
  )١٩٢-١٨٧ (٢٠١٢، ٣، عدد إضافي ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 وصلوقائع المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الم

 

١٨٧ 
 

   الملقحة بلقاح كمبورو المناعية ألفراخ فروج اللحماالستجابة مع ميةاألتداخل المناعة 
  
  لشاھريا محمد نجيب  وعبد هللا عبدالعزيز خليل شيحان

  
  العراق،موصل، ال جامعة الموصل، كلية الطب البيطري،المجھريةفرع األحياء 

  
  

  الخالصة
  

ضد مرض التھاب   فروج اللحمفراخأ في وقت للتلقيح أفضل مع اختيار األميةناعة  ھذه الدراسة تقييم مستويات المكان الھدف من
  بالتتابع منھا20 اختبر فرخا 120استخدمت ، والكلوبيولينواأللبومينمع دراسة مستويات البروتينات الكلية  IBD جراب فابريشيا المعدي

 يوما ثم انخفضت 14استمرت بشكل مرتفع لغاية سام المضادة األمية األج مستويات إنوتبين يوما  35,28,21,14,7,1 األعمارفي كل من 
وقد  . فرق معنوي طيلة فترة التجربةأي كشفھا بفحص االليزا فيما لم يعط مستوى الكلوبيولين عندھم أمكن 21لمستويات قليلة في اليوم 

 بجداول زمنية مختلفة كان عند المجموعة IBDباللقاح الحي المضعف المتوسط ضد مرض  برنامج للتلقيح أفضل إنأظھرت الدراسة 
 فرخا قسمت الى سبع مجاميع متساوية بواقع 140 واستخدمت لھذا الغرض 14 مع اعطاء الجرعة المنشطة لھا يوم 7الثانية التي لقحت يوم 

 35ية من كل مجموعة في يوم  الباق10 فيما جمع الدم من الـ 28 افراخ من كل مجموعة في يوم 10 جمع الدم من ، فرخا لكل مجموعة20
  .المجاميع الملقحة االخرى وتبين ان المجموعة الثانية اعطت ارتفاعا معنويا في معيار االجسام المضادة ومستوى الكلوبيولين بالمقارنة مع
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Abstract 

 
This study was aimed to evaluate the levels of maternal immunity and to find the proper time for vaccination against 

infectious bursal disease (IBD) in broiler chicks with studying levels of total protein, albumin and globulin. One hundred 
twenty chicks were used and 20 of them were tasted respectively at age of 1, 7, 14, 21, 28, 35 days. It was observed that the 
levels of maternally derived antibody (MDA) were detectable up to 14 days of age and then declined to low levels in 21 days 
using ELISA test whereas globulin level did not show any significant change during the period of study. One hundred forty 
chicks were used to find the proper time of vaccination; they were divided in to seven groups, and vaccinated with live 
attenuated intermediate vaccine against IBD with different vaccination programs. The study showed that the second group 
which vaccinated 7 days and boostered at 14 days old was the best one. Ten chicks of each group were scarified at 28 days and 
35 days for blood collection. It was demonstrated that the second group presented a significant elevation in levels of specific 
antibodies against IBD and globulin.  
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  المقدمة
  

 المختلفة التي تصيب الدواجن العقبة الكبيرة األمراضتشكل 
 :ومن بين تلك االمراض  في العالمنصناعة الدواجفي تقدم 

 IBD (Infectious bursal(مرض التھاب جراب فابريشيا المعدي 
diseaseبمرض كمبورو نسبة الى اكتشافه الول مرة   الذي يسمى

 والية ديالوير االمريكية من قبل في مدينة كمبورو الواقعة ضمن

مرض فايروسي حاد شديد وال. )١( Cosgroveالباحث االمريكي 
ويؤدي الى  اسابيع) 3-5(العدوى يصيب االفراخ الصغيرة بعمر

من خالل التأثير المباشر على جراب  المناعي اضعاف الجھاز
 الشروط الصحية في قاعات إتباعوعلى الرغم من  .)٢( فابريشيا

