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  الخالصة
  

 أربعة إلىً فرخا بعمر يوم واحد قسمت ١٤٠ الدراسةوقد استخدم في ھذه ) Hy. line(ض  على أفراخ الدجاج البياالدراسةأجريت ھذه 
 وتم استخدام . اللقاح لوحدهأعطيت مادة الحرمل واللقاح والرابعة أعطيت مادة الحرمل والثالثة أعطيت سيطرة والثانية األولىمجاميع 

 وجراب الطحالاللمفية،  األعضاء من عينات وتم اخذ . العضلعن طريق) HVT,Rispens,CVI988(اللقاح المزدوج لمرض المارك 
 الذكر لغرض األنفة األعمار من الدم بنفس عيناتًيوما وفي نفس الوقت تم اخذ  )٤٢,٣٤,٢٨,٢٢,١٦,١٠,٣ (األعمارالتوثة في  بريشيا وفا

المختلفة  المجاميع في التغيرات العيانية مثلتوت .ً يوما فقط١٤األفراخ بالمادة لمدة حساب مؤشر البلعمة ومعامل الكرب وتمت معاملة 
ونزف بعد اللقاح مقارنة بالسيطرة كما ظھر الشحوب على أعضاء األفراخ المعاملة بالحرمل   اللمفيةمابين احتقان وكبر حجم األعضاء

لمفية في المراكز االنتاشية للجريبات في كل  الخاليا الاستنزافبالطحال و التوثة تمثلت في  اللمفية أما التغيرات النسجية .مقارنة بالسيطرة
 كما اظھر مؤشر البلعمة حدوث ارتفاع معنوي في جميع المجاميع الملقحة وغير الملقحة والمعاملة .من التوثة والطحال وجراب فابريشيا

ًبالحرمل مقارنة مع مجموعة السيطرة كما اظھر معامل الكرب ارتفاعا معنويا في جميع المجاميع أيضا ً ً.  
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Abstract 

  
This study was conducted on laying chick breed high line, 140 chicks one day old were divided into four groups: first 

control, second was given Peganum harmala in food, Third given vaccine and Peganum harmala. The fourth was given 
vaccine only. Bivalent vaccine Rispens, CVI988 and HVT was used at one day old by intramuscular injection. Sample of 
lymphatic organs, spleen, thymus, and Bursa of Fabricious were taken at days 3, 10, 16, 22, 28, 34, 42 for gross and 
histological study. Blood smears were taken at the same days for measuring stress factor and Phagocytic index. The gross 
reactions vary from congestion to enlargement of organs and hemorrhage after vaccination comparable with control. Paleness 
appear in those groups treated with Peganum harmala.Histological sections of spleen, thymus showed clear changes 
representing by hemorrhage, perivascular cuffing and depletion of lymphocytes in the germinal center of the most of lymphatic 
organs such as thymus, spleen, and Bursa of Fabricious, Phagocytic index showed significant increase in all groups vaccinated 
and unvaccinated groups compared to control group. Stress factor showed significant increase in all groups also. 
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  المقدمة
 
يروسي ورمي لمفاوي تكاثري مرض المارك مرض ف 

ع بيا أس٨-٤صيب الدواجن المستأنسة بعمر خمجي معدي ي

 المحيطة األعصاب وتكاثرھا في اللمفية الخاليا بأرتشاحويتصف 
 Cell-associated(يسببه فيروس ). ١(مع زوال طبعة النخاع منھا 

herpes virus( حقول عن طريق ًينتشر المرض سريعا بين ال
 لم يثبت لحد ،التالمس المباشر وغير المباشر مع الدجاج المصاب
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٣٤٠ 
 

 داخل الجسم إلى الفيروس يدخل). ٢(ً  انتقال المرض عمودياأالن
 يالحظ الورم بالفيروسعن طريق استنشاق الغبار الملوث 

 في وباألخص الحشوية األعضاء من أكثر أواللمفاوي في واحد 
كبد والكلية  كالاألخرى األعضاء و المبيضك التكاثرية األعضاء

 في الكبد على شكل عقيدات بحجم  اآلفةتالحظ. رئة والقلبو ال
ً ملم وتصاب الكلية أيضا بالورم اللمفاوي ٢ رالدبوس وبقط رأس
 الورمية العقيدات يالحظ عليھا التضخم الواضح مع انتشار إذ

السيطرة  اللقاح كوسيلة من وسائل استخدام). ٣( على سطحھا
 أول مرض المارك يعتبر إنعلى المرض ومن الجدير بالذكر 

 إن. )٤( كن السيطرة عليه بواسطة اللقاحاتمرض سرطاني مم
 إلى المزدوج لمرض المارك يؤدي أو اللقاح المنفرد إعطاء

ة  الحشوية كحدوث قلاألعضاء عيانية ونسجية في تغيراتحدوث 
 الجريبات وأعداد أقطار الخاليا اللمفية وزيادة في  اعدادفي

 معرفة إلىولذلك ھدفت ھذه الدراسة ). ٣( في الطحال وإحجامھا
 ,HVT( اللقاح المزدوج إعطاءبعد  العيانية والنسجيةالتغيرات 

Rispens ( لتغيرات تلك افي الحد منوتأثير مادة الحرمل.  
  

