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األفات الرئوية في الجاموس المجزور في منطقة الموصل
محمد عزيز محمد القاضي و أنتصار رحيم الكناني
فرع االمراض وأمراض الدواجن ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ١٧تموز ٢٠١٣؛ القبول  ١أيلول (٢٠١٣
الخالصة
أجريت الدراسة الحالية على  ١٠٠عينة رئة جاموس جمعت من مجزرة مدينة الموصل ،لمعرفة مسببات االَفات المرضية وكانت نسبة
العزل الجرثومي  %٤١,٢٥لجراثيم األيشيريكيا القولونية  Escherichia coliونسبة  %١١,٢٥لجراثيم  Aeromonasveroniiونسبة %٨,٧
لجراثيم الزوائف الزنجارية  Pseudomonas aeruginosaونسبة  %٦,٢٥لجراثيم  Klebsiellapneumoniaeوجراثيم Staphylococcus spp.
ونسبة  %٥لجراثيم  Streptococcus pneumoniaونسبة  %٣,٧٥لجراثيم  Bacillus sppونسبة  %٢,٥لجراثيم  Aeromonas.hydrophilaو
 Pasteurellamultocidaو  Mannheimiahemolyticaو  Actinomyces spp.ونسبة  %١,٢٥لجراثيم  Proteus vulgarisو Actinobacillus
 .spp.كما وأظھر التشخيص الطفيلي وجود  %٩٧,٢٩لألكياس العدرية و  %٢,٧لديدان الكبد  .Fasciola hepaticaأظھرت الدراسة وجود
ذات الرئة متباين اشتملت علٮذات الرئة القصبي والقصبي القيحي و الجنبي الليفيني المزمن والورمي الحبيبي.

Pulmonary lesions of buffaloes slaughtered in Mosul area
M.A.M. AL-Qathee and E.R. AL-Kennany
Department of Pathology and Poultry Diseases, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
The current study was conducted on 100 lung samples collected from slaughtered buffaloes at Mosul city, for identification
of the causes of pathological lesions. The isolated bacterial includedEscherichia coli 41.25%, Aeromonasveronii 11.25%
Pseudomonas aeruginosa 8.75%, Klebsiellapneumoniae, Staphylococcus spp 6.25% for each one, Streptococcus pneumoniae
5%, Bacillus spp. 3.75%, Staphylococcus aureus, Aeromonashydrophila, Pasteurellamultocida, Mannheimiahemolytica,
Actinomyces spp. 2.5% for each one, Proteus vulgaris, Actinobacillus spp. 1.25% for each one. Parasites that were isolated
from encountered including hydatide cyst 97.29% and Fasciola hepatica 2.7%. Various types of pneumonias were the
buffaloes included, chronic fibrinuspleuropneumonia, embolic pneumonia, chronic suppurative bronchopneumonia,
suppurative bronchopneumonia, fibrinosuppurative bronchopneumonia and granulomatous pneumonia.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

لإلصابة باإلمراض البكتيرية والطفيلية التي تنعكس على القابلية
اإلنتاجية للجاموس ) (٦فضال عن كون البيئة التي يعيش فيھا
الجاموس تكون حارة رطبة وھي المفضلة لتكاثر الطفيليات
والجراثيم ) .(٧أن أھم االفات المرضية ھي التھاب القصبة
والقصيبات  ،(٨) Bronchitis and Bronchiolitisكما لوحظ في
دراسة اخرى وجود حالة النفاخ الحادة والمزمنة مع وذمة في
نسيج الرئة سبقھا ظھور عالمات تنفسية على الحيوان مع صعوبة
التنفس )البھر( من خالل فتح الفم أثناء التنفس ) .(٩كما وأشار
الباحثون ) (١٠إن داء األكياس المائية أھم المشاكل الصحية في
العام حيث وجد أن نسبة اإلصابة بھذا الطفيلي ھي  .%١٢,٩كما
إن أعلى إصابة ھي النوع الرئوي .أشار الباحثان ) (٦أن معظم