 مختلفة من اللقاحات المنتجة محليا أنواعة الدجاج واستخدام تربي
 المرض يظھر باستمرار نظرا لتكرار ظاھرة أن إال المستوردة أو

فضال عن وجود االختالفات المستضدية ) ٣(فشل برامج التلقيح 
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 جانب تداخل مستوى إلىبين عتر الفايروس المسببة للمرض 
ولغرض .)٤( العترة الحقلية  وضراوةاألفراخ لدى األميةالمناعة 

 األفراخ لدى Maternal immunity األمية الحصول على المناعة
 المناعة  انتقالإلىيؤدي  مما األمھاتالفاقسة حديثا يتم تلقيح 

  الفاقسة وتساھم في حمايةاألفراخ إلى عن طريق البيض األمية
  لعدممما يساعدھا بعد الفقس األولى األيام خالل األفراختلك 

 لذلك يجب مراقبة مستوى ).٥( المناعي لديھا الجھاز اكتمال نمو
 Maternally derived antibody (MDA)األجسام المضادة األمية 

 للبدء MDA لتحديد الوقت الذي ينتھي عنده دور األفراخعند تلك 
 إلنتاجوذلك  األفراخ الجھاز المناعي لتلك من أجل الفاعل بالتلقيح
 ولذلك ، بالمرض الحقااإلصابةوقايتھا من ي  المضادة فاألجسام

 MDA األميةاستھدفت الدراسة معرفة مدى استمرارية المناعة 
 الفاقسة حديثا بمراقبة المدة الزمنية التي تبقى فيھا األفراخعند 

 وتحديد وقت MDA األمھات المضادة الواردة من األجسام
د الفترة  لتحدي المضادة في المصلاألجسامانخفاض مستوى تلك 

 على المناعة ذلكتأثير  و الزمنية والبرنامج التلقيحي المناسب
   .االفاقسة حديث لألفراخ  والمناعة المتولدةاألمية

  
  المواد وطرائق العمل

  
  االفراخ
 األمينمن مفقس من أفراخ فروج اللحم  فرخا ٢٦٠ تجھيزتم 

د وبعمر يوم واح  الزراعي والحيواني المحدودةلإلنتاجالتجاري 
  : مجموعتينإلى األفراخوقسمت 

  
   التجربة االولى

 واستخدمت . فرخا تمت تربيتھا دون تلقيح١٢٠وكانت بواقع 
ھذه المجموعة لقياس مستوى االجسام المضادة االمية القادمة من 

  . يوما٣٥ ،٢٨ ،٢١ ،١٤ ،٧ ،١ االمھات الى االفراخ باعمار
  

   الثانيةالتجربة
ضد مرض دمت للتلقيح فرخا استخ) ١٤٠(كانت بواقع 

 بجداول زمنية مختلفة IBDالتھاب جراب فابريشيا المعدي 
 ايام 7المجموعة االولى لقحت بعمر  وقت للتلقيح؛ أفضللمعرفة 

 ايام مع جرعة منشطة يوم 7المجموعة الثانية لقحت بعمر فقط، 
 ايام مع جرعة منشطة يوم 7المجموعة الثالثة لقحت بعمر ، 14
المجموعة ،  يوما فقط14لرابعة لقحت بعمر المجموعة ا، 21

، 21 يوما مع جرعة منشطة يوم 14 الخامسة لقحت بعمر
ة السابعة المجموع،  يوما فقط21المجموعة السادسة لقحت بعمر 
  . تلقيحتركت مجموعة سيطرة وبدون

 . يوما٣٥وتمت تربية ھذه االفراخ من عمر يوم واحد الى 
 ٢٨من كل مجموعة بعمر )  افراخ١٠( وذبح نصف االفراخ أي

 ٣٥بعمر  األفراخالمتبقي من يوما في حين ذبح النصف الثاني 
الخاصة لحفظ المصل  ابندروف أنابيبوجمعت مصولھا في يوما 

