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تشخيص مرض عفونة الدم النزفية في جاموس االهوار في جنوب العراق2002/
خولة غنً عبد األمٌر
جلٌل عبد غاطً
ماجدة سعٌد عبد هللا
الشركة العامة للبٌطرة
الخالصة:
جرى التحري عن مرض عفونة الدم النزفٌة فً جاموس االهوار فً محافظة ذي قار جنوب العراق وقد
وصفت األعراض السرٌرٌة و المرضٌة ووصف الشكل الخارجً ،الزرعً ،الكٌمٌاحٌوٌة لجرثومة
 Pasterulla multocidaمن  31نموذج جمعت من الحٌوانات المصابة والنافقة كما سجلت التغٌٌرات
المرضٌة العٌانٌة والنسٌجٌة .

Identification of Buffaloes hemorrhagic septicemia in southern Iraq
marshland-2008
Jalel Abed Gati
Khawla Gani Abdulamer
Majdah Saeed Abdulah
State Veterinary Company
Abstract:
A satisfactory investigation of buffaloes hemorrhagic septicemia was obtained in
the marshes of Dhi Qar governorate in southern Iraq. Has described the clinical
and pathological symptoms and exterior morphology of bacterial colonies and
biochemical behavior of Pasterulla multocida. Gross and histopathological changes
were recorded also in 13 samples collected from infected and dead animals.
المقدمة:
ٌعد مرض عفونة الدم النزفٌة فً األبقار
والجاموس مصدر نكبات وبائٌة فً دول آسٌا
وأفرٌقٌا متمثال فً نسبة عالٌة من اإلصابات
والهالكات( ، )0على مدى  01سنة من الدراسات
الوبائٌة فً الهند كان مؤشر الهالكات ٌأتً أوال
ومؤشر اإلصابات ٌأتً ثانٌا مقارنة باألمراض
األربعة  ،الطاعون البقري  ،الحمى القالعٌة ،
الجمرة الخبٌثة والجمرة العرضٌة (ٌ،)0حدث
الـمـرض فــً مـعـظـم دول آســٌا  ،عـــادة

إثناء الرٌاح الموسمٌة وارتفاع الحرارة ،وتسببه
جرثومة Pasteurella multocida
وهً عصٌات كروٌة سالبة لصبغة كرام
ضارٌة جدا وخطٌرة فً األبقار وأكثر ضراوة
فً الجاموس( .)2(، )1وٌصٌب المرض الجمال
وهو اقل ضراوة فً األغنام والخٌول (.)3
تحدث األوبئة الكثٌفة فً المناطق المستوطنة
وغٌر المستوطنة من قبل المرض( )4وقد سجل
المرض بعد اإلصابة بمرض الحمى القالعٌة
كمضاعفات مرضٌة.على الرغم ان المرض
1
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ٌحدث فً أي وقت من السنة  ،إال إن األوبئة
الخطٌرة تحدث أثناء موسم األمطار (.)01
فً سرٌالنكا جمعت البٌانات الخاصة ب 40وباء
لمرض عفونة الدم النزفٌة وحللت إحصائٌا ،
ووجد أن هالكات الجاموس أعلى من هالكات
األبقار  %2350و  %0351على التوالً ،وبلغت
هالكات الجاموس الكلٌة فً المناطق المستوطنة
بالمرض  ، %02بٌنما بلغت نسبة الهالكات
بنفس الحٌوان فً المناطق غٌر المستوطنة
بالمرض ٌ .%4253تركز الموت فً عجول
الجاموس عندما ٌنتشر مرض عفونة الدم النزفٌة
فً المناطق المستوطنة بالمرض بٌنما ٌشمل
جمٌع األعمار فً المناطق غٌر المستوطنة (.)7
ٌتمٌز المرض سرٌرٌا بالخمول ،االمتناع عن
الحركة  ،كثرة اللعاب  ،ارتفاع حرارة الحٌوان
،صعوبة التنفس،تنفس بالفم المفتوح،اإلفرازات
األنفٌة الشفافة ،تورم الحنجرة و/او الرقبة وقد
ٌمتد الورم الى الصدر  ،رغوة تمأل المجرى
التنفسً والرقود ثم الموت خالل ساعاتٌ .تصف
المرض بانتا نٌة الدم وفترة حضانة  3-1أٌام ()1
وٌبدو أن ال وجود للحاالت المزمنة(.)2