المقدمة
يعد الجاموس من أقدم الحيوانات الزراعية التي قام االنسان
بتدجينھا إذ يعتقد ان الجاموس دجن الول مرة في الھند ومنه نقل
الى بالد ما بين النھرين وھو اكثر المجترات كفاءة باالستفادة من
األعالف الخشنه وتحويلھا الى منتوج ذات قيمة غذائية عاليه
) ،(١إذ يعد مصدر ھام للبروتين في العراق حيث يجھز %٨-٥
من الحليب و  %٣-١من اللحم ) (٣،٢وأشار الباحث ) (٤بان
إعداد الجاموس اخذ بالتناقص في الخمس سنوات األخيرة وإن
ثلثي أعداد الجاموس الذي ينفق قبل أن يجتاز السنة األولى من
العمر يحدث بسبب األمراض التنفسية ) ،(٥وھو أكثر عرضة
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األطباق في الحاضنة بدرجة ٣٧م ˚ ولمدة  ٢٤ساعة بعد ذلك تم
أختيار المستعمرات النقية والمنفردة الختبار التفاعل الصباغي
لملون كرام لدراسة المواصفات الشكلية منھا اللون والشكل
وشخصت الجراثيم المعزولة بعد أستنباتھا على األوساط الزرعية
األنتخابية وحضنت األطباق في الحاضنة واستعملت الظروف
الھوائية والالھوائية بدرجة حرارة ˚٣٧م لمدة  ٢٤ساعة وأجري
لھا األختبارات الكيموحيوية ).(١٦-١٤
أما الفحص الطفيلي تم من خالل فتح المسالك الھوائيه بدءاً
بالرغامي ثم القصبات والقصيبات وتفرعاتھا وصوالً الى كل
فص رئوي من خالل أستخدام اطباق بتري والشرائح الزجاجيه
بأستخدام محلول الألكتوفينول أذ درست شكل الديدان ومعرفة
لونھا ،طولھا ،عرضھا كما وحدد مكان وجودھا اذ ثبت جنس
ونوع الطفيلي أما الطفيليات التي تتواجد في المتن فقد تم فتح
العقيدات أو المناطق الصلبة لمالحظة وجود اليرقات و البيوض.
وأجري الفحص النسجي وتم بأخذ العينات من مناطق االَفة
وبحجم  ٠,٥ × ١ × ١سم ووضعت في محلول الفورمالين
الدارئ بتركيز  %١٠لمدة  ٤٨ساعة أو أكثر وبأستخدام مشرط
حاد لغرض التثبيت ثم مررت يدويا ً لغرض الحصول على قوالب
شمعية ثم قطعت الى شرائح بسمك  ٦مايكرون ،وصبغت بملون
الھيماتوكسلين – أيوسين ).(١٧

أنواع ذات الرئة ھي ذات الرئة القيحية والناتج عن الخمج بأنواع
مختلفة من الجراثيم القيحية مثل جراثيم باستوريلال ملتوسيدا
 Pasteurellamultocidaوجراثيم البورديتيلال Bordetella spp.
والفطر الشعي القيحي  Actinomycespyogenesوانواع المكورات
السبحية  Streptococcus spp.واالشيريكيا القولونية Escherichia
 coliوانواع جراثيم  .Mycoplasma spp.وفي دراسة أجريت على
 ٨٦عينة رئة جاموس تفاوتت أعمار الحيوانات من  ٣-١سنة تم
عزل أنواع عديدة من الجراثيم أبرزھاStaphylococcus aureus, :
Escherichia coli, Pasterurellamultocida, Proteus vulgaris,
Streptococcus
pyogenes,
Actinomycespyogenes,
Klebsiellapneumoniae, Corynebacterium spp., Protrus
 mirabilis, Micrococcus spp.بنسب ،١٥,٨٩ ،١٨,٢٢ ،٢٢,٤٣

 %٤,٢٠ ،٤,٢٠ ،٢,٨٠ ،٣,٢٧ ،٣,٧٤ ،٥,٦١ ،٧,٠١على
التوالي ).(١١
واشار الباحثان  (١٢) Yehiaو  (١٣) Mustafaإن من
الطبيعي إن يتم مالحظه إصابات مختلطة في الرئة حيث إن
المسالك الھوائية تعمل كمخزن للجراثيم ذات الوسع Potential
 pathogenicالتي تتسبب في إحداث ذات الرئة عن دخول الحيوان
تحت الكرب أو قلة المعايير الصحية كالنظافة أو الظروف البيئية
القاسية ونظرا للتغيرات البيئية والوبائية التي حصلت في العراق
ولكون ھذا الحيوان يعد مصدراً مھما من مصادر البروتين
الحيواني ولقلة الدراسات المرضية في العراق وخصوصا ً مدينة
الموصل التي أظھرت زيادة في تربية الجاموستم التخطيط
الجراء ھذه الدراسة لمعرفة الجانب النسجي – المرضي لذات
الرئة.

