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  الخالصة

تم خالل ھذه الدراسة الحصول على ست عزالت لفايروس مرض النيوكاسل بعد اجراء 
وىلعملية التمرير للعينات التي جمعت من حقول الدواجن   حيث .مناطق مختلفة من محافظة نين

ة بيض  ى اجن ة عل دجاجتم تمرير العينات الربع مرات متتالي ى التجويف ال ن عل  بأستخدام الحق
ضراوة ت ضارية واثن تعد اظھرت النتائج بان اربعة من ھذه العزالت.اللقانقي ان منھا متوسطة ال

ات الع ى االف ادا عل ى االجياعتم ة عل ة المالحظ ة اني ة الھالك شيتھاأو(ن رات ا) غ ضراوة ومؤش ل
دواجالمتضمنة متوسط الو ة بيض ال ل اجن الزم لقت د  و, (MDT) قت ال المؤشر المرضي عن
جبين وIVPI).  (المؤشر المرضي عند الحقن داخل الوريد و,ICPI ) (الحقن داخل الدماغ  الخم

ي يالتجريب ا ف ور ا تفاوت راخ العراض ال ظھ ى االف سية عل اميع وتنف ي المج ات ف  حصول ھالك
دموي مع ذلك المحقونة ، و تالزن ال يط ال ار تثب ائج اختب ا في مأبينت نت ار االضداد في رتفاع عي

د االسبوع االول ا تجريبيالمخمجةالمجاميع  ر وضوحااالصابة من  بع ان اكث د االسبوع وك  عن
  .الثاني
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ABSTRACT  
     This study was conducted to determine the pathogenicity of six local isolates of 

Newcastle disease virus (NDV) obtained form different area of Ninevah province. 

Isolation procedures employed via fertile chicken eggs inoculation. This study 

processed on the 4th passage of this isolate. Depending on the embryonic lesion 

induced by this isolates, parallel with Mean Death time (MDT), Intravenous 

Pathogenicity Index (IVPI) and Intra Cerebral Pathogenicity Index (ICPI). The results  
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of the study demonstrate that four of the isolates were highly pathogenic, while the 

other two were mesogenics. The experimental infection using this isolate in broiler 

chick revealed variability in respiratory signs and in mortality rates. However, 

antibodies Hemagglutination titers (HI) showed elevation in all infected bird in the 

first week post-infection (PI) and were more prominent in the second week of (PI). 

  

  المقدمة
ال يزال مرض النيوكاسل احد اهم العقبات الرئيسية واخطر المـشاكل التـي تواجـه               

صناعة الدواجن في العراق نظرا لالندالعات المرضية المتسببة عنه ولضراوة العتر المـسببة             

وتكمن اهمية دراسة االفات التي يسببها فايروس مرض النيوكاسل المعزول          . )1(له في القطر    

 متوسـطة   او في كون بعض عتر هذا المرض ضـارية        الدجاجالتنفسي العلوي في    من الجهاز   

الضراوة كما ويعتبر الجهاز التنفسي من احد االجهزة التي تتعرض لالصابة بهذا الفـايروس              

في بداية دخوله الى الجسم  ، وبالرغم من اجراء عملية تضعيف لبعض العتر المعزولة مـن                 

ر لقاحية اال انها في بعض االحيان وبوجود عوامل االجهـاد           الجهاز التنفسي واستخدامها كعت   

 في االفراخ بعد عملية      تنفسية وبعض المسببات الجرثومية في الجهاز التنفسي قد تسبب مشاكل        

ار صغيرة وخاصة ). 2(التلقيح   ر باعم ذه العت راخ بھ يح االف ولھذا السبب ينصح احيانا بعدم تلق
   .)V4) 3 و Lasota عترتي رعند التلقيحة االولى ومن ھذه العت

رض  ايروس م ر ف بعض عت ية ل اثيرات المرض ة الت ث دراس ذا البح ضمن ھ ذلك ت ل
د  ة بع ر لقاحي ستقبال كعت ستخدم م ا يمكن ان ت النيوكاسل المعزولة من الجھاز التنفسي والتي ربم