  المواد وطرائق العمل
  

    الدراسةأفراخ
 الدجاج البياض من ساللة أفراخاستخدمت في ھذه الدراسة 

)hy. line (فرخا تم ١٤٠أربيل وبواقع / من مفقس شركة الشمال ً
  .تلقيح نص العدد داخل المفقس

 
  الحرمل

 المحلية األسواقتم الحصول على مادة بذور الحرمل من 
 .لمدينة الموصل

  
  اللقاح

 Rispensأو HVT(تم استخدام لقاح المارك المزدوج 
ة داخل حاوية كل امبوالت محفوظوھو على ش). CVI988أو

 مجھز ٠م) ١٩٦-( تحتوي على النتروجين السائل وبدرجة حرارة
 جرعة لكل ١٠٠٠ االيطالية وبواقع .FATRO. S.P.Aمن شركة 

 . عبوة
  

  مجاميع التجربة 
قسمت األفراخ إلى أربعة مجاميع األولى سيطرة والثانية 

الحرمل   مادةواح أعطيت مادة الحرمل لوحده والثالثة أعطيت اللق
 ً. فرخا٣٥فقط ضمت كل مجموعة والرابعة أعطيت اللقاح 

على األفراخ المقتولة في األيام  تم إجراء الصفة التشريحية
 وتم اخذ نماذج من الطحال ً،يوما) ٤٢,٣٤,٢٨,٢٢,١٦,١٠,٣(

وفي  لغرض الفحص العياني والنسجي و التوثةوجراب فابريشيا 
 . الدم لغرض فحص االليزانفس الوقت تم اخذ عينات من

تم حساب معامل البلعمة للخاليا البلعمية باالعتماد على قابلية 
 Nitroبلو تترازوليوم  ھذه الخاليا على اختزال صبغة النايترو

blue tetrazoliumمل من مسحوق ٠,٠١ إذابة من ضرة والمح 
  .)٥ ( مل١٠ البريطانية مع BDHالصبغة المنتج من قبل شركة 

 مؤشر الكرب بعد عمل مسحات دموية من عينات تم حساب
 ألمثيليوتم تثبيتھا بالكحول  ) EDTA(دم ممزوجة بمانع تخثر 

 الشرائح بصبغة الكمزا ولمدة ثالثة دقائق بعدھا تم صبغ% ٧٥
 ).٤( وبحسب طريقة الباحثين

 Analysis of(تم استخدام تحليل التباين اما التحليل الحصائي 
Variance ( معنوية الفروقات كما تم استخدام اختبار دنكن الختبار

 الختبار معنوية )(Duncan, s Multiple Testالمتعدد المـدى 
 إن الفروقات المعنوية المذكورة ،)٦(الفروقات بين المتوسطات 

 ضمن برنامج (P<0.05)في ھذه الدراسة عند مستوى احتمال 
  .)Sigma Stat. Version 3.1(حاسوبي 

  
  النتائج
  
  حص العيانيالف

  الطحال 
طحال المجموعة الثانية وجود تغيرات ل الفحص العيانياظھر

 ١٠ أيام ازدادت شدته بعمر ٣تضخم طفيف بعمر بعيانية تمثلت 
ً يوما مع حدوث شحوب شديد وبقع نزفية منتشرة على ١٦و 

ً يوما مع ٣٤ و ٢٨ّ قلت شدة ھذه التغيرات بعمر ،سطح الطحال
  ً.وما ي٤٢بقاء الشحوب بعمر 

أظھر الفحص العياني للطحال في المجموعة الثالثة وجود فيما
 ١٦ و ١٠ازدادت شدته بعمر  أيام ٣اإلحتقان و التضخم بعمر 

ًيوما فضال عن وجود الشحوب و التبقع واستمرت على نفس . ً
 ٤٢ و ٣٤ً يوما وانخفضت شدتھا بعمر ٢٨ و ٢٢الشدة بعمر 

  ً.يوما
 ٣ المجموعة الرابعة بعمر للطحال في أظھر الفحص العياني

ً يوما ١٦ و ١٠وجود التضخم الطفيف ازدادت شدته بعمر  أيام
 وانخفضت ً، يوما١٦ و ١٠ًفضال عن وجود احتقان شديد بعمر 

  ً. يوما٤٢ و ٣٤ و ٢٨ و ٢٢ّشدة التغيرات السابقة بعمر 
  

  التوثة 
أظھر الفحص العياني لغدة التوثة في المجموعة الثانية وجود 

ازدادت شدته بعمر  أيام ٣و احتقان طفيف في الغدة بعمر تضخم 
واستمر . ً يوما١٦ً يوما مع ظھور البقع النزفية بعمر ١٦ و ١٠

اقل  اإلحتقاناصبح ً يوما و٢٨ و ٢٢ھذا التغير على شدته بعمر 
  ً. يوما٤٢ و ٣٤مع وجود النزف بعمر شدة 

 وجود أظھر الفحص العياني لغدة التوثة في المجموعة الثالثة
 و ١٠ازدادت شدته بعمر  أيام ٣األوعية الدموية بعمر  احتقان في

ً يوما فضال عن وجود تضخم طفيف في الغدة١٦  وانخفضت ،ً
ً يوما وأصبحت الغدة ٢٨ و ٢٢شدة اإلحتقان والتضخم بعمر 

  ً. يوما٤٢ و ٣٤مقاربة للوضع السوي بعمر 
بعة وجود أظھر الفحص العياني لغدة التوثة في المجموعة الرا

ً يوما فضال ١٦ و ١٠ وازدادت شدته بعمر ، أيام٣احتقان بعمر  ً
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٣٤١ 
 

عن وجود البقع النزفية المنتشرة على سطح الغدة وحدوث تضخم 
 ٤٢ و ٣٤ و ٢٨ و ٢٢ّ انخفضت شدة تلك التغيرات بعمر ،طفيف