النتائج والمناقشة
أوضحت الدراسة عزل  ٨٠عزلة جرثومية النواع مختلفة من
الجراثيم من مجموع  ١٠٠عينة رئة جاموس ظھرت عليھا اَفات
لمراحل متعددة من ذات الرئة وكانت بنسب مختلفة )جدول .(١

المواد وطرائق العمل

جدول  :١أعداد العزالت الجرثومية ونسبھا المئوية المعزوله من
عينات رئات الجاموس المصابة باألفات الرئوية.

تم فحص  ٧٠٠رئة من الجاموس المذبوح في مجزرة مدينة
الموصل ومناطق عشوائيه أخرى خالل الفترة الزمنية من
 ٢٠١٢/٩/١لغاية  .٢٠١٣/٦/١تبين ان  ١٠٠رئة فقط كانت
تعاني من افات مرضيه وعيانية )مراحل متنوعة من ذات الرئة(
وكان معدل جمع العينات مرتين اسبوعيا ً .جمعت العينات بعد
الذبح وفتح القفص الصدري والحجاب الحاجز لمالحظة الرئتين
وفحصھما عيانيا ً ومالحظة األفات المتمثلة باأللتصاقات وغيرھا
ثم رفعت الرئتين وبعدھا تم فحصھا عيانيا ً وتحديد موقع األفات
على الفصوص الرئوية ،وألجل الفحص الجرثومي تم أستخدام
مقص لقطع الجزء الخاص بالفحص ووضعه في طبق بتري
بواسطة ملقط معقم ثم غطست في الكحول ولھبت حيث تم عملية
تشذيب الحافات الخارجية ونھايات الجزء المصاب ،ثم أخذ الجزء
المتبقي وزرعه على سطح وسط أكار الدم وجزء أخر في أنابيب
أختبار تحتوي على  ٥مل من وسط مرق نقيع المخ والقلب
وحضنت األوساط في الحاضنة بدرجة حرارة  ٣٧م˚ لمدة -١٨
 ٢٤ساعة وفي ظروف ھوائيه والھوائيه بعدھا تم أستنبات
العينات على وسط أكار ماكونكي ووسط أكار الدم ثم حضنت

العزالت
Escherichia coli
Aeromonasveronii
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiellapneumoniae
Staphylococcus spp
Streptococcus pneumoniae
Bacillus spp
Actinomycesspp
Staphylococcus aureus
Aeromonashydrophila
Pasteurellamultocida
Mannheimiahemolytica
Actinobacillusspp
Proteus vulgaris
Total