-

المواد وطرائق العمل:
-1التحري الحقلي:
جرى التحري عن المرض فً عدة قطعان
للجاموس (  ) Bubbalus bablisفً قضاء
الجباٌش التابع لمحافظة ذي قار فً جنوب العراق
وهً منطقة اهوار ٌمارس الجاموس فٌها الرعً
الحر على النباتات المائٌة واغلبها القصب
والبردي  ،وٌعٌش فً قطعان ٌتراوح عدد
الجاموس فٌها  311 – 31رأس .
حدث الوباء خالل شهر آب  8118وانتشر بٌن
جمٌع األعمار وتسبب فً زٌادة ملحوظة
باإلصابات والهالكات إذ بلغت نسبة Case
 %311 fatalityإما نسبة اإلصابات فقد بلغت
فً بعض القطعان  %01وكانت نسبة الهالكات
فً القطٌع الواحد  %31-0وتراوحت مدة
المرض من  4-1أٌام .خضعت الجوامٌس النافقة
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إلى إجراء الصفة التشرٌحٌة وسجلت العالمات
المرضٌة علٌها .
-1المواد المستخدمة:
 -1-8المواد المستخدمة فً الفحص الجرثومً
(.)38
 Brain heart infusion agarمضافا إلٌه %7
من دم األغنام (شركة .)Oxide
(شركة
Brain heart infusion broth
.)Oxide
( Muller hintone agarشركة .)Oxide
(شركة .)Oxide
MacConkey agar
& Glucose ,Manitol, Maltose,Sucrose
(شركة .)Oxide
Lactose agars
(شركة .)Oxide
Urase broth
(شركة .)Oxide
كاشف Kovacs
أقراص فحص الحساسٌة من شركة (.)Oxide
 -8-8المواد المستخدمة فً الفحص المرضً
النسجً
 كحول اثٌلً بتراكٌز ، %91 ، % 81 ، %71. %311، %90
 زاٌلول شمع البرافٌن الصبغة الروتٌنٌة Haematoxlyin & Eosin -3العينات المرضية:
بعد إجراء الفحص السرٌري الكامل على 38
جاموسة مصابة  ،سحبت 38عٌنة دم ورٌدي
فً أنابٌب معقمة تحتوي مانع التخثر من
الحٌوانات المصابة وأخذت عٌنة من السائل
البلوري وعٌنة رئة من إحدى الجوامٌس النافقة
توا لغرض الزرع الجرثومً وعمل المسحات
المباشرة على الشرائح الزجاجٌة والفحص
المرضً النسجً.
 -4العزل الجرثومي:
زرعت 31عٌنات من الدم الورٌدي و عٌنة
واحدة من السائل البلوري و عٌنتٌن من الرئة ،
مباشرة على وسط Brain heart infusion
 agarالحاوي على  %7من الدم وعلى وسط
الماكونكً وحضن الزرع بدرجة  17م لمدة 84
ساعة بٌنما زرع نموذج الرئة على وسط Brain
 heart infusion brothثم نقل إلى وسط
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Brain

ووسط

الحنجرة فً بعض الحاالت
كانت بدون تورم منطقة الحنجرة.

heart infusion agar
. MacConkey agar
اجري الفحص المباشر باستخدام صبغة كرام
وأجرٌت الفحوص الكٌماحٌوٌة على الجرثومة
المعزولة واجري اختبار الحساسٌة باستخدام وسط
 Muller hintone agarوأقراص فحص
الحساسٌة لتعٌٌن الدواء المناسب للعالج.
النتائج:
 -1األعراض السريرية:
تمٌزت األعراض السرٌرٌة بالهالك السرٌع ،
ارتفاع درجة الحرارة (ْ 48-19م) ،معاناة فً
التنفس ،كثرة اللعاب  ،استمرار فتح الفم للتنفس ،
النعاس  ،مقاومة الحركة  ،انقطاع الشهٌة
واالجترار  ،التنفس البطنً الضحل المؤلم ،
تورم

Maltose

Manitole

Sucrose

Lactose

_

+

+

_
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واغلب الحاالت

 -8الصفات الشكلية للمستعمرات الجرثومية:
ظهرت المستعمرة الجرثومٌة على وسط
Brain heart infusion agarالحاوي على الدم
،بشكل دائري وبلون رمادي ولم تحلل الدم ولم
تظهر الجرثومة نموا على وسط الماكونكً
وظهرت الجرثومة بانها سالبة لصبغة كرام
وتتصف بوجود ظاهرة  Bipolarityوشكل
. Coccobacillus
 -1الصفات الكيماحيوية للعزالت الجرثومية:
اكدت نتائج الفحوص الكٌماحٌوٌة المبٌنة فً
الجدول أدناه  ،بان الجرثومة المعزولة هً
. Pasteurella multocida

Indole Urase Glucose

_

+

 -4فحص الحساسية:
اجري فحص الحساسٌة على الجرثومة
المعزولة وكانت النتائج كما ٌلً:
* حساسة ( اوكسً تتراساٌكلٌن – بنسلٌن –
جنتاماٌسٌن – ساٌبروفلوكساسٌن).
* متوسطة الحساسٌة (امبسلٌن – اموكسسلٌن).
* مقاومة ( تراي مٌثبرم – ستربتوماٌسٌن –
ارثروماٌسٌن ).
-3-0التغييرات المرضية العيانية:
أظهرت العالمات المرضٌة العٌانٌة فً
الجاموس النافق وجود احتقان و رغوة تملئ
الرغامً و القصبات الرئوٌة  ،تضخم فً الغدد
اللمفاوٌة أمام الكتف  ،النزف الحبري ( النقطً)
فً التامور  ،وجود سوائل تبنٌة اللون فً
التجوٌف الصدري وكٌس التامور ،التهاب شدٌد