  ).٦(ًيوما شكل 
  

  جراب فابريشيا 
لثانية أظھر الفحص العياني لجراب فابريشيا في المجموعة ا 

 ١٦ و ١٠وجود تضخم طفيف في الجراب ازدادت شدته بعمر 
انخفضت . األوعية الدموية ً فضال عن ظھور االحتقانات فيً،يوما

ً يوما مع بقاء ٤٢و  ٣٤ و ٢٨ و ٢٢ّشدة تلك التغيرات بعمر 
  .التضخم فيھا

أظھر الفحص العياني لجراب فابريشيا في المجموعة الثالثة 
ً يوما مع ١٦ و ١٠و  ٣الجراب بعمر وجود تضخم طفيف في 

 ّ انخفضت شدة تلك التغيرات بعمر،يةحضنوجود طفيف لسوائل 
األوعية  ً يوما مع وجود اإلحتقان في٤٢ و ٣٤ و ٢٨ و ٢٢

  .الدموية و تضخم طفيف في جراب فابريشيا
أظھر الفحص العياني لجراب فابريشيا في المجموعة الرابعة 

 و ٣ض السوائل النضحية بعمر وجود تضخم طفيف مع وجود بع
 و ٢٨ و ٢٢ ّ انخفضت شدة تلك التغيرات بعمرً. يوما١٦و  ١٠
لمجموعة  (ً يوما و أصبحت مقاربة للوضع السوي٤٢ و ٣٤

  .)السيطرة
  
  يرات النسجيةالتغ

   الطحال
 أيام اظھر الفحص النسجي في طحال األفراخ بعمر ثالثة

ة الدموية و حدوث األوعي المجموعة الثانية وجود احتقان في
ّازدادت شدة التغيرات أنفة . نزف طفيف مابين الجريبات اللمفية

ً يوما فضال عن وجود ارتشاح شديد للخاليا ١٦ و ١٠الذكر بعمر 
اللمفية مابين الجريبات و حصول استنزاف في الخاليا اللمفية في 
 المراكز االنتاشية لبعض الجريبات مع حصول تثخن في جدران

 ٣٤ و ٢٨ّثم انخفضت شدة تلك التغيرات بعمر . الدمويةاألوعية 
  ً. يوما٤٢و 

وفي المجموعة الثالثة اظھر الفحص النسجي في طحال 
األوعية الدموية مع  وجود اإلحتقان في أيام ٣األفراخ بعمر 

ّالنزف مابين الجريبات ازدادت شدة التغيرات أنفة الذكر بعمر 
َ يوما فضال عن حصول تثخن ١٦ و ١٠ األوعية  في جدرانً

واستمرت تلك  الدموية و ارتشاح في الخاليا اللمفية بين الجريبات
 و ٣٤و انخفضت شدتھا بعمر  ً يوما٢٨ و ٢٢ّالتغيرات بعمر 

  ً. يوما٤٢
أما بالنسبة إلى المجموعة الرابعة اظھر الفحص النسجي في 

األوعية الدموية  وجود اإلحتقان في أيام ٣طحال األفراخ بعمر 
ّ وجود النزف مابين الجريبات ازدادت شدة التغيرات أنفة مع

ً يوما فأصبح اإلحتقان والنزف أكثر شدة ١٦ و ١٠الذكر بعمر 
مع حصول استنزاف في الخاليا اللمفية في المراكز االنتاشية 

 استمرت .األوعية الدموية لبعض الجريبات و تثخن في جدران
ً يوما و انخفضت ٣٤ و ٢٨ و ٢٢ ّالتغيرات أنفة الذكر بعمر

ً يوما فضال عن حدوث الضمور في بعض ٤٢شدتھا في العمر  ً
  .الجريبات اللمفية

  
  التوثة 

في المجموعة الثانية اظھر الفحص النسجي لغدة التوثة في 
شكل ، األوعية الدموية وجود اإلحتقان في أيام األفراخ بعمر ثالثة

 ظھور النزف ً يوما مع١٦ و ١٠ازدادت شدة اإلحتقان بعمر ) ١(
المنتشر في منطقتي اللب و القشرة مع استنزاف في الخاليا اللمفية 

 ّ استمر وجود تلك التغيرات بعمر،في المراكز االنتاشية للجريبات
  ً. يوما٤٢ و ٣٤ و ٢٨ و ٢٢

 اظھر الفحص النسجي لغدة التوثة في  المجموعة الثالثةفي
ية الدموية األوع وجود اإلحتقان في  أيام١٠األفراخ بعمر 

والنزف في منطقتي اللب والقشرة مع استنزاف نسبي في الخاليا 
ّاللمفية في منطقتي اللب والقشرة ازدادت شدة التغيرات أنفة الذكر 

 ٣٤ و٢٨ و٢٢ً يوما وانخفضت شدتھا بعمر ١٦ و ١٠بعمر 
  ً. يوما٤٢و

وفي المجموعة الرابعة اظھر الفحص النسجي لغدة التوثة في 
األوعية الدموية مع النزف  وجود احتقان في أيام ٣ر األفراخ بعم

و حدوث استنزاف طفيف في الخاليا اللمفية في منطقتي اللب 
ً يوما ثم انخفضت بعمر ١٦ و١٠والقشرة ازدادت شدتھا بعمر 

  . ً يوما٤٢ و ٣٤ و ٢٨ و ٢٢
  

  جراب فابريشيا 
في المجموعة الثانية اظھر الفحص النسجي لجراب فابريشيا 

وجود النزف في الحويجزات ما بين  أيام ٣ألفراخ بعمر في ا
 ازدادت ،الجريبات مع حدوث تثخن طفيف في تلك الحويجزات