   . لحين تحليلھا٢٠ ̶  بدرجة حرارةوحفظت تحت التجميد

وھو لقاح حي مضعف  IBDL-CEVA تم استخدام لقاح
توصيات الشركة  حسب تحيث استخدم،متوسط الضراوة

  . عن طريق ماء الشربوأعطيت ،المصنعة
  

  الفحوصات المستخدمة 
 ELISA)( Enzyme-Linked Immunosorbentفحص االليزا 

Assay 
 المضادة لمرض األجسامأجري ھذا الفحص للكشف على 

 خاصة لھذا Kitحسب عدة  IBDالتھاب جراب فابريشيا المعدي 
ية لتصنيع اللقاحات  االردنJOVACالغرض مصنعة من شركة 
وتم العمل حسب توصيات الشركة  والمواد البايولوجية المحدودة

وحسب معيار االجسام المضادة حسب معادلة خاصة  .المصنعة
   :وكما يأتي

  من S/P Ratio sample to positiveيحسب 
   

S/P = (Abs Test Sample – Abs Negative) / (Abs Positive – 
Abs Negative) 

  
   : كما يأتيELISA UNITE (E.U( وحدة االليزا وحسبت

  
E.U = (S/P) × 100 

  
   : كما يأتيE.Uوفسرت نتائج 

E.U  المضادة ضد لألجسام نتيجة الفحص سالب 10)(اقل من 
 لألجسامنتيجة الفحص موجب  )IBD. E.U )30-10مرض 

-E.U )70 . بشكل خفيف نتيجة التلقيحIBDالمضادة ضد مرض 
 IBD المضادة ضد مرض لألجسامموجب نتيجة الفحص ) 30

نتيجة الفحص موجب بشكل قوي ) E. U) >75  .بشكل متوسط
  . IBD  بمرض الـلإلصابةنتيجة 

  
  قياس مستوى البروتين الكلي 

 استخدمت طريقة بايوريت لقياس مستوى البروتين الكلي
  ).٦(في المصل  ) مل١٠٠/ غم(

  
  قياس مستوى االلبومين في المصل 

في المصل عن )  مل١٠٠/ غم (األلبومينستوى تم قياس م
 Maizy خاصة مصنعة من شركة Kitطريق استخدام عدة 

(BIOLABO REAGENT)- France) وحسب مستوى ). ٧
   :االلبومين من القانون اآلتي

  
  درجة االمتصاصية للعينة                          

  تركيز المحلول  ×                                   =األلبومينمستوى 
  القياسي             درجة االمتصاصية                               

     للمحلول القياسي                                
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  قياس مستوى الكلوبيولين في المصل  
باستخدام ) مل١٠٠/غم (يولين تم قياس مستوى الكلوب

  ). ٨(المعادلةاآلتية 
 الكلي مستوى البروتين= )مل١٠٠/غم(مستوى الكلوبيولين 

  )مل١٠٠/غم( األلبومينمستوى  – )مل١٠٠/غم(
  

  اإلحصائيالتحليل 
تم تحليل النتائج التي تم الحصول عليھا من التجربة باستخدام 

 من االختبارات  كل وحللت البيانات باستخدامSigma statبرنامج 
One way analysis ANOVA , Two way analysis ANOVA 

 وكانت مستوى المعنوية .Duncan's test وباستخدام اختبار
  .P<0.05المستخدمة 

  
  النتائج

  
  نتائج التجربة االولى

 األجسام مستوى إن  باستخدام تقنية االليزا الدراسةأوضحت
 غير الملقحة كان بعمر يوم  في أفراخ فروج اللحماألمية المضادة

 , 7 وحدة اليزا وأستمر معياره األيجابي لاليام E.U 16.65واحد 
وحدة اليزا على  E.U 10.60 , 14.45 ,15.00والذي كان  21 , 14

 6.37ليصبح  35 ,28 األيام في ً معياره سلبياانخفضالتوالي ثم 
,3.45 E.U ١(رقم الجدول  وحدة اليزا كما ھو موضح في.(  