  . اجراء عملية التضعيف لھا 
  

  المواد وطرائق العمل 
  

  : اجنة بيض الدجاجعزل وتنمية الفايروس على: اوال
ي محافظة  ة ف اطق مختلف ن من م م روج اللح راخ ف ة اف ول تربي ن حق ات م ع العين م جم ت

 من مرض النيوكاسل اعتمادا على العالمات السريرية والتي تمثلت ھانينوى وكانت تعاني قطعان
ن  ان م ة ، الرئت صبة الھوائي ذ الق م اخ دھا ت نفس ، بع عوبة الت ع ص سية م االعراض التنف ب

عملية سحن تلك العينات بأستخدام الھاون والرمل  ثم اجري عليھا حديثا الھالكةالمريضةويورالط
از الطرد  ذ في جھ ة النب د اجراء عملي ة واخذ الراشح بع المعقمين مع اضافة المضادات الحياتي

دجاج حقن الراشح في التجويف اللقانقي,المركزي المبرد ة بيض ال سوق ( في اجن ه من ال م جلب ت
ة )4( ايام10بعمر ) يالمحل ة مرات متتالي ات الربع ) Four Passages( ، حيث تم تمرير العين

ايروس ار الف اس معي ة واغشيتھا مع قي ة الھالك ى االجن ة عل ات العياني ه وتم تسجيل االف  ومعادلت
   )5,6( في السائل اللقانقي لكل تمريرةبمصول عالية التمنيع 

  : قياس ضراوة الفايروس: ثانيا 
ة درجة ضراوتھا حيث ت ذه الدراسة لمعرف ستخدمة في ھ اس ضراوة العزالت الم م قي

  : وذلك حسب المؤشرات االتية)7(مقارنة بالمقياس العالمي للضراوة
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   Mean Death Time (MDT)متوسط الوقت الالزم لقتل اجنة بيض الدجاج  .أ

    بحقن جرعة قاتلة صغرى في أجنة بيض دواجن على التجويف اللقانقي مع حساب وقت 
 .   موت االجنة بالساعات

دماغ .ب ن داخل ال د الحق  Intra Cerebral Pathogenicity (ICPI)المؤشر المرضي عن
Index .  

  .ومراقبتھا لمدة اسبوعمليليتر في الدماغ ٠.٠٥   بحقن افراخ بعمر يوم واحد ب
د .ج ن داخل الوري د الحق  Intra Venous Pathogenicity (IVPI)المؤشر المرضي عن

Index  
  .٣ سم٠.٠٢بحقن افراخ بعمر ثمانية اسابيع بالوريد بمقدار   

   يوما 28 افراخ فروج اللحم عند عمر  الخمج التجريبي فياحداث: ثالثا
وم واحد  روج لحم بعمر ي راخ ف ا ف) 140عدد (تم الحصول على اف ك .رخ م تعامل تل ل

من  بعدھا تم جمع المصل منھا اسبوعيا وحتى االسبوع السادس. االفراخ باي نوع من اللقاحات 
ا 28عمرھا وذلك لغرض قياس معيار االضداد في مصولھا ، وعند عمر  ع ( يوم االسبوع الراب

ا خمجت مجاميع متساوية العدد و7قسمت االفراخ الى ) من العمر  ة من ب ست مجاميع منھ عزل
، اما المجموعة السابعة ) 8(عن طريق الفم ومنخرين  EID50/0.1ML 106.5العزالت بجرعة

م تعرض الي اصابة  دت فل يطرة وع البة س دة . س راخ لم ة االف م مراقب دھا ت ن  14بع ا م يوم
سريرية سجيل كل من االعراض ال ة وتعريضھا للفايروس مع ت ات العياني سبة فضال عن االف  ن

   .المخمجة الطيورالھالكات على
  Haemagglutination Inhibition Testاختبار تثبيط التالزن الدموي : رابعا 

د تعرضھا  ل وبع راخ قب ار االضداد في مصول االف تم استخدام ھذا االختبار لقياس معي
  ).9(لالصابة 

  
  
  النتائج

  عزل وتنمية الفايروس : اوال 
يضتبين خالل عملية العزل لفايروس مرض النيوكاس ة ب ى اجن دجاجل عل  الحصول  ال