ً يوما كما وتم مالحظة وجود استنزاف في ١٦ و ١٠شدتھا بعمر 
الخاليا اللمفية في المراكز االنتاشية لبعض الجريبات اللمفية 

ً يوما ٤٢و  ٣٤ و ٢٨ و ٢٢ّواستمرت التغيرات آنفة الذكر بعمر 
  .ولكن بشدة أقل

وفي المجموعة الثالثة اظھر الفحص النسجي لجراب فابريشيا 
وجود نزف طفيف في الحويجزات مابين  أيام ٣في األفراخ بعمر 

الجريبات مع وجود قلة نسبية في الخاليا اللمفية في المراكز 
 و ١٠ ازدادت شدتھا بعمر ،االنتاشية للجريبات أو في منطقة اللب

ً يوما فضال عن حدوث فرط تنسج في ظھارة الطيات مع جود ١٦
 .)٢( شكل) وذمة(، تثخن في الحويجزات مابين الجريبات

 ً يوما ثم انخفضت شدتھا٢٨ و ٢٢ّواستمرت تلك التغيرات بعمر 
  ً. يوما٤٢ و ٣٤بعمر 

المجموعة الرابعة اظھر الفحص النسجي لجراب فابريشيا في 
وجود استنزاف طفيف في الخاليا اللمفية في  امأي ٣األفراخ بعمر 

منطقة اللب للجريبات اللمفية مع حدوث فرط تنسج في ظھارة 
 شكل ،حويجزات ما بين الجريباتالطيات مع وجود النزف في ال

ً يوما إذ حصل استنزاف شديد ١٦ و ١٠ازدادت شدتھا بعمر ) ٣(
 ، الجريبفي الخاليا اللمفية في منطقة اللب مع ضمور في قشرة

  ً. يوما٤٢ و ٣٤ و ٢٨ و ٢٢وانخفضت شدتھا بعمر 
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مقطع نسجي لتوثة دجاج بياض بعمر ثالثة أيام من ) ١(شكل 
السھم (المجموعة الثانية يوضح احتقان في األوعية الدموية 

  .)165X (H & E .)األسود
  

  
  

ع نسجي في جراب فابريشيا بعمر عشرة أيام من مقط) ٢(شكل 
استنزاف الخاليا اللمفية في المراكز  يوضح المجموعة الرابعة

النزف في الحويجزات ) السھم األحمر(االنتاشية للجريبات 
  .)90X (H & E .)السھم األسود(
  

  نتائج قياس مؤشر البلعمة 
جاميع اظھر قياس مؤشر البلعمة ارتفاعا معنويا في جميع الم

 ايام عند مستوى معنوية ٣مقارنة مع مجموعة السيطرة بعمر 
P<0.05  وكان اشده في المجموعة ) ١(وكما موضح في الجدول

 يوم فقد بقي ١٦و١٠ اما عند االعمار .الرابعة في ھذا العمر
 اما .االرتفاع المؤشر على حالة وكان اشدة في المجموعة الثالثة

فقد تغيرت قيم المؤشر في  يوم ٤٢-٣٤-٢٨-٢٢في االعمار 
جميع المجاميع كل حسب مجموعته نتيجة لتوقف المعاملة في 

 يوم ٢٢ يوم اذا كان اشده في المجموعة الثانية لعمر ١٤العمر 
 يوم واشده في المجموعة ٢٨واشده في المجموعة الرابعة بعمر 

 يوم ٤٢ يوم واشدة في المجموعة الرابعة بعمر ٣٤الثالثة بعمر 
  .)١(ين في الجدول رقم وكما مب

  
  نتائج قياس معامل الكرب 

اظھر قياس معامل الكرب ارتفاعا معنويا في جميع المجاميع 
 ايام عند مستوى ٣مقارنة مع مجموعة السيطرة عند العمر 

وكان اشدة في ) ٢(وكما موضح في الجدول  P<0.05 معنوية
مل عند المجموعة الثالثة كما استمر االرتفاع المعنوي في المعا

 ١٠ يوم وكان اشده في المجموعة الثانية بعمر ١٦و١٠االعمار 
 يوم وكما موضح في ١٦ وفي المجموعة الثالثة بعمر .ايام

   .)٢(الجدول رقم 
  

  
  

مقطع نسجي في جراب فابريشيا بعمر ثالثة أيام من ) ٣(شكل 
السھم ( الطيات يوضح فرط تنسج في ظھارة المجموعة السابعة

استنزاف الخاليا اللمفية في المراكز االنتاشية لبعض ) األحمر
  .)90X (H & E .)السھم األسود(الجريبات 

  
  المناقشة

  
  ّالتغيرات العيانية

  الطحال
في المجموعة الثانية أظھرت نتائج الفحص العياني لطحال 
أفراخ ھذه المجموعة وجود التضخم الطفيف ازدادت شدته مع 

م العمر مع وجود الشحوب والبقع النزفية يعود سبب ظھور تقد
ّھذه التغيرات إلى التأثير السلبي لمادة الحرمل وما أحدثه من أذى 

 انخفضت شدتھا تدريجيا مع توقف ،على خاليا نسيج الطحال
وكذلك في المجموعة الثالثة أظھرت نتائج الفحص . المعاملة

ّ التغيرات أنفة الذكر في العياني للطحال في ھذه المجموعة وجود
  معاالمجموعة الثانية وبشدة اكبر نتيجة إلعطاء الحرمل واللقاح