  

 األفراخ في MDAاألمية  المضادةم األجسامستوى) ١(جدول رقم 
  .غير الملقحة

  

مستوى االجسام المضادة االمية   يامعمر أألفراخ باأل
MDA) وحدة اليزا(  

 1.55 ± 16.65   يوم١
 1.31 ± 15.00   ايام٧
 1.51 ± 14.45   يوما١٤
 *  1.00 ± 10.60   يوما٢١
 ∗ 1.31 ± 6.37   يوما٢٨
 * 0.81 ± 3.45   يوما٣٥

  .فرق معنوي بين المجاميع المختلفة  تدل على وجود* 
   

  نتائج التجربة الثانية
ماء الشرب بالمجاميع الملقحة   جميعإن ت الدراسةوبين

في   واضحاعطت ارتفاعا معنوياأوبجداول زمنية مختلفة قد 
مقارنة مع  نتيجة اللقاح  االجسام المضادة المتولدةمستوى

 ، على التوالي35و  28طرة غير الملقحة في االيام مجموعة السي
 فرق معنوي عند المقارنة بين المجاميع الملقحة أيلم يالحظ و

مع مرور الوقت فقد  وعند المقارنة األيامفيما بينھا في تلك 
فقط اعطت ارتفاعا معنويا المجموعة الثانية   الدراسة انظھرتأ

في يوم  IBDرض الـ في نسبة االجسام المضادة المتولدة ضد م
 م رق موضح في الجدولذلك و. من التجربة28 مقارنة مع يوم 35
)٢(.  

  
  .يع االفراخ المختلفةلمجام التلقيح  بعد المضادة المتولدةاألجساممستوى ) ٢(جدول رقم 

  
  الوقت

  المجاميع   بااليامعمر التلقيح
  الجرعة المنشطة  التلقيح بااليام

مستوى االجسام المضادة 
Abs 28 يوم 

 يوم Absمستوى االجسام المضادة 
35 

 1.42±18.53  1.77±13.51  ----- 7  المجموعة االولى
 **  1.66±20.49 1.37±14.66 14 7  المجموعة الثانية
 1.43±18.87  2.39±16.58 21 7  المجموعة الثالثة

  1.27±14.74  0.90±13.62  ----- 14  الرابعة المجموعة
 2.43±18.16 2.52±13.32 21  14  المجموعة الخامسة
  2.39±14.99 3.95±17.99  ---- 21  المجموعة السادسة
  *  1.94±6.33 *  0.93±5.88 غير ملقحة غير ملقحة  المجموعة السابعة

  . المختلفة ضمن العمود الواحدع تدل على وجود فرق معنوي بين المجامي*
  . الصف الواحد  على وجود فرق معنوي بين المجاميع المختلفة ضمن تدل**

  
عند قياس مستوى البروتين الكلي وااللبومين والكلوبيولين 

  غير الملقحةاألفراخ 
قد أظھرت نتائج قياس مستوى البروتينات الكلية وااللبومين و

والكلوبيولين عند االفراخ غير الملقحة المستخدمة لقياس المناعة 

وى ان مست P<0.05  وتحت مستوى معنوية لديھاMDAاالمية 
ان و البروتينات الكلية قد ارتفع عند االفراخ مع تقدم العمر

 2.15( والذي كان ) يوما35بعمر (مستوى االلبومين عند االفراخ 
قد اعطت ارتفاعا معنويا في مستوى االلبومين في ) مل100/غم
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 اظھرت الدراسة في حين ،مقارنة مع باقي االعمار االخرى الدم
ستوى الكلوبيولين في الدم بين عدم وجود فروق معنوية في م

وذلك . جميع اعمار االفراخ المستخدمة لقياس المناعة االمية لديھا
  ).٣(موضح في الجدول رقم 