ا ،  ع المتخصصة لھ ة التمني صول عالي ع الم ا م د معادلتھ رض بع ذا الم زالت لھ ت ع ى س عل
ذه  ار ھ ي معي اين ف اع متب دجاج ارتف يض ال ة ب ي اجن زالت ف ذه الع ر ھ ائج تمري واوضحت نت

ة عل ات العياني ات واضحة في شدة االف ر مع وجود فروق ة العزالت بتقدم عملية التمري ى االجن
 )1( واغشيتھا وكذلك في وقت موت الجنين بالساعات كما في جدول رقم  

 
  ضراوة العتر الفايروسية : ثانيا 

المستخدمة في اوضحت نتائج قياس ضراوة العتر الفايروسية باستخدام المؤشرات الثالثة
ع ھذه الدراسة ا الع ، ا4.3.2.1) ( فايروسيةعزل وجود ارتفاع في تلك المؤشرات الرب  زلتينم

  )2 - جدول( االربعة االولىزل فكانت مؤشراتھا اقل مقارنة بالع(6,5)االخريين 
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 مع تأثيراتھا المرضية على اجنة EID50/0.1ml  معيار العزالت الفايروسية مقاسا بـ:)1(جدول 
  بيض الدجاج

رقم  رقم العزلة
  التمريرة

معيار 
العزلة 

EIDS0/0.

1ml 

وقت موت 
الجنين 
  بالساعات

احتقان 
  كيس المح

ضعف 
  النمو

احتقان الغشاء 
اللقانقي 
  المشيمي

نزف على 
  االحشاء

P1 103.1 72 +  -  + -  
P2 104.7 60 ++  +  ++  +  
P3 103.8 60 ++  +  ++  +  1 

P4 106.6 48 +++  ++  +++  ++  
P1 102.8 72 +  -  -  +  
P2 103.6 60 +  -  +  +  
P3 104.4 60 ++  +  ++  +  2 

P4 105.9 48 ++  ++  ++  ++  
P1 103.4 60 +  -  +  -  
P2 104.1 60 +  -  +  -  
P3 105.8 60 ++  +  +  -  3 

P4 106.7 48 ++  ++  +  +  
P1 102.7 72 +  +  +  -  
P2 103.7 60 ++  +  +  -  
P3 104.6 60 ++  +  +  +  4 

P4 105.2 60 ++  ++  +  +  
P1 102.8 120 _  _  + _  
P2 103.9 108 -  -  +  -  
P3 104.8 96 +  -  +  +  5 

P4 105.9  72 +  -  ++  +  
P1 102.6 120 -  -  +  +  
P2 103.6  108 +  +  +  +  
P3 104.8 96 +  +  ++  +  6  

P4 105.8 84 +  +  ++  +  
ات =-:االشارات التالية تمثل شدة االصابة سيطة.+=عدم وجود أف ات ب ات متوسطة .++=أف أف

  تمريرة = p=Passage .               أفات شديدة.+++=الشدة
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  مؤشراتهايبين ضراوة العتر الفايروسية المعزولة و): 2(جدول 

  اسم االختبار

  رقم العزلة

متوسط الوقت الالزم 

 MDTلقتل االجنة 

  مقاسا بالساعات

المؤشر المرضي عند 

الحقن داخل الدماغ 
ICPI  

المؤشر المرضي عند 

الحقن داخل الوريد 
IVPI  

1 48 1.8 2.4 
2 48 1.7 2.3 
3 52 1.6 2.3 
4 52 1.6 2.2 
5 72 1.4 1.7 
6 84 1.3 1.6 

 0-3 0-2 46-120  * القياسي العالميالمدى

  )7( المدى القياسي العالمي استنادا الى المصدر رقم*
  

   :الخمج التجريبي: ثالثا 
ائج  ت نت ي بني ج التجريب سب الخم ة وبن اميع المحقون ي المج ات ف صول ھالك ى ح عل

تللخمجمتفاوتة ابتداءا من اليوم الثالث من تعريضھا وم العاشر باس اءا في الي ثناء مجموعة  وانتھ
ون  سية ، اسھال ذا ل نفس ، حشرجة تنف صعوبة الت سريرية فتمثلت ب ات ال ا العالم سيطرة ، ام ال
ستة  اخضر مع اعراض عصبية في بعض االحيان وكانت ھذه العالمات متفاوتة بين المجاميع ال