٨٨

العدد

النسب المئوية

33
9
7
5
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
78

41.25
11.25
8.75
6.25
6.25
5
3.75
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.25
1.25
100
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الجدول  ٢يوضح االختبارات الكيموحيوية للجراثيم المعزولة
من أفات رئات الجاموس والمشخصة حسب الطرق التقليدية.
واوضحت الدراسة المرضية وجود أفات ورمية حبيبية في رئات
الجاموس وبدت اآلفات عيانيا ً على شكل عقدي  nodularتختلف
في الحجم والشكل حسب العامل المسبب لنشوء ھذه العقد التي
تكون تحت غشاء الجنب ولھا سطح يرتفع عن مستوى سطح
الرئة الطبيعي إذ تحتوي ھذه العقد على مواد شبيھة بالجبن
 caseous materialوقد تفرغ ھذه المواد بالقصبة مما يؤدي الى
حدوث تجويف بمركز ھذه العقد،حيث أشار الباحثون إن ھذه
اآلفات تتكون لوجود األجسام غير القابلة للبلعمة،غير المھضومة
.(١٨) indigestible pathogens
إن اعلى نسبة كانت لجراثيم االيشيريكيا القولونية E.coli
بواقع  ٣٣عزلة وبنسبة  %٤١,٢٥والتي عزلت من رئات
الجاموس المصابة بذات الرئة وكانت ھذه النسبة مطابقة لما
حصل عليه ) (١١بينما كانت غير متوافقة مع ماحصل عليه
) .(١٩لوحظت مراحل ذات الرئة في جميع العينات التي عزلت
منھا جراثيم  E.coliكان من نوع اذات الرئة القصبيصورةA-١
) .(٢٠كما ولوحظت عالمات ذات الرئة في جميع العينات التي
عزلت منھا جراثيم  Proteus vulgarisوعند عمل مقاطع نسجية
تبين بان ذات الرئة من النوع الليفيني حيث تميز بوجود الليفين
مع احتقان وارتشاح العدالت والخاليا اللمفية في تجويف االسناخ
وھو دليل على حدوث ذات الرئة القصبي القيحي suppurative
 bronchopneumoniaصورة .(٢٠) B -١
في عينات الرئة التي عزلت منھا جراثيم
 Klebsiellapneumoniaeظھرت عليھا ذات الرئة القصبي القيحي
تميز بوجود اعداد ھائلة من العدالت في تجويف االسناخ
والقصبات مع فرط التنسج في ظھارة القصبات فضالً عن
االحتقان والبقع النزفية ) .(٢٠كانت نسبة عزل جراثيم
 %٢,٥ Staphylococcus aureusغير مطابقة لما حصل عليه
) (١١والذي عزل الجراثيم بنسبة مرتفعة جداً  .%٢٢,٤٣ان
عينات الرئة المصابة بجراثيم المكورات العنقودية الذھبية ظھرت
عليھا ذات الرئة االحتقاني  congestive pneumoniaتميز بوجود
تثخن في جدار االسناخ الرئوية بسبب وجود االحتقان في الفراش
الشعري مع وجود خاليا لمفية وعدالت في النسيج الخاللي ).(٢٠
أن نسبة جراثيم  Pasteurellamultocidaوجراثيم
 M.hemolyticaفي عينات رئات الجاموس المصابة بذات الرئة
كانت  %٢,٥وھذه النسبة كانت غير مطابقة لما حصل عليه
) .(١٩ومن خالل الفحص العياني للرئات ظھر نوع ذات الرئة
الليفيني صورة  ٢وذات الرئة القصبي ولوحظ التھاب غشاء
الجنب الليفيني الدائم وانصبابات جنبية  ،pleural effusionsان
اوجه االثارة واضحة عن طريق ظھور قيح ليفيني في منطقة
االسناخ الرئوية مع ظھور وذمة واحتقان على نسيج الرئة
المصابة صورة  .(٢١) B-٢إن الصورة النسجية للرئات المصابة
بجراثيم  P.multocidaوجراثيم  M. hemolyticaتظھر انتشار
أحتقان شعيري ووجود وذمة في االسناخ بسبب وجود خثرة في

الشعيرات واالوعية الدموية ونخر جدار االسناخ في الفصوص
المصابة مع وجود قيح ليفيني مرتشح بالخاليا في تجويف االسناخ
الرئوية .ان البؤر النخرية محاطة باطار من البلعمات الرئوية
ويعتقد انھا خاليا عدالت متوالدة اختلطت مع البلعمات في
تجويف االسناخ ) .(٢١الجو الحار مع وجود الرطوبة يساھم في
حدوث اصابات بجراثيم  P.multocidaوجراثيم M.hemolytica
مع نقصان او ندرة العشب مما يؤدي الى انتقال الحيوان الى
مناطق بعيدة بحثا ً عن االعشاب وھذا يعرض الحيوان الى
االجھاد ثم انخفاض المناعة وبالتالي يصبح من السھولة اصابتھا
بامراض الجھاز التنفسي ،وھو يفسر النسبة القليلة للعزل حيث ان
الفترة التي اخذت فيھا العينات كانت خالل موسم االمطار وقلة
الرطوبة ).(٢٢