وفي المجموعة الرابعة لوحظ وجود احتقان وكبر في حجم . )٧(
الطحال في اليوم العاشر من العمر وباقي المجاميع الملقحة 
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٣٤٣ 
 

 يوما وھذا ال يتفق ١٦واستمر ھذا التغير على شدته لغاية العمر 
الذين أشاروا إلى أن الطحال يعاني ) ٨(ع ما الحظه الباحثون م

 ولكنھا اتفقت مع ،من ضمور مقارنة مع الحاالت التي لم تلقح
الذين أشاروا إلى حدوث تغير في حجم الطحال ) ٧(الباحثين 

وھذا سببه , من الحقن ٢٢ و ١٦وتضخمه وخصوصا في األيام 
وث تضخم في حجم يعود الى اعطاء اللقاح اذا يودي الى حد

  .العضو واحتقانه
  

  
  . في مجاميع التجربة وبأعمار مختلفةقياس مؤشر البلعمة) ١(جدول ال
  

  المجاميع   العمر باأليام
3 10 16 22 28 34 42 

المجموعة 
األولى 
 سيطرة

A, a 
9.200 ±  
 0.800 

B, a  
12.000 ±  

 2.160 

B, a  
10.500 ±  

 2.500 

A, C, a  
7.333 ±  
 2.906 

B, a 
3.333 ±  
 1.764 

C, a  
3.333 ±  
 2.404 

B, a  
8.667 ±  
 5.207 

  المجموعة
 الثانية

D, a  
35.200 ±  

 3.826 

A, C, a, b  
26.000 ±  

 3.916 

C, a, b  
26.000 ±  

 2.160 

B, b, c  
21.333 ±  

 4.055 

B, C, d  
6.667 ±  
 1.764 

C, D, c, d  
10.000 ±  

 1.155 

C, b  
21.333 ±  

 8.667 
  المجموعة

 ثةالثال
B, a  

45.600 ±  
 8.183 

A, b  
35.500 ±  

 5.377 

C, b  
31.000 ±  

 4.123 

B, C, c  
17.333 ±  

 1.764 

B, c  
11.333 ±  

 2.404 

B, b, c  
24.667 ±  

 3.712 

B, C, c, b  
20.000 ±  

 2.000 
  المجموعة 
  الرابعة

B, a  
46.000 ±  

 3.633 

C, b  
24.000 ±  

 1.826 

C, b  
26.000 ±  

 1.826 

B, C, b  
18.667 ±  

 2.404 

A, b  
16.667 ±  

 1.764 

B, D, b  
20.667 ±  

 2.906 

C, b  
26.667 ±  

 4.807 
، (P<0.05)ًاألحرف الصغيرة المختلفة أفقيا تعني فرق معنوي للعمر الواحد عند مستوى معنوية  .الخطأ القياسي± ّالقيم معبر عنھا بالمعدل 

 .(P<0.05)ي المجموعة الواحدة عند مستوى معنوية ًاألحرف الكبيرة المختلفة عموديا تعني فرق معنوي ف
  

في مجاميع ) H/L Ratio(قياس معامل الكرب ) ٢(الجدول 
  .التجربة وبأعمار مختلفة

  
    المجاميع   العمر باأليام

١٦  ١٠  ٣  
المجموعة 

 األولى
 سيطرة

D, B, C, a  
34.440 ±  

3.736 

A, a  
30.945 ±  

6.898 

D, b  
52.960 ±  

9.577  

ة المجموع
  الثانية

A, a  
56.800 ±  

7.945 

B, a, b  
68.625 ±  

5.758 

B, b  
78.745 ±  
12.282  

المجموعة 
 الثالثة

A, a  
60.536 ±  

3.497  

B, a  
53.933 ±  

2.165 

A, b  
114.173 ±  

10.071  
 المجموعة
 الرابعة

D, a  
40.196 ±  

4.453  

B, b  
59.868 ±  

5.202  

D, b  
57.230 ±  

9.588  
األحرف الصغيرة  .الخطأ القياسي± ل ّالقيم معبر عنھا بالمعد

ًالمختلفة أفقيا تعني فرق معنوي للعمر الواحد عند مستوى معنوية 
(P<0.05) ، ًاألحرف الكبيرة المختلفة عموديا تعني فرق معنوي

  .(P<0.05)في المجموعة الواحدة عند مستوى معنوية 
 
 

  التوثة
أشارت نتائج الفحص العياني إلى وجود : المجموعة الثانية

 أيام يعود سببه إلى ٣تضخم واحتقان طفيف في الغدة بعمر 
 ١٦ و ١٠إعطاء مادة الحرمل ازدادت شدة تأثيره في األعمار 

 و ٣٤يوما بظھور البقع النزفية مع ظھور الشحوب في األعمار 
ويعود سبب ظھور .  يوما انخفضت شدتھا بعد توقف المعاملة٤٢

الشحوب على الغدة ھو التأثير السلبي لمادة الحرمل في إحداث 
). ٩(نخر و موت الخاليا وذلك بانقطاع التجھيز الدموي عنھا 

ّأظھرت نتائجھا وجود التغيرات أنفة الذكر في : المجموعة الثالثة 
المجموعة الثانية وبشدة اكبر بسبب تأثير اللقاح مع مادة الحرمل 

 تالحظ تغيرات عيانية مھمة في األفراخ لم: المجموعة الرابعة
بعمر ثالثة أيام وتم مالحظة وجود إحتقان في فصوص الغدة 

 ويعود سبب ذلك إلى التفاعل الحاصل بعد ،بعمر عشرة أيام
ثم بدأ باالنخفاض بعد .  يوما١٦عملية التلقيح بلغ ذروته في العمر 

