
 )٥٧-٥٣( ٢٠٢٠، ١ ، العدد٣٤ طرية، المجلدالمجلة العراقية للعلوم البي

٥٣  

اختبار التألق المناعي المباشر في  باستخدام ٣ الغدي البقري النمط الفايروس نسبة انتشار
  عجول محافظة نينوى

  ٢صفوان يوسف الباروديو  ١عبد الحكيم عامر شيت  
  

  ، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل، العراقالمجهرية األحياءفرع  ٢، طالب ماجستير ١
  )٢٠١٩نيسان  ١ ، القبول٢٠١٩شباط  ٢(االستالم   

 

  الخالصة  
وذلك بهدف التقصي عن مستضدات الفيروس الغدي  ،مختلفةوبمناشى  وبأعمارحيوان  ٢٠٠من  أنفيةسحات لمينة مئتي ع تم جمع  

لكشف ابينت نتائج  باستخدام اختبار التألق المناعي المباشر. ،وعالقتها بالعمر والعالمات السريريةاالنتشار  وتحديد نسبة ٣ البقري النمط
 ٩-٦ أعمارهافيما سجلت الحيوانات التي بلغت  ،%٤٤ كانت في عجول محافظة نينوىاالنتشار الكلية  نسبة أن الفيروسي عن المستضد

إصابة في حين سجلت العجول المستوردة اعلى نسبة  ،معنوية واضحةبفروقات و مقارنة ببقية الفئات العمريةانتشار  أعلى نسبة أشهر
تستنتج ظاهريا. فيما سجلت الحيوانات التي تعاني من عالمات سريرية تنفسية اعلى من السليمة  ،%٢٢٫٢مقارنة بالمحلية منها  %٥٠٫٣

 تأثيرا على تربية العجول في محافظة نينوى. -٣-من خالل هذه الدراسة ان للفايروس الغدي البقري النمط
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Abstract 
 

A total of 200 samples were collected from the calves for different ages from local and exotic breed by using nasal swabs, 
to investigate the prevalence of the bovine adenoviruses. The results showed that about 44% of the examined calves gave 
positive to immunofluorescence test, and the calves aged 6-9 months showed highly significant prevalence compare with other 
ages. The prevalence of virus infection in the exotic breed was 50.3% compared with local breed 22.2%. The calves with 
respiratory affections showed a higher prevalence from those which seem to be healthy. The current study concluded that the 
bovine adenovirus-type 3-virus has an effect on the breeding of calves in Nineveh Governorate.      Keywords: Bovine Adenovirus Type 3, Direct Fluorescent Antibody, Nineveh province 
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  المقدمة  
ضمن الجنس  ٣ النمطالغدية البقرية  فايروساتتصنف ال  

Mastadenoviruse )ة الغدي فايروساتالوالذي يعود إلى عائلة  )١
Adenoviridae )وباالعتماد على الخواص العامة والتركيب ) ٢

 الفايروسدراسة شكل  الً عنالمورثي وخواص النمو فض
 مغلف غير فايروسال أنتبين  اإللكترونيباستخدام المجهر 

nonenveloped )٣ ( األوجهمتعدد icosahedral  )يحيط ٤ (
 )٥( هذا اللب يحتوي على الدناو، بالجزء الداخلي المؤلف من لب

 Double Stranded DNA DS خيطي الشكل مضاعف السلسلة
 فايروساتال في ونتكت التي Capsid لمحفظة، يحاط الدنا با)٦(

وبروتين  (DNA) ألوكسجينحمض النووي  ٪١٣من الغدية 
  .)٧( ٪٨٧بنسبة 
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ألول مرة من  ٣من النمط الغدية البقرية  فايروساتال تم عزل
من الماشية التي عزلها  ، وبعد ذلك تمإنكلترافي  أبقار سليمة

