي اضافة الى المح ومن السائل اللقان

من وسط  فيف عشارية من العينات وزرع طبقينتخا تعملو

لمدة  مº 37 وحضنت االطباق فيمن كل تخفيف  االكار المغذي

 (.16) م عد المستعمرات النامية وتسجيل النتائجوتساعة  14

 

 التحليل االحصائي

الحاسبة االلكترونية حللت بيانات النتائج احصائيا باستخدام 

وتم مقارنة النتائج  SPSS18.0 االحصاء برنامجوباستخدام 

 . P<0.05 عند مستوى معنوية دنكنباستخدام اختبار 

 

 النتائج

 

 الفحص العياني

ة كل من المجاميع المحقونفي  ت بعض االجنةالفحص مو اظهر

اللقانقي المشيمي وازدادت نسبة الهالكات  لغشاءفي كيس المح وا

 96خالل  %66,4و  100 مع تقدم عمر حضن الجنين ليصل الى

 على التوالي  المجموعتين الثالثة والسادسةفي ساعة بعد الحقن 

من عالمات  عفي كافة المجامي االجنة النافقة عانت ،(2 جدول)ال

 حبري نزفظهور احتقان ومواد تجبنية وواالحتقان مع التقزم 

مع نزف واحتقان وتحلل في الغشاء اللقانقي المشيمي على شديد 

 عند مقارنتها مع اجنة مجموعة السيطرة السالبة، كيس المح 

 المات مرضية اشدالمجموعتين الثالثة والرابعة عاظهرت اجنة 

للمجموعتين  بالنسبةاما  (.1 شكل)الى ة بالمجاميع االخرنمقار

 % 100كانت نسبة الهالكات  دقفالسابعة والثامنة )سيطرة موجبة( 

 ساعة من الحقن.  24خالل اول 

 

 لهالكات في اجنة بيض الدواجنا : النسبة المئوية وعدد   2الجدول
 

 ساعة  144 ساعة  120 ساعة  96 ساعة  72 ساعة  48 ساعة  24 المجاميع

 صفر صفر صفر صفر فرص صفر األولى

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر الثانية

 ( %100) 6/6 ( %83) 5/6 ( %66,4) 4/6 ( %33,2) 2/6 ( %16,6) 1/6 صفر الثالثة 

 0 ( %100) 6/6 ( %66,4) 4/6 ( %33,2) 2/6 ( %16,6) 1/6 صفر الرابعة 

 ( %100) 6/6 ( %83) 5/6 ( 50%) 3/6 ( %33,2) 2/6 ( %16,6) 1/6 صفر الخامسة 

 صفر صفر ( %100) 6/6 ( 50%) 3/6 ( %16,6) 1/6 صفر ادسة الس

 صفر صفر صفر صفر صفر ( %100) 6/6 السابعة

 صفر صفر صفر صفر صفر ( %100) 6/6 الثامنة

 

 العزل الجرثومي من اجنة بيض الدواجن

اظهرت نتائج العد الجرثومي لعينات البيض المحقونة ارتفاعا 

لوقت حيث وصلت اعلى عدد ملحوظا بعدد الجراثيم مقارنة مع ا

  8,26ساعة بعد الحقن بينما كان  96خالل  10لو 8للعزل الى 

ن ساعة في افراد المجموعتي 144اعلى عدد للعزل بعد  10لو 

في  10لو  7,04بينما بلغ اعلى عدد للعزل  ، الخامسة والسادسة

 10لو 6,31ساعة من الحقن و 48عد مرور الثالثة ب المجموعة

 ، (2شكل )الساعة من الحقن  96بعد مرور رابعة ال في المجموعة

وبينت نتائج التحليل االحصائي وجود فرق معنوي لعزل الجراثيم  

ساعة من الحقن مع بقية االوقات ولكال التركيزين  24بعد 

المستخدمين على الرغم من االرتفاع اللوغارتمي العداد الجراثيم 

 (.2 شكل)البالتزامن مع تقدم عمر الجنين 
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  الجنين بجرعة من حقن  24تحلل كيس المح بعد مرور  :A. التغيرات المرضية في اجنة بيض الدواجن في المجاميع المختلفة: 1شكل ال

104 cfu/ml في كيس المح .B108ة بعد حقن الجنين بجرع : تقزم االجنة مقارنة بمجموعة السيطرة cfu/ml في كيس المح .,EC:  احتقان

  : cfu/ml .D 108و  106و  104 بتراكيزساعة على حقن الجنين  144مع احتقان الجنين بعد مرور قي المشيمي ونزف وتثخن الغشاء اللقان

بعد قي المشيمي د مواد تجبنية على الغشاء اللقان: وجود احتقان ونزف الحبري مع وجوF. قي المشيمي لمجموعة السيطرةالغشاء اللقان

 .قي المشيميعلى الغشاء اللقان cfu/ml 104 ساعة على حقن الجنين بتركيز 120مرور 

B 
A 

C 

F 
E E 

D 
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عند دراسة النتائج المستحصلة من التجربة لوحظ وجود  

فروق معنوية بين تركيز الجرعة المستخدمة في الحقن واعداد 

 (. 3 جدول)الجراثيم المعزولة من البيض وشدة االمراضية 

 

 
 

سالمونيال المعزولة من المجاميع اعداد جراثيم ال: 2شكل ال

 المختلفة مقارنة بالزمن

 

الجرثومية المستخدمة في حقن  : الفرق بين التراكيز3جدول ال

 اجنة البيض

 