ابةالمعرضة  يلالص د تراوحت ب ة ق راخ الھالك ى االف رت عل ي ظھ ة الت ات العياني ن  ، وان االف
ة االخرى  جدول  (.الشديدة جدا ومتوسطة الشدة على كل من الجھاز التنفسي واالعضاء الداخلي

3.(  
  

  االفات العيانية ونسبة الھالكات في االفراخ المعرضة لالصابة التجريبية): 3(جدول 
االفات 

  العيانية

رقم 

  المجموعة

نزف واحتقان 

على القصبة 

  الهوائية

احتقان 

الجيوب 

  االنفية

تضخم ونزف 

في اللوز 

  االعورية

تضخم ونزف 

  في الطحال

نزف على 

  المعدة الغدية

نسبة 

  %الهالكات 

1 ++++  +++  +++  +++  ++  %80 

2 +++  +++  ++  ++  ++  %75 

3 +++  +++  ++  +++  +++  %70 

4 +++  ++  +++  ++  ++  %70 

5 ++  ++  +  +  +  %40 

6 +  +  +  -  +  %25 

 0%  -  -  -  -  -  السيطرة7

  أفات متوسطة.++=أفات بسيطة.+=عدم وجود أفات =-: التالية تمثل شدة االصابةاالشارات
  أفات شديدة جدا.++++=أفات شديدة.+++=الشدة
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  :معيار االضداد: رابعا
اس م ستخدم لقي دموي الم تالزن ال يط ال ار تثب ائج اختب ت نت ا بين داد انخفاض ار االض عي

وم 28ًتدريجيا في معيار االضداد االمية منذ اليوم االول من عمرھا حتى بلغ صفرا عند عمر   ي
ه ستة كل حسب مجموعت ار .، وبعد تعريض االفراخ للعزالت الفايروسية ال اع معي وحظ ارتف  ل

م ا ن ث ة وم ايير متفاوت زالت وبمع ا الع ن اعطاءھ بوع االول م ي االس ار االضداد ف تمر المعي س
سيطرة ة بمجموعة ال ضھا للعزالت مقارن اني من تعري جدول . باالرتفاع ايضا عند االسبوع الث

)4.(  
 باستخدام الخمج التجريبيمعيار االضداد في مصول االفراخ قبل وبعد ) : 4(جدول رقم 

  Log2 الوسط الحسابي لاختبار تثبيط التالزن الدموي مقاسا بـ

 العمر بااليام

  يعالمجام
1 7 14 21 28* 35 42 

1 2.2 2 1.7 1.1 Zero 5.3 6.7 
2 2.2 2 1.7 1.1 Zero 4.7 6.2 
3 2.2 2 1.7 1.1 Zero 4.7 5.8 
4 2.2 2 1.7 1.1 Zero 5.1 6.1 
5 2.2 2 1.7 1.1 Zero 4.1 4.9 
6 2.2 2 1.7 1.1 Zero 4.1 4.9 
7 2.2 2 1.7 1.1 Zero Zero Zero 

  يروسية اعطاء العزالت الفا*
  المناقشة

صادية  سائر اقت سببة لخ ة والم راض الفتاك د االم ل اح رض النيوكاس زال م   الي
ة  ة مكثف رامج تلقيحي اع ب ن اتب رغم م ى ال راق عل ي الع دواجن ف اج ال ول انت ي حق ة ف   فادح

ي  ر ف تعمال عت ي B1باس شلت ف ا ف وتا اال انھ ه  والس ية ل دالعات المرض ن االن د م   الح
ينوقد يعزى ھذا ال) 10( ة وب رتين من جھ  العزالت فشل الى التباعد المستضدي بين ھاتين العت

ة اخرىالفايروسية ذلك ) . 11( الحقلية الضارية من جھ دعول رة ت اج عت ا النت  الحاجة في قطرن
ة  ا.لقاحية محضرة من عزالت محلي ام كم و غريب 1968 حصل في ع رة اب    حيث عزلت عت

ذه الع) AG-68 ، 68ابو غريب ( رة واثبتت ھ ة بعت دة مقارن ة جي اءة مناعي ة كف رة اللقاحي  B1ت
  .)12(لفترة من الزمن واثبتت نجاحھاوالسوتا  حيث استمر العمل بھا 