اض معوية او تظهر عليها عالمات سريرية مصاحبة إما بامر
 اإلصاباتفي حين تؤدي اً، امراض الجهاز التنفسي أو االثنين مع

إلى التهاب الجهاز التنفسي المتوسط  األخرىالثانوية بالمسببات 
السريرية لإلصابة  )العالمات أو( وتعتمد شدة أو الشديد

 مثلعلى عوامل عديدة  ٣النمط  ةالبقري ةالغدي بالفايروسات
 ،جسم لإلصابةالعوامل مقاومة و ،ة للمرضضراوة العتر المسبب

 فايروسالطريقة دخول و ،لفايروساجرعة و ،عمر الحيوانو
. تعد اإلصابة تحت السريرية من أكثر )٨( وجود إصابات ثانويةو

 ً  ةالغدي فايروسالتبين أن لبعض عتر و ،أطوار المرض شيوعا
العالمات وظهور  على إحداث محدودة قدرة ٣النمط  ةالبقري

إن  الضراوة،كعتر منخفضة العتر  سريرية ولذلك صنفت هذهال
تظهر في بالفيروس األعراض السريرية المميزة لإلصابة 

وال سيما عند العجول الرضيعة في  فايروساتبالاإلصابة األولية 
إذ تبلغ فترة حضانة  )٩( البلدان التي يستوطن فيها المرض

في درجة يتميز بارتفاع طفيف و ساعة ٧٢- ٢٤ فايروسال
  .)١٠(الحرارة 
المعوقات التي  إحدىمن  ٣النمط البقري  الغدي فايروساليعد 

تؤثر على الثروة الحيوانية في الكثير من بلدان العالم ولهذا السبب 
جرى االهتمام بطرق تشخيصه المختلفة لغرض الحصول على 

 إصابات وبإحداث ،عنه تشخيص سريع ودقيق وحساس للكشف
سريرية أو  تنفسية تحت إصابات انتج عنه وسفايربال تجريبية

إذ من الصعب  ،متوسطة مع إنتاج األجسام المضادة المعادلة
مع  تشخيص العدوى الطبيعية بسبب المتالزمات التي ترتبط

االلتهاب الرئوي المترافق معه  إن. )١١( العديد من األعراض
ويجب  الحمة الغدية البقريةالمعوية مرتبطة مع  اإلصابات

اإلسهال  فايروسمييزها عن االلتهاب الرئوي المرتبط مع ت
 إنفلونزاالسنسيشيا التنفسي البقري، والبارا  فايروسو البقري

parainfluenza ،  إذ يمكن اكتشافه بواسطة طرق مختلفة اعتمادآ
على التشخيص المختبري منها عزل الفيروس عن طريق الزرع 

وتفاعل  باإلنزيم مرتبطالممتز المناعي ال اختبارو في الخاليا
وغيرها من االختبارات البوليمير متعدد السالسل  سلسلة

لعدم وجود دراسات مسبقة  اً ونظر ،)١٢( التشخيصية االخرى
، لذلك في العجول في محافظة نينوى فايروسالتعنى بالكشف عن 

باستخدام تقنية  الحمي للكشف عن المستضداقترح هذه الدراسة تم 
  المباشر.التألق المناعي 

  
  المواد وطرائق العمل

  
من عجول  أخذت أنفيةمسحة  ٢٠٠تم بهذه الدراسة فحص   حيوانات الدراسة

الى سنتين ومن مناطق مختلفة من  أشهر ٦من  أعمارها تراوحت
محافظة نينوى كان البعض منه يعاني من عالمات سريرية 

عدد كان ال متباينة الشدة والنوع في حين أنفيةبإفرازات  تمثلت،
  .المتبقي سليما ظاهريا

  
في للحيوانات التي استخدمت  األنفمن ( تم جمع المسحات  األنفجمع المسحات من 

ومن ثم  لهذا الغرض أعدتمعقمة  أنابيبووضعت في  )الدراسة
فوسفات المتعادل ال دارئ من محلول مل ٢لكل مسحة  أضيف