  
مستوى البروتينات الكلية وااللبومين ): ٣(جدول رقم 

  .عند االفراخ غير الملقحة) مل١٠٠/غم(والكلوبيولين 
  

عمر 
االفراخ 
  بااليام

مستوى 
يةالبروتينات الكل

  )مل١٠٠/غم(

مستوى 
  االلبومين

  )مل١٠٠/غم (

مستوى 
  الكلوبيولين

 ) مل١٠٠/غم(
  0.110±1.72 0.065±1.45  0.088±3.17   يوم1
  0.161±1.66  0.025±1.49  0.0.185±3.15   ايام7

  0.027±1.73  * 0.010±1.53  0.033±3.26  يوما14
  0.055±1.69  0.054±1.63  0.061± 3.32   يوما21
  0.024±1.80  * 0.003±1.80  * 0.028±3.60   يوما28
 0.007±1.79  * 0.000±2.15 * 0.007±3.94   يوما35
 المختلفة ضمن ع تدل على وجود فرق معنوي بين المجامي*

  .العمود الواحد
 

 مستويات البروتينات الكلية وااللبومين والكلوبيولين في يومي
   عند االفراخ الملقحة بجداول زمنية مختلفة35 و 28

 أعطت الدراسة ان جميع المجاميع الملقحة قد أوضحت وقد
ارتفاعا معنويا في مستوى البروتينات الكلية عند مقارنتھا مع 

من التجربة  35و  28مجموعة السيطرة غير الملقحة في يوم 
 وبينت الدراسة ان مستوى .P<0.05وتحت مستوى معنوية 

فروقات معنوية   من التجربة لم تظھر عليه28االلبومين في يوم 
فان 35 بين جميع المجاميع الملقحة ومجموعة السيطرة اما في يوم

المجموعة الرابعة قد اعطت ارتفاعا معنويا في مستوى االلبومين 
 الدراسة ان المجاميع الملقحة وبينت ،مقارنة مع المجموعة الثانية

جميعھا قد اعطت ارتفاعا معنويا في مستوى الكلوبيولين عند 
 من 28ا مع مجموعة السيطرة غير الملقحة في يوم مقارنتھ

 من التجربة فقد اوضحت الدراسة ان 35التجربة اما في يوم 
المجاميع الملقحة جميعھا قد اعطت ارتفاعا معنويا في مستوى 

واعطت الكلوبيولين مقارنة مع مجموعة السيطرة غير الملقحة 
اميع الملقحة المجموعة الثانية ارتفاعا معنويا مقارنة مع المج

  اوضحت الدراسة ان المجموعة الثانيةوبمرور الزمناالخرى 
 عند 35 اعطت ارتفاعا معنويا في مستوى الكلوبيولين في يوم فقط

  وذلك موضح في الجدول رقم، من التجربة28مقارنتھا مع يوم 
)٤.(

  
  . عند االفراخ الملقحة٣٥ و ٢٨ مستوى البروتينات الكلية وااللبومين والكلوبيولين يومي :)٤(جدول 

  
  الوقت

  مستوى البروتينات الكلية
  )مل١٠٠/غم(

  مستوى االلبومين
  )مل١٠٠/غم(

  مستوى الكلوبيولين
التلقيح   المجاميع  )مل١٠٠/غم(

  بااليام
الجرعة 
  المنشطة

 35يوم   28يوم  35يوم  28يوم  35يوم  28يوم 
المجموعة 

 0.020±1.84 0.025±1.83 0.005±1.85 0.015±1.79 0.025±3.69 0.010±3.62  ---- 7  االولى