التركيز 

 الجرثومي

 منطقة الحقن

 الغشاء اللقانقي المشيمي كيس المح

104 6,162 ± 0,719 6,0269 ±  0,757 

106 7,9127 ±  0,649 * 7,6574 ±  0,587  * 

 االنحراف القياسي.  ±الجراثيم المعزلة متوسط القيم معبر عنها ب

 .  P<0.05ة وجود فرق معنوي عند مستوى معنوي* 

 

 المناقشة

 

لالنسان والحيوان  االنماط المصلية للسالمونيال ممرضةمعظم 

 Salmonella enterica serovarان االصابة بالنمط المصلي  اال

typhimurium  تعد (. 19) في مختلف الحيواناتة اعلى نسبتسجل

جراثيم السالمونيال من اهم مسببات االمراض في الدواجن 

وذلك لكونه وسط مالئم لنمو ( 3) ومنتجاتها وخصوصا البيض

ها الجراثيم الحتواءه على جميع المتطلبات الغذائية لنمو

 (.21،20) وخصوصا في كيس المح

كل من  جنة فيبعض اال موتالحالية  بينت نتائج الدارسة

قي المشيمي قونة في كيس المح والغشاء اللقانمجاميع البيض المح

على  %66,4و  100 نسبة الهالكات لتصل الى تث ازداديح

اضافة الى موت جميع  ،ساعة بعد الحقن 96-72التوالي خالل 

والذي ساعة االولى من الحقن  24خالل موعة السيطرة اجنة مج

لناتجة عن افراز الذيفان الداخلي حدوث الصدمة ا  يعلل نتيجة

 Salmonella enterica serovar typhimurium (22 ،) لجراثيم

 Salmonella enterica serovarهذا يدل على فوعة جراثيم و

typhimurium  بالهالكات المستخدمة في التجربة وامكانية تسببها

لنتائج مقاربة جاءت نتائج الدراسة في اجنة بيض الدواجن 

  عليها حصل التي  %100-80كات في اجنة بيض الدواجنالهال

اذ تزداد نسبة ،حقن جراثيم السالمونيال في كيس المح عد( ب22)

( 23) حقن الجراثيمالحقة للاساعة  96خالل  مباشرة الهالكات

في ان نسبة جراثيم السالمونيال العالية ( 12)وخالفت اعتقاد 

ت االجنة النافقة من عان .البيض ليس لها تاثير على نسبة الفقس

مع وجود النزف تغيرات عيانية متمثلة بالتقزم والنزف واالحتقان 

قي المشيمي مواد التجبنية على الغشاء اللقانالحبري وظهور ال

 (.22،20) كل منما سجلة لواحتقان كيس المح وهذا مطابق 

 وبدراسة العزل الجرثومي لوحظ زيادة في اعداد جراثيم 

Salmonella enterica serovar typhimurium لوقتمع ا المحقونة 

مع استمرار ساعة بعد الحقن  24وبمستوى معنوي خالل اول 

  8كافة مجاميع البيض المحقون لتصل الى ازدياد اعدادها في 

لكون ساعة بعد الحقن 144 ،96 خالل 10لو 8,26و 10لو

( 24،20) غذائي مالئم جدا لنمو الجراثيم البيض وسط

داخله   س المح حيث يحدث التكاثر السريع فيوخصوصا في كي

وعلى الرغم من كون كيس المح ( 26،25) لوفرة المواد المغذية

في  دور ليس لها هاان االحاوي على العديد من االجسام المضادة 

حيث ( 27) داخل كيس المح جراثيمللالحد من التكاثر السريع 

شكل كبير تتكاثر الجراثيم عند حقنها بالقرب من كيس المح ب

وجد ان المواد المغذية التي  وقد( 28) ساعة 24خالل فترة 

 geneالضراوة جينات  تعبيرتتواجد في كيس المح تحفز 

expression   المتواجدة في جراثيم السالمونيال مما يساعد على

 .(29) فوعة الجرثومة

اعداد الجراثيم في مجاميع لم يالحظ وجود زيادة ملحوظة ب

 عند مقارنتهاقي المشيمي شاء اللقانعلى الغ البيض المحقونة

ح على الرغم من ان الغشاء البيض المحقون في كيس المبمجاميع 

انه قد  الا( 18) قي المشيمي يعد وسط مناسب لتنمية الجراثيماللقان

والتي تعزز من يفتقر الى بعض المواد المتواجدة في كيس المح 

بمقدورها النمو في اي  نمو الجراثيم االان جراثيم السالمونيال

والتي تعمل على  siderophorusمنطقة من البيض المتالكها نواقل 

( 30،26) جلب المواد المغذية وباالخص الحديد الى الجرثومة

دورا كما تلعب عوامل الضراوة الجرثومية االخرى كاالهداب 

لم   اولهذ( 33،31) مهما في تعزيز النمو الجرثومي في البيض

 .حقنفرق معنوي بين مناطق اليالحظ وجود 

الجرعة  تركيز اشارت النتائج الى وجود فرق معنوي بين 

كال  االمراضية فيشدة و cfu/ml 106و  104 المستخدمة

اعداد الجراثيم  المنطقتين المستخدمتين بالحقن حيث ازدادت

 . (34،33،20) بزيادة التركيز تهاامراضي المعزولة وشدة

 Salmonellaى امكانية نمو جراثيم  وخلصت الدراسة الحالية ال

enterica serovar typhimurium في بيض   المعزولة من الزرازيز

الدجاج المخصب وامكانية تسببها بافات مرضية وهالكات في 

وذلك لفوعة الجرثومة اضافة الى تاثيرها على نسبة اجنة البيض 

  .الفقس
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