معقمة وضعت هذه  أخرى زجاجية أنابيبومن ثم نقلت الى 
 دقيقة /دورة  ٦٠٠٠المركزي المبرد النبذ  في جهاز نابيباأل

مرات  ٤مدة ساعة وبواقع ولدرجة مئوية  ٤ وبدرجة حرارة
فوسفات  دارئأضيف للراسب و لكل عينة إذ اهمل الراشح متتالية

الراسب بعد  إلذابة األنبوبة رجت مل ومن ثم ٠٫٥المتعادلة بواقع 
-حفظت في و ابندروف معقمة أنابيبذلك تم نقل هذا السائل الى 

 ).١٣( درجة مئوية ٣٠
  

باستخدام  األنفيةفي المسحات  الفيروسيمستضد الالكشف عن 
  ر اختبار التألق المناعي المباش

 األنفمايكروليتر من العينة والمأخوذ من مسحات  ٥٠تم أخذ   االختبار إجراء
درجة  ٢٥ووضع على شريحة زجاجية وترك في درجة حرارة 

 األسيتونتثبيتها وذلك بغمرها في تم  يجف ومن ثم أنلى مئوية ا
الشريحة  أخرجت درجة مئوية ليلة كاملة ثم ٢٠-بدرجة المطلق 

مايكروليتر  ١٠٠إضافة تم  لتجف ومن ثموتركت  األسيتونمن 
النسلة والمعلمة بالفلورسين  أحاديةالمضادة  األجساممن 

 Bio-X) ٣ النمطوالمتخصصة لفايروس الغدي البقري 
Diagnostics, Belgium)  مدة لالشريحة  حضنتو ٢٠-١بتركيز

سل غ .مئوية ٢٥ساعة واحدة في وسط رطب بدرجة حرارة 
دقائق ومن  ١٠الشريحة باستخدام دارئ الفوسفات المتعادل مدة 

وضع مادة الكليسرين على  بعد ذلك تمو الشريحةجففت ثم 
الشريحة فحصت  .غطاء شريحة عليهاوضع  الشريحة ومن ثم

في الظالم لمالحظة  (Optica, Italy)المتألق باستخدام المجهر 
  .)١٦لمعرفة العينات الموجبة والعينات السالبة ( التألق

  
ً تم تحليل النتائج   اإلحصائيالتحليل  وباستخدام باستخدام مربع كاي  إحصائيا
  .SPSS version 19االحصائي برنامج 

  
    النتائج

في  ٣ النمط لحمة الغدية البقريةل نتائج الفحص المستضدي
باستخدام اختبار  الفيروسي بينت نتائج الفحص المستضد  باستخدام اختبار التألق المناعي المباشر األنفيةالمسحات 

األشكال التألق المناعي المباشر الذي يظهر بشكل تألق مناعي (
إذ سجلت  ،%٤٤الكلية  اإلصابةنسبة  أن األنفيةللمسحات  )٣-١

 %٧٧٫٧وبلغت  أشهر ٩-٦للفئة العمرية  إصابةنسبة اعلى 
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مقارنة ببقية المجاميع وتناقصت وكانت هنالك زيادة معنوية 
  ).١(الجدول  النسبة بتقدم العمر

  
 ٣النمط الغدية البقرية  فايروساتبال اإلصابةيبين نسبة : ١ جدول

  بالفئات العمرية باستخدام اختبار التألق المناعي المباشر اوعالقته
  

الحيوانات عدد  األعمار
 المفحوصة

عدد الحيوانات 
 (%)الموجبة 

 a) %٧٧٫٧٧( ٣٥ ٤٥  أشهر ٩-٦
 b) %٣٦٫٦( ٢٦ ٧١ سنة - أشهر ١٠من 
 b) %٣١٫٧( ٢٠ ٦٣ سنة ١٫٥ - ١من 
 b) %٣٣٫٣( ٧ ٢١ سنة ٢ - ١٫٥من 