المجموعة 
 0.035±3.76 0.035±3.53 14 7  الثانية

** 1.76±0.010 1.79±0.010 1.77±0.025 1.97±0.045 
* ** 

المجموعة 
 0.025±3.62 0.010±3.62 21 7  الثالثة

* 1.79±0.030 1.83±0.025 1.83±0.020 1.79±0.000 

المجموعة 
 0.035±3.68 0.035±3.53  ---- 14  الرابعة

** 1.78±0.015 1.89±0.010 
* ** 1.75±0.020 1.79±0.040 

المجموعة 
 0.015±3.63 0.050±3.61 21 14  الخامسة

* 1.79±0.005 1.85±0.045 1.82±0.045 1.78±0.060 

المجموعة 
 0.010±3.59 0.010±3.52  ----  21  السادسة

* 1.76±0.010 1.80±0.020 1.76±0.020 1.79±0.010 

المجموعة 
 Cont. Cont. 3.35±0.060  السابعة

* 
3.42±0.025 

* 1.81±0.050 1.85±0.030 1.54±0.010 1.57±0.005 

   . تدل على وجود فرق معنوي بين المجاميع المختلفة ضمن العمود الواحد*
  . وجود فرق معنوي ضمن الصف الواحد  تدل على**
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 المناقشة
  

ة ان مستويات االجسام المضادة  دراستنا الحاليأظھرتلقد 
 يوما مع مالحظة ٢١ قد استمرت لغاية األفراخ إلىاالمية المنتقلة 
 وتتفق مع النتائج التي ،١٤كانت مرتفعة لحد يوم  ان تلك االضداد

  .)١٠(و ) ٩( الباحثان إليھا أشار
 األمية المضادة األجسامسبب االختالف في نتائج  ويعود

 أثناء األمھات عمر إلى األفراخ لىإ األمھاتالمنتقلة من 
 التي تستخدم في األفراخاستخدامھا في التجربة الستحصال 

والى برامج   المضادة األميةممستوى األجساالتجربة لقياس 
). ١١( والى نوع اللقاح المستخدم األمھاتالتلقيح المطبقة على 

 احد اسباب تباين االجسام إن إلىوجماعته ) ١٢ (أشارفقد 
ادة االمية في حقول الدواجن ھو اختالف برامج التحصينات المض

الوقائية لحقول االمھات اضافة الى استيراد بيض التفقيس من 
مناشيء متعددة تتبع برامج مختلفة في التحصينات الوقائية وعدم 
وجود برنامج موحد لتحصين االمھات وتكوين اجسام مناعية امية 

   .متجانسة في االفراخ
 جميع المجاميع الملقحة باللقاح الحي إنستنا  دراوأوضحت
 األجسام فروقا معنوية واضحة في مستوى أعطتالمضعف قد 

 وھذه النتائج متفقة للنتائج ، المتولدة نتيجة التلقيحAbsالمضادة 
 ان استنتجواوجماعته الذين ) ١٣( الباحثون إليهالتي توصل 

لضراوة ھو افضل جدول تلقيحي باللقاح الحي المضعف متوسط ا
 الذي ١٤ مع اعطاء الجرعة المنشطة في يوم ٧التلقيح في اليوم 

اعطى اعلى معيار لالجسام المضادة المتولدة وآستنتجوا ان 
نتيجة اعطاء اللقاح الحي اآلفات في غدة فابريشيا كانت شديدة 

 ان السبب في زيادة االجسام المضادة عند التلقيح مع .المضعف
 الذي Memory cells دور خاليا الذاكرة جرعة منشطة يرجع الى

يؤدي الى االسراع في انتاج االجسام المضادة بمستويات اعلى 
  .وبفترة زمنية اقصر عند مقارنتھا مع التلقيح المنفرد لوحده

 من ًعاليا مستوى يمتلك  والذيمبكر بعمر األفراخ تلقيح إن
 بين تلك تعادل حدوث إلى سيؤدي األمية المضادة األجسام
 والتي ھي بمثابة أللقاحي المضادة مع جرعة الفايروس األجسام

مستضد وحدوث تداخل بين االستجابة المناعية الناتجة من التلقيح 
 مستوى انخفاض وبالتالي ،األمھات المنتقلة من األميةمع المناعة 

 نضوج عدم عن ًفضال  المتولدة نتيجة التلقيحالمضادة األجسام
 هذكر لما مطابق وھذا المبكرة األعمار في المناعي الجھاز أعضاء