صورة  A :١رئة جاموس تعاني من األصابة بجراثيم القولونية
يوضح وجود األحتقان ) (aوالتصلد الرمادي ) ،(bصورة B :١
مقطع نسجي لرئة جاموس تعاني من ذات الرئة القولونية يوضح
ذات الرئة القصبي ،تجمع النضح األلتھابي في القصبات
).suppurative bronchopneumoniaH&E(270X
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ونفايات خلوية فضالً عن العدالت المحاطة بالخاليا اللمفية
والبلعمات ونسيج ليفي رابط غير متكامل فضالً عن احتواء البؤر
على الخاليا العمالقة  gaint cellsاما باقي النسيج الحشوي للرئة
فكان يعاني االحتقنان.أما الفصوص التي تكون االصابة ضئيلة
فيھا لوحظ احتواء االسناخ الرئوية على اليفين والخاليا اللمفية
ممزوج مع كريات الدم الحمر فضالً عن العدالت والبلعمات
).(٢٣
كانت نسبة عزل جراثيم  %١,٢٥ Actinobacillus spp.غير
مطابقة لما حصل عليه ) (٢٤والذي استطاع عزل  ٣٢عزلة
وبنسبة  %٣من تلك الجراثيممن مجموع  ٣٦٣حالة مرضية
لقطعان الجاموس المصاب بذات الرئة ،وتبين في الفحص العياني
ان الرئة ثقيلة جداًاكثر من الطبيعي وظھرت عليھا حبيبات
رمادية وغشاء الجنب ملتصق بجدار الصدر ومتصلب نتيجة
التليف صورة  .A-٣وعند عمل قطع للنسيج كان ھش رملي مع
وجود تكلسات اما الفحص النسجي فقد اوضح وجود ذات رئة
ورمي حبيبي صورة  B-٣يتميز بوجود خاليا ظھارية وعمالقة
وبلعمات وخاليا ھراوية واجسام نجمية ) (٢٥أما جراثيم
 Aeromonasveroniiو Aeromonashydrophilaفكانت ذات الرئة
من النوع الجنبي الليفيني المزمن وتبين في الفحص العياني كانت
الرئة المصابة ذات لون ضارب للرمادي واالفات بشكل مناطق
غير منتظمة حمراء الى فاتحة اللون وكان غشاء الجنب ذو لون
ضبابي صورة  A-٤وعند عمل المقاطع النسجية لوحظ زيادة في
سمك غشاء الجنب بسبب ترسب الليفين مع وجود انخماص في
االسناخ الھوائية وفقدان العضو شكله النسجي صورة .B-٤
وھناك دراسات موسعة أخرى أجريت على قطعان جاموس
عزلت جراثيم  Aeromonas spp.المسؤولة عن حدوث حاالت
ذات الرئة مع ظھور أفات في نسيج الرئة ،كما إن ھذه الجراثيم
كانت متواجدة في عينات لحم الجاموس المجمدة وأكدت دراسات
أن اإلصابة تأتي إلى الحيوانات نتيجة األغذية والمياه الملوثة بھذه
الجرثومة وتعتبر من الجراثيم االنتھازية في حاالت حدوث نقص
في المناعة حيث أنھا غير متواجدة في األمعاء بصورة طبيعية
) .(٢٦وجدول  ٣يوضح المسببات الجرثومية ونوع ذات الرئة
الخاصة بھا.
شكلت أفات ذات الرئة الطفيلية نسبة  %٧٤من مجموع
األفات المالحظة في رئة الجاموس وأختلفت األفات العيانية مابين
مناطق صلدة مختلفة في الحجم يميل لونھا من األحمر الى
الرمادي والبعض منھا كان على شكل أكياس عدرية منتشرة على
متن الرئة .شكلت نسبة األصابة باألكياس العدرية في رئة
الجاموس  %٩٧,٢٩من مجموع األفات الكلية وجاءت ھذه النسبة
مرتفعة جداً عما حصل عليه الباحث ) (٢٧أن تفاوت النسبة يعتمد
على ظروف معيشة الحيوان وباألخص تواجد الكالب السائبة
التي تلعب دور كبير في نقل األصابة ) (٢٨وأن نسبة أصابة
األغنام أعلى منھا في األبقار والجاموس ).(٢٩