ت ا بين ار لھ ان المعي ى ست عزالت لمرض النيوكاسل وك ة الحصول عل ذه الدراس  ھ
ة بيض  دجاجمتفاوتا عند تمريرھا على اجن ه مع عال د مقارنت ضا في نفس الوقت عن دد  ومنخف

رين  احثين اخ رات لب ن التمري ل م ل) 13(مماث ث وص ى  حي زالت ال ك الع ار تل معي
108.5EID5.0/0.1mlا و وع ربم ن ن يض م تخدام ب ك الس ي ذل سبب ف   يعود ال

)Specific Pathogen Free SPF (د الدراسة ستخدم قي البيض الم ة ب ات .مقارن ا شدة االف  ام
ة  ة المحقون ى االجن ة المتضمنومؤشرالعيانية المالحظة عل ضراوة الثالث  IVPI و ICPIةات ال

MDT    دا ر ھي ضارية ج ذه العت ن ھ ة م رت ان اربع ع الباحث اظھ ق م ة تتف ذه النتيج   وھ
ين صنف الباحث) 14( ي ح دوف امال) 15 ( الق ة ع ن قبل ا م م عزلھ ي ت زالت الت ي  1988ع ف

 ر عتر جديدة  متوسطة الضراوة وقد يعود سبب ھذا االختالف الى ظھونھاامحافظةنينوٮب
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ا  زلتينضارية ، ام ا الع ا ومؤشراتھا بانھ ة لھ ات العياني دل االف  تي متوسطعزلتين االخريين فت
   . االخرىبالعزالتحيث ان مؤشراتھا واالفات العيانية لھا كانت اقل مقارنة )  2(الضراوة 

ة ان ت دول الموبوئ فسير التباين في ضراوة العزالت المعزولة ھو ان العراق يعتبر من ال
د , بمرض النيوكاسل ايوس مرض النيوكاسل موح ي كون ف سابقة ف ونظرا الختالف النظرة ال

ة ظھور تباعد مستضدي واضح,مستضديا ات الھندسة الوراثي ين من خالل تقني دت تب ذا ,فق وھ
  .)16( للتباعد بين العتراللقاحية والحقلية الضاريةيعني لنا فشل التلقيح نظرا

ة  راخ المعرض سريرية لالف صورة ال ا ال يام ج التجريب ذه العللخم ت زالت بھ  فتمثل
درجات  ان ب سية مع عالمات عصبية وھضمية في بعض االحي نفس ، حشرجة تنف بصعوبة الت

يط ك) . 3(متباينة وكانت نسبة الھالكات معتمدة على ضراوة ھذه العتر  ار تثب ما بينت نتائج اختب
د مرور  ى مستوى عالي بع وم من تعريض 14التالزن الدموي بان معيار االضداد وصل ال  ي

ستة زالت ال راخ للع ابقةاالف ة س ابق لمالحظ ر ) 14 ( وھومط ع العت ى م ار اعل ذا المعي ان ھ وك
تجابة  ون االس ك لك ي ذل سبب ف ود ال ضراوة ويع طة ال العتر متوس ة ب ضارية مقارن ة ال المناعي

ى العزالت  رات التي تجري عل دد التمري سيا مع ع ايروس وعك ع ضراوة الف ا م تتناسب طردي
ا زالتان الع ).17( عة منھ ستوجب بعض الدراسات الموس ة ت ذه الدراس ي ھ ا ف م عزلھ ي ت  الت

وع  ى )  SPF Embryonated eggs(التمرير المتكرر لھا على اجنة بيض الدجاج من ن او عل
زرع ا ا ال ة خالي ر لقاحي تعمالھا كعت ذه العزالت بھدف اس ان لھ ار االم ادة معي ك لزي سجي وذل لن

سبة  ي لن ر المؤشر الحقيق ذي يعتب ار التحدي ال تخدام اختب ا من خالل اس ار كفاءتھ الي اختب وبالت
ذي اليعطي  الحماية التي تحدثھا العتر اللقاحية بعد التلقيح بھا مقارنة بمعيار االجسام المضادة ال
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