+

Growth
In
macconkey

Blood
hemolysis

Test

_

_

Pasterulla
multocida

فً الرئتٌن وتحول لون الرئتٌن إلى رصاصً
او بنً  ،احتقان شدٌد فً النسٌج الرئوي وانتشار
بقع نزفٌه متعددة ومختلفة فً الحجم فً أماكن
متفرقة من النسٌج الرئوي ووجود تثخن فً غشاء
البلورا ،تضخم الغدد اللمفاوٌة الرئوٌة  ،التصاق
الرئتٌن بالغشاء البلوري فً بعض الحاالت مع
وجود قطع من الفاٌبرٌن فً مناطق االلتصاق ،
توسع الحواجز بٌن الفصٌصات الرئوٌة
 ،Lobular septaتورم الحنجرة واحتوائها على
سوائل التهابٌة تحت جلدٌة وتحول لون األنسجة
إلى لون اللحم المطبوخ فً بعض الحاالت .
 -8-0التغييرات المرضية النسجية:
اظهر الفحص المرضً النسجً وجود احتقان
شدٌد فً األوعٌة الدموٌة الكبٌرة والصغٌرة
(صورة رقم  ، )3تثخن فً جدران االسناخ
3
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الرئوٌة الحتقان شعٌراتها الدموٌة وارتشاحها
بالخالٌا االلتهابٌة من العدالت و وحٌدة النواة
(صورة رقم  ، )8وجود تكففات خلوٌة شدٌدة من
األوعٌة الدموٌة
الخالٌا االلتهابٌة حول
المحتقنة ( صورة رقم  ، )1تثخن الحواجز بٌن
الفصٌصات الرتشاحها بمختلف الخالٌا االلتهابٌة
واحتقان أوعٌتها الدموٌة واحتوائها على الوذمة
(صورة رقم  ، )4امتالء البعض من االسناخ
الرئوٌة بالوذمة وكرٌات الدم الحمراء ،و لوحظت
انزفة متعددة ضمن المتن الرئوي وانتشار بؤر
نخرٌة حاوٌة على العدالت الحٌة والمتنكسة حول
األوعٌة الدموٌة المحتقنة مكونة بذلك الخراجات
الدقٌقة (صورة رقم  ، )0تكاثر ملحوظ لبالعم
االسناخ  ،وتثخن شدٌد فً غشاء البلورا نتٌجة
النتشار االنزفة والوذمة مع االرتشاح الكثٌف
للخالٌا االلتهابٌة واحتقان األوعٌة الدموٌة فً
الغشاء وإحاطتها بتكففات خلوٌة التهابٌة (صورة
رقم .)6
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الجاموس واألبقار من البرامج الروتٌنٌة فً كل
أنحاء العراق .
لوحظ ان غالبٌة الحٌوانات المصابة او النافقة
ال تظهر تورم منطقة الحنجرة وقد تركزت
اآلفات المرضٌة فً الرئتٌن وشملت غشاء البلورا
والقلب .ان حدوث الحاالت الالنوعٌة مع عدم
وجود تورم الحنجرة ٌمكن مشاهدته فً هذا
المرض ( .)10زرقت الجوامٌس باكثر من مضاد
حٌوي فً نفس الوقت وبجرعات عالٌة وذلك
ٌبرر عدم ظهور الجرثومة فً بعض عٌنات الدم
المسحوبة من الحٌوانات المصابة .
ان تلك الصفة التشرٌحٌة والصورة السرٌرٌة
تحتمل كثٌراً وجود مرض عفونة الدم النزفٌة
 . Septicaemic pasterullosisلقد حدث
الوباء فً قطعان ملقحة وغٌر ملقحة ضد المرض
وذلك ٌعود اما الى دخول عترة جدٌدة
) ( Serotypeمن الجرثومة غٌر موجودة فً
اللقاح المستعمل او خطأ (أخطاء) فً عملٌة
التلقٌح نفسها وهذا متطابق مع دراسة أجرٌت
على المرض فً محطة لتربٌة األبقار (. )33
عزلت عدة عتر من جرثومة Pasterulla
 multocidaكانت سببا ً فً حدوث عفونة الدم
النزفٌة  Septicaemic pasterullosisفً
مناطق عدٌدة من العالم
( )4وتعد عملٌة توصٌف Stereotyping
الجرثومة المعزولة أثناء هذا الوباء ،ووجود
العترة المحلٌة فً اللقاح أمرا مهما ً جداً من اجل
السٌطرة على المرض .

المناقشة:
ٌعدددد مدددرض عفوندددة الددددم النزفٌدددة مدددن اخطدددر
األمدددراض التدددً تصدددٌب الجددداموس ( )3وٌسدددبب
خسددائر اقتصددادٌة كبٌددرة  ،ان هددذه الدراسددة هددً
األولدددى التدددً تدددم فٌهدددا تشدددخٌص المدددرض فدددً
جدداموس االهددوار فددً جنددوب العددراق مددن خددالل
األعددراض السددرٌرٌة  ،التغٌٌددرات