صورة  A :٢رئة جاموس تعاني من االصابة بجراثيم
 ،P.multocidaيوضح وجود العقيدات االلتھابية ← مع التصلد
االحمر  Bارتشاح الليفين ،صورة  B :٢مقطع نسجي لرئة
جاموس مصابة بجرثومة  P.multocidaيوضح وجود ذات الرئة
الجنبي الليفيني ).H&E(105X) (a
إن النسبة المئوية لجراثيم  Actinomyces spp.والتي عزلت
من رئات الجاموس المصابة بذات الرئة بلغت  %٢,٥وجاءت
ھذة النسبة متفقة مع ماتوصل اليه الباحث ) .(١١إن الفحص
العياني لتجويف الصدر يحتوي على  ٥-١لتر من سائل عكر
قھوائي اللون وكذلك التجويف البريتوني كما إن الفص الخلفي
االيمن للرئة يحتوي على مناطق متصلدة من عقيدات رصاصية
اللون منتشرة او متحدة على سطح غشاء الجنب والرئة وعند
عمل قطع كانت تحتوي على مواد متجبنه يصاحبھا تورم العقد
اللمفاوية للرغامي القصبي حيث بدت اربع مرات اكبر من الحجم
الطبيعي للعقد اللمفية اما الفحص النسجي فقدبين ان النسيج
الحشوي الرئوي للفص الخلفي االيمن للرئة يحتوي على بؤر
ملتحمة وھذه البؤرات متنخرة وتميزت بأمتالئھا بالحمضات
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 Staphylococcus aureusمنھا .أما بالنسبة للنسيج الرئوي المتاخم
للكيس العدري أحتوى على مناطق محتقنة وانخماصات مع وجود
خزب ومناطق تصلد لحمية القوام ذات لون وردي محمر.
أما ديدان الكبد فقد شكلت نسبة  %٢,٧حيث كانت األفات على
شكل عقيدات صلدة كان قطرھا حوالي  ٢,٥-١,٥سم على السطح
البطني للفص الحجابي األيمن بالقرب من الحافة الخلفية وكانت
بارزة فوق سطح الرئة ذات لون قھوائي الى األحمر الغامق ذات
شكل يميل الى البيضوي محاطة بنسيج ليفي كثيف وعند عمل
مقاطع عرضية في األفه وجد انھا تحتوي على نضحة كثيفة
القوام قھوائية اللون ومتجبنة مع نزف داخل التجويف فضال عن
مالحظة األطوار اليافعة لديدان الكبد  F. hepaticaلم تشير
المصادر الى عزل ديدان الكبد من رئات الجاموس وسجلت ھذه
الديدان ألول مرة في رئات جاموس الموصل.

صورة  A :٣رئة جاموس مصابة بجراثيم ،Actinobacillusspp
يوضح التصلد الرمادي للفص االيمن وااليس مع احتقان الفص
االضافي ) ،(bصورة  B :٣مقطع نسجي لرئة جاموس تعاني
ذات الرئة الورمية الحبيبية ،التليف الشديد ).H&E(43X
وقد أختلفت ھذه األكياس في العدد والحجم وتوزيعھا في متن
الرئة حيث أنتشرت األكياس بصورة عشوائية في جميع فصوص
الرئة وتراوحت أقطارھا مابين  ١٥ -٢سم تقريبا ً وبلغ أعداد
األكياس العدرية في  ٧حاالت  ١٠-٧أكياس وفي  ٥حاالت شوھد
وجود كيس عدري واحد توزعت بصورة عشوائية في متن الرئة
وكان الغالب في توزيع األكياس العدرية على سطح العضو أما
البعض االخر من األكياس كان مطموراً في متن النسيج الرئوي
وظھرت الوان األكياس العدرية أحمر رمادي الى أبيض رمادي
وعند فتح الكيس كان يحتوي على سائل تباين في الشفافية فبعض
األكياس احتوت على سائل رائق أما البعض األخر فكان عكر
نوعا ً ما وبعض األكياس أحتوت على مواد نخرية شبيھة بالجبن
ومتكلسة في حين ان بعض األكياس لم تحتوي على سائل .إن
بعض األكياس احتوت على مواد حليبية اللون تم عزل جرثومة

صورة  A :٤رئة جاموس مصابة بجراثيم  A.veroniiتوضح ذات
الرئة الجنبي الليفيني المزمن ،صورة  B :٤مقطع نسجي لرئة
جاموس مصابة بجراثيم  A.veroniiتجمع الليفين )H&E ،(a
).(43X
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