  )%٤٤( ٨٨ ٢٠٠ المجموع
  .)P<0.05(تعني هنالك اختالف معنوي  الحروف المختلفة

 

   
 التألقالختبار  اإليجابيةصورة مجهرية توضح النتيجة : ١شكل ال

  ×.٤٠٠، المناعي المباشر ألحدى العينات من المسحات األنفية
  

    
الختبار التألق  اإليجابيةمجهرية توضح النتيجة : صورة ٢شكل ال

  ×.٤٠٠، المناعي المباشر (السيطرة الموجبة)

    
ح النتيجة السلبية الختبار التألق مجهرية توض: صورة ٣الشكل 

  ×.٤٠٠)، المناعي المباشر (السيطرة السالبة
 

يتبين عند إيجاد العالقة بين نسبة اإلصابة ومصدر العجول 
باستخدام اختبار التألق المناعي المباشر للكشف عن المستضد 

لمسحات األنفية أن اعلى نسبة إصابة كانت في الفيروسي في ا
العجول المستوردة (السالالت األجنبية) وبزيادة معنوية عن 

 ).٢السالالت المحلية منها (جدول 
 
يبين عالقة نسبة االصابة بفايروس الغدي البقري : ٢ جدولال

  بمنشأ العجول باستخدام اختبار التألق المناعي المباشر ٣النمط 
  

عدد الحيوانات  المنشأ
 المفحوصة

عدد الحيوانات 
 الموجبة (%)

 a) %٢٢٫٢( ١٠ ٤٥ محلي
 b) %٥٠( ٧٨ ١٥٥ مستورد

  .)P<0.05(الحروف المختلفة تعني هنالك اختالف معنوي 
 

نتائج الفحص السريري للحيوانات التي استخدمت في  أظهرت
عالمات  أظهرتالدراسة ان نسبة االصابة في الحيوانات التي 

في  %٤٤٫٤متمثلة بافرازات انفية متفاوتة الشدة والنوع  تنفسية
 %٤٢٫١حين بلغت نسبة االصابة في الحيوانات السليمة ظاهريا 

  ).٣(جدول باستخدام اختبار التالق المناعي المباشر 
 

 ٣النمط بفايروس الغدي البقري  اإلصابةعالقة نسبة : ٣ جدولال
  باستخدام اختبار التألق المناعي المباشر

  
عدد الحيوانات  المنشأ

 المفحوصة
عدد الحيوانات 

 موجبة (%)ال
 a) %٤٤٫٤( ٧٢ ١٦٢ أنفية إفرازات

 a) %٤٢٫١( ١٦  ٣٨  سليمة ظاهريا
 )%٤٤( ٨٨ ٢٠٠ المجموع

  .)P<0.05(الحروف المختلفة تعني هنالك اختالف معنوي 
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  المناقشة
تعد االصابات التنفسية في االبقار والتي تنجم عن المسببات   

في  اإلنتاججه سلسلة الفايروسية من اكثر المشاكل التي توا
وتؤدي عوامل كثيرة دورا اساسيا في تطور  ،المجترات الكبيرة

هذه االصابات منها االجهاد الناجم عن النقل او العوامل المسببة 
ومن ابرز المسببات الفايروسية  ،)١٤(لتثبيط الجهاز المناعي 

 فايروس ٣النمط شيوعا فايروس االدينو البقري  وأكثرها
 ٣النمط  إنفلونزا- البارا  فايروسو، لتنفسية البقريةالسنسيشيا ا

االدينو البقري وتعد حمة  ،-١-الحلئي البقري النمط فايروسو
 إذ اإلصاباتفي هذه  أهمية فايروساتال أنواعمن أكثر  ٣النمط 
العديد من دول العالم  في أهميةالثانية  أو األولىالمرتبة  تحتل