وا إلى أنه ال الذين أشار) ١٠(ھذا العمر وھذا لم يتفق مع الباحثين 
توجد دالئل حول حصول تغيرات عيانية في غدة التوتة بعد 

  .Rispensالتلقيح بلقاح 
  

  جراب فابريشيا
أظھرت نتائج الفحص العياني للمجموعة الثانية وجود 

 ١٠التضخم واالحتقانات في األوعية الدموية وخاصا في األعمار 
.  مادة الحرمل يوما يعود سببھا إلى التأثير السلبي إلعطاء١٦و 
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٣٤٤ 
 

 ظھرت تغيرات عيانية مشابھة لما ذكر في في المجموعة الثالثة
المجموعة الثانية وبشدة اكبر يعود سببھا إلى إعطاء الحرمل مع 

أظھرت نتائج الفحص العياني لجراب فابريشيا حصول . اللقاح
تضخم طفيف في الجراب مع تجمع سوائل نضحية في تجويف 

ي األوعية الدموية على سطح  فاحتقاناتالجراب وحصول 
 يوما في المجموعة ١٦ و ١٠الجراب كان واضحا في األعمار 

 يعود سببه إلى تأثير إعطاء اللقاح وھذا يتفق مع الباحثين الرابعة
  ).١٢(وكذلك مع الباحثين ) ١١(
  

 ّالتغيرات النسجية
  الطحال

المجموعة الثانية فقد أظھرت نتائجھا وجود االحتقانات في 
ية الدموية والنزف مابين الجريبات وارتشاح للخاليا اللمفية األوع

ما بين الجريبات وحصول استنزاف أو نقص للخاليا اللمفية في 
المراكز اإلنتاشية لبعض الجريبات وحدوث التثخن في جدار 
الوعاء الدموي يعود سبب ذلك إلى التأثير السلبي إلعطاء مادة 

خر في الخاليا اللمفية الحرمل الذي أدى إلى حدوث أذى و ن
 .ّانخفضت شدة تلك التغيرات مع توقف المعاملة بصورة تدريجية

ّأما المجموعة الثالثة فقد أظھرت نتائجھا النسجية وجود التغيرات 
النسجية آنفة الذكر في المجموعة الثانية وبشدة اكبر ناتجة عن 

وھذا يتفق مع . إعطاء مادة الحرمل مع اللقاح ولفترة طويلة
عند إعطاء سلبية الذين أكدوا حدوث تأثيرات ) ١٣(لباحثين ا

أظھرت نتائج الفحص النسيجي للطحال . الحرمل لفترات طويلة
في المجموعة الرابعة بعمر ثالثة أيام اإلحتقان في األوعية 

 يوما ١٦و  ١٠وفي األعمار الدموية مع النزف مابين الجريبات 
كر مع حصول نقص أو ّازدادت شدة تلك التغيرات اآلنفة الذ

استنزاف طفيف في الخاليا اللمفية بعد الحقن بلقاح المارك 
الذين أشاروا ) ٧(المزدوج وھذا يتفق مع ما أشار أليه الباحثون 

إلى حصول نقص نسبي في الخاليا اللمفية بعد الحقن كما تتفق 
الذين أشاروا إلى حدوث قلة في ) ١٢(ھذه النتيجة مع الباحثين 

 كما أن ،CVI 988 بعد التلقيح بلقاح )T – cells( للمفيةالخاليا ا
الذين أشاروا إلى حقن ) ١٤(ھذه النتيجة ال تتفق مع الباحثين 

ّاللقاح المزدوج يؤدي إلى حدوث التغيرات النسجية في جريبات 
الطحال فقط إذ أدى اللقاح إلى زيادة في أقطار الجريبات و 

ملحوظ في الخاليا اللمفية كما أن النقص ال. أعدادھا وأحجامھا
اللذان الحظا تغير في توزيع ) ١٥(يتفق مع ما ذكره الباحثان 

 أما )تجمعات خاليا لمفية(الخاليا اللمفية مع تكوين عقيدات لمفية 
 كانت ھناك زيادة نسبية ھائلة في الخاليا ٣٤ و ٢٨في األيام 

احثين  مع الباتفقاللمفية في جريبات الطحال وحول الشريان وھذا 
)١٦.(  
  

  التوثة
المجموعة الثانية أظھرت نتائج الفحص النسيجي للغدة في 

 ١٦ و ١٠ أيام وجود اإلحتقان ازدادت شدته في األعمار ٣عمر 
يوما فضال عن حدوث االستنزاف في الخاليا اللمفية في منطقتي 

 يعود سبب ، ھسل الجساماللب والقشرة والمراكز اإلنتاشية
تأثير السلبي لمادة الحرمل الذي أدى إلى حدوثھا إلى وجود ال

حدوث نخر الخاليا اللمفية و استنزافھا مع استمرار إعطاء المادة 
المجموعة الثالثة ). ١٣(لعدة أيام وھذا يتفق مع ما ذكره الباحثون 

أظھرت النتائج وجود اإلحتقان في األوعية الدموية والنزف في 
خاليا اللمفية منطقتي منطقتي اللب والقشرة مع استنزاف في ال
 يوما يعود ١٦و  ١٠اللب والقشرة تركزت شدتھا في األعمار 

ّسبب حصول تلك التغيرات إلى إعطاء مادة الحرمل مع اللقاح و 
الذين أشاروا ) ١٣(لفترة طويلة وھذا يتفق مع ما ذكره الباحثون 