  ).١٤( وكذلك) ٩(
 مستوى البروتينات الكلية لم إنولقد لوحظ في ھذه الدراسة  

تعط أي فروق معنوية بين المجاميع المختلفة وھذه النتائج تتفق 
 مستوى البروتين الكلي إن إلى )١٥ ( الباحثإليه أشارمع ما 

ة النمو مقارنة مع االعمار يكون قليال في االفراخ في مرحل
 مستوى إن من )١٦(  وتتفق مع ما ذكره الباحث.االخرى

البروتين الكلي يتأثر بالعمر وان ھذا المستوى يزداد مع تقدم 
العمر والسبب في ذلك يعود الى طور االنتاج عند تلك االفراخ مع 

 ان مستوى إلى) ١٧ (أشارتوقد  .تقدم العمر كما اشار اليه

 عند مجموعة السيطرة غير الملقحة قد ارتفع بشكل االلبومين
معنوي بدءا من االسبوع الثاني لغاية االسبوع الثامن مقارنة مع 

وقد يرجع ارتفاع مستوى االلبومين الى ارتفاع . االسبوع االول
مستوى البروتينات الكلية طوال مدة التجربة مع عدم تأثر مستوى 

دى الى ان تبقى الزيادة في كمية الكلوبيولين خالل تلك الفترة مما ا
 ولوحظ .االلبومين متزامنا مع الزيادة في كمية البروتينات الكلية

من ھذه الدراسة ان مستوى الكلوبيولين لم يتغير معنويا بين 
 وقد يرجع السبب .)١٧(المجاميع المختلفة وھذا يتفق تماما مع 

 المناعي لھا في ذلك الى ان االفراخ تحت التجربة لم تلقح والجھاز
   .لم يتحفز النتاج الكلوبيولينات

 جميع المجاميع الملقحة قد اعطت إن نتائجنا وأوضحت
ارتفاعا معنويا في مستوى البروتينات الكلية عن مجموعة 

 وجاءت ،من التجربة 35 و 28السيطرة غير الملقحة في يومي 
 ارتفاع مستوى إلى أشارتالتي ) ١٧(ھذه النتائج متفقة مع 

روتين الكلي عند المجموعة الملقحة بتقدم العمرمنذ االسبوع الب
 ان إلىوجماعته ) ١٥ (أشار وقد ،الثاني وحتى االسبوع الثامن

مستوى البروتين الكلي يكون قليال في االفراخ التي في مرحلة 
ولم توضح دراستنا وجود فرق . النمو مقارنة مع االعمار االخرى

 المجاميع الملقحة ومجموعة معنوي في مستوى االلبومين بين
ويعزى انخفاض .  من التجربة35و  28السيطرة في يومي 

 ، والفقدان بسبب النزف،مستوى االلبومين الى قلة استھالك العلف
وامراض الكلية التي يعزى انخفاضه في ھذه الحالة الى فقدانه 

.  والى امراض الكبد بسبب انخفاض انتاجه في الكبد،باالدرار
 يمكن ان يرتفع مع تقدم العمر واستھالك أللبوميناومستوى 

 النامية مقارنة مع األفراخالعلف إذ يكون تركيزه قليال في 
واظھرت نتائج ). ١٥(  الباحثإليه أشار وھذا ما األخرى األعمار

الدراسة الحالية ارتفاع مستوى الكلوبيولين عند جميع المجاميع 
و  28 الملقحة في يومي الملقحة مقارنة مع مجموعة السيطرة غير

والتي ) ١٧ (إليھا وتتفق ھذه النتائج مع النتائج التي توصلت .35
الكلوبيولين عند المجموعة   ارتفاع مستوىإلى فيھا أشارت

 ارتفاع ويعزى. الملقحة مقارنة مع مجموعة السيطرة غير الملقحة
 يالذاللقاح الى استخدام مستوى الكلوبيولين عند المجاميع الملقحة 

ابة مناعية يعمل على تحفيز الجھاز المناعي وحصول استج
  . الكلوبيوليناتوإنتاج
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