)١٥(.  
استخدم في هذه الدراسة اختبار التألق المناعي المباشر للكشف 

هذا االختبار  أن إذ األنفية،في المسحات  فيروسيال عن المستضد
لما  فايروسيةالواسع االستخدام على مستوى االختبار التشخيصية 

دقة النتائج وحساسيته العالية وسرعة  ،يتمتع به من رخص الثمن
 اإلصابةمجمل  أننت نتائج هذا االختبار بي .)١٦(اعطاء النتائج 

مستويات لها  بأعلىإذ كانت  %٤٤الكلية في حيوانات الدراسة 
معنوية عن باقي  وبزيادة أشهر ٩-٦ في الحيوانات صغيرة العمر

اختبار  أنبين  إذ )١٦( Nadaه المجاميع وهذا يتطابق مع ما ذكر
بار الممتز دقة وحساسية من اخت أكثرالتألق المناعي المباشر 

  .عينة ١٢المناعي المرتبط باألنزيم من النوع المباشر وبفارق 
 اإلصابةنسبة  أننتائج اختبار التألق المناعي المباشر  أظهرت

وبزيادة في العجول المستوردة كانت اعلى من المحلية منها 
إذ ذكره  )١٧( Afshar ما ذكرهعن وهذه النتائج تختلف ، معنوية

في حين  %٣٠٫٩المحلية  األبقارفي  اإلصابة في دراسته ان نسبة
من خالل دراسة  %٢٠المستوردة  األبقارفي  إصابةسجل نسبة 

ويعود سبب هذا االختالف والتباين ن، مسحية قام بها في ايرا
 ،السباب عديدة منها االختالف في منشأ الحيوانات المستوردة
 ،ونظام تطبيق الحجر الصحي على الحيوانات المستوردة

فضال عن االختالف في زمن  لإلصابة،وضراوة العتر المسببة 
فضال عن ذلك فان العجول المستوردة الواردة  الدراستين إجراء

الى العراق الذي كان منشأها من دول غير خالية من هذا 
في و المملكة السعودية العربيةإيران، تركيا، مثل  الفايروس

  ).٢١-١٨(سوريا 
االصابة في الحيوانات التي تعاني واظهرت النتائج ان نسبة 

وهذه النتيجة  ،من اعراض تنفسية كانت أعلى من السليمة ظاهريا
نسبة اصابة مرتفعة للمسحات سجل إذ  )٢٢(توافق لما ذكره 

االنفية للعجول المصابة باعراض تنفسية باستخدام اختبار التألق 
المناعي المباشر للكشف عن المستضد الفايروسي وقد فسر 

 ٣ الغدي البقري النمط فايروسالباحثون انفي الذكر لما لدور ال
التنفسية فضال عن ان تلك العجول كانت تعاني  اإلصابات إلحداث

 اإلصابةتنفسية وهي تمثل المرحلة الحادة من  أعراضمن 
في الحيوانات السليمة الى اصابة  اإلصابةوتشير نسبة  ،بالمرض

إذ  )٢٣(ا موافق لما ذكره الحيوانات باصابات تحت سريرية وهذ
  .ذكر ان معظم االصابات بالفايروس الغدي تكون تحت سريرية

  
    االستنتاجات

نستنتج من خالل هذه الدراسة ان نسبة انتشار الفايروس 
نت مرتفعة في العجول المستوردة كا -٣-الغدي البقري النمط 
ول فضال عن ارتفاع نسبة االصابة في العج مقارنة بالمحلية منها،

  .التي تعاني من مشاكل تنفسية مقارنة بالسليمة الظاهرية منها
  

    شكر وتقدير 
 األحياءوفرع  كلية الطب البيطري عمادة الشكر والتقدير الى

هذا  إنجازمن مساعدات وتسهيالت من اجل  أبدتهلما المجهرية 
 البحث.
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