في المجموعة . إلى حدوث تأثير سلبي للحرمل لفترات طويلة
رت نتائج الفحص النسيجي لغدة التوتة في األفراخ الرابعة أظھ

 أيام وجود اإلحتقان في األوعية الدموية مع النزف و ٣بعمر 
حدوث استنزاف في الخاليا اللمفية في منطقتي اللب والقشرة 

 يوما وھذه النتيجة تتفق مع ١٦ و ١٠كانت أكثر شدة في األعمار 
دوث نقص في الذين أشاروا إلى ح) ١٤(ما ذكره الباحثون 

) ١٧(كذلك تتفق مع الباحثين . الخاليا اللمفية في منطقة القشرة
ّالذين أشاروا إلى أن حدوث تلك التغيرات تتمركز حول اليوم 

 وتتفق كذلك مع ما ذكره HVTالثاني عشر بعد إعطاء اللقاح 
الذين أشاروا إلى حدوث تغيرات نسجية تنكسية ) ١١(الباحثين 

 مقارنة مع HVT and MDV المزدوج طفيفة يحدثھا اللقاح
الذين أشاروا ) ١٢(وكذلك تتفق مع الباحثين . اللقاحات المفردة

 CD8+  وCD4+ إلى حدوث نقص في الخاليا اللمفية وباألخص
  .CVI 988بعد إعطاء اللقاح 

  
  جراب فابريشيا

المجموعة الثانية أظھرت النتائج وجود النزف مابين 
الحويجزات مابين الجريبات في الجريبات وحدوث التثخن في 

 أيام وحدوث االستنزاف في الخاليا اللمفية في المراكز ٣عمر
 يوما انخفضت شدتھا بعد ١٦و  ١٠اإلنتاشية للجريبات في العمر 

ّتوقف المعاملة بالحرمل ويعود سبب تلك التغيرات إلى التأثير 
ا السلبي لمادة الحرمل الذي أدى إلى حدوث أذى ونخر في الخالي

اللمفية وبالتالي إلى نقصان في أعدادھا باستمرار إعطاء المادة 
المجموعة ). ١٣(لفترة طويلة وھذا يتفق مع ما ذكره الباحثون 

الثالثة كانت النتائج مشابھة لما ذكر في المجموعة الثانية وبشدة 
اكبر يعود سببھا إلى تأثير إعطاء مادة الحرمل مع اللقاح ولفترة 

لرابعة أظھرت المجموعة ا). ١٣(ق مع ما ذكره طويلة وھذا يتف
 لجراب فابريشيا بعمر ثالثة أيام وجود ينتائج الفحص النسج

استنزاف أو استنزاف طفيف في الخاليا اللمفية في منطقة اللب 
للجريبات اللمفية مع حدوث فرط تنسج في ظھارة الطيات 
 وحدوث النزف في الحويجزات مابين الجريبات ازدادت شدتھا

 يوما مع حدوث ضمور في منطقة قشرة ١٦ و ١٠في األعمار 
. ّالجريب يعود سبب حدوث ھذه التغيرات إلى تأثير إعطاء اللقاح

 و ٢٨ و ٢٢كما كان ھناك زيادة في الخاليا اللمفية في األعمار 
الذين أكدوا ) ٧( يوما وھذا يتفق مع ما ذكره الباحثون ٤٢ و ٣٤

 خالل األيام األولى بعد الحقن حدوث نقص في الخاليا اللمفية



  )٣٤٦-٣٣٩ (٢٠١٢، ٤، عدد إضافي ٢٦البيطرية، المجلد قية للعلوم المجلة العرا
 وقائع المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل

 

٣٤٥ 
 

 ،بلقاح المارك المزدوج إذا ما قورنت مع مجموعة السيطرة
الذين أكدوا حصول نقص في ) ١٤(وكذلك يتفق مع الباحثين 

الخاليا اللمفية في منطقة القشرة وحدوث تثخن في الحويجزات 
مابين الجريبات في اليوم الثامن بعد التلقيح بلقاح المارك المزدوج 

الذين أشاروا إلى حدوث ) ٧(كذلك تتفق مع ما ذكره الباحثون و
 و HVTفرط تنسج في ظھارة الطيات عند إعطاء اللقاح المزدوج 

IMDV.  
  

  مؤشر البلعمة
المجموعة الثانية أظھرت نتائج قياس مؤشر البلعمة وجود 
ارتفاع معنوي في المؤشر مقارنة مع مجموعة السيطرة في عمر 

لسبب في ذلك إلى أن إعطاء الحرمل أدى إلى ثالثة أيام يعود ا
حدوث تفاعل التھابي تمثل بزيادة أعداد الخاليا البلعمية بنوعيھا 

 أظھرت نتائج قياس المجموعة الثالثة .المغايرة و أحادية النواة
مؤشر البلعمة حصول ارتفاعا معنويا في قيمة المؤشر مقارنة مع 

د سببه إلى تأثير وجود مجموعة السيطرة في عمر ثالثة أيام يعو
الحرمل مع اللقاح أدى إلى حدوث زيادة في التفاعالت االلتھابية 
في الدم وبالتالي زيادة أعداد الخاليا على حساب الخاليا األخرى 

) ١٩(وكذلك الباحثان ) ٨(وھذا يؤكده ما أشار أليه الباحثون 
الذين أكدوا على أن إعطاء لقاح المارك يؤدي إلى تعزيز 

تجابة المناعية وبضمنھا زيادة مثالية الخاليا البلعمية وعملية االس
أظھرت نتائج قياس مؤشر البلعمة في : المجموعة الرابعة. البلعمة

ھذه المجموعة حصول ارتفاع معنوي مقارنة مع مجموعة 
السيطرة في عمر ثالثة أيام ويعود السبب في ذلك إلى أن إعطاء 

لتھابية تتمثل في زيادة فعالية اللقاح يؤدي إلى حدوث تفاعالت ا
 وھذه ،الخاليا البلعمية مع حدوث قلة في أعداد الخاليا اللمفية

الزيادة في أعداد الخاليا البلعمية والقلة في أعداد الخاليا اللمفية 
تفق مع ما ا وھذا ، ارتفاع في مؤشر البلعمةتؤدي إلى حصول

ي أعداد الذين أكدوا حصول قلة ف) ١٢(أشار أليه الباحثون 
نتيجة إعطاء  +CD8 و +CD4الخاليا اللمفية وخاصة النوعين 

الذين أكدوا ) ١٩(كما تتفق مع الباحثان . لقاح المارك المضعف
أن إعطاء لقاح المارك يؤدي إلى تعزيز االستجابة المناعية 

تفق اكما . وبضمنھا زيادة فعالية الخاليا البلعمية وعملية البلعمة
لذين أشاروا إلى حصول قلة مؤقتة في أعداد ا) ١٨(مع الباحثين 

 HVT جراء التلقيح بلقاح المارك المزدوج Bالخاليا اللمفية نوع 
+ SB1 or Rispens ، كما حدث انخفاض معنوي في المؤشر في

 يوما مقارنة مع العمر ثالثة ٤٢األعمار عشرة أيام لغاية العمر 
  .أيام يعود سببه إلى انخفاض تأثير اللقاح

  
  مل الكربمعا

المجموعة الثانية وجود ارتفاع معنوي في اظھرت نتائج 
المعامل أكثر شدة من المجاميع الثالثة والخامسة والسابعة مقارنة 
َّمع مجموعة السيطرة ويعود السبب في ذلك إلى أن نسبة 
المغايرات إلى الخاليا اللمفية تتأثر بعوامل الكرب مثل الظروف 

 واللقاحات والتعرض للنباتات والمواد البيئية واستخدام األدوية

وبما أن للحرمل تأثيرات سلبية تصل إلى ) ٢٠(الكيماوية السامة 
السمية في حالة إعطائه لفترات طويلة أدى إلى زيادة نسبة 
المغايرات إلى الخاليا اللمفية ومن ثم حدوث االرتفاع في معامل 

 كما ،)٢٠( لذلك اتفقت نتائجنا مع ما ذكره الباحث ،الكرب
أظھرت النتائج إلى استمرار االرتفاع في المعامل في األعمار 

 يوما وكان ذلك نتيجة طبيعية الستمرار إعطاء الحرمل ١٦ و ١٠
المجموعة الثالثة أظھرت نتائج معامل الكرب في . خالل ھذه المدة

ھذه المجموعة وجود ارتفاع معنوي في معامل الكرب مقارنة مع 
مر ثالثة أيام يعود سببه إلى تأثير مادة مجموعة السيطرة في ع

الحرمل فضال عن تأثير اللقاح وبشدة أكبر من المجموعة الثانية 
الذين أشاروا ) ١٨(وكذلك يتفق مع الباحثين ). ٢٠(وھذا يتفق مع 

 HVT + SB1 or Rispensإلى أن التلقيح بلقاح المارك المزدوج 
 وبالنتيجة Bة نوع يؤدي إلى حصول قلة في أعداد الخاليا اللمفي

المجموعة . ھذا يؤدي بدوره إلى حصول ارتفاع في معامل الكرب
الرابعة أظھرت نتائج قياس معامل الكرب في ھذه المجموعة إلى 
حصول ارتفاع معنوي في معامل الكرب في عمر ثالثة أيام 

الذي ) ٢٠( مع الباحث وھذه اتفقتمقارنة مع مجموعة السيطرة 
لمغايرات إلى الخاليا اللمفية تتأثر بعوامل أشار إلى أن نسبة ا

 ھذه النتيجة مع الباحثين تتفقاكما . الكرب والظروف البيئية
الذين أشاروا إلى حصول قلة في أعداد الخاليا اللمفية ) ١٢(

ً نتيجة أعطاء لقاح المارك المضعف +CD8 و +CD4وخاصة 
كما  ،وبالنتيجة يؤدي ذلك إلى حصول ارتفاع في معامل الكرب

الذين أشاروا إلى حدوث قلة ) ١٨(اتفقت ھذه النتيجة مع الباحثين 
جراء التلقيح بلقاح المارك  Bمؤقتة في أعداد الخاليا اللمفية نوع 

 وبالنتيجة يؤدي ذلك إلى HVT + SB1 or Rispensالمزدوج 
 ھذه النتيجة مع نتيجة تفقات معامل الكرب وحصول ارتفاع في

شاروا إلى أن إعطاء لقاح المارك المضعف الذين أ) ٢١(الباحثين 
CVI 988 يؤدي إلى حدوث قلة في أعداد الخاليا اللمفية إما 

CD4+ أو CD8+، إذ إن قلة أعداد الخاليا اللمفية تؤدي إلى 
 ھذه النتيجة مع تتفقا كما ،حدوث زيادة في معامل الكرب

 HVTالذين أشاروا إلى أن إعطاء لقاح المارك ) ٢٢(الباحثين 
يؤدي إلى حدوث تأثير من قبل الخاليا البلعمية على الخاليا 

وبالتالي حدوث قلة في أعداد الخاليا ) T – Cell(اللمفية نوع 
  .اللمفية مما يؤدي إلى حدوث زيادة في معامل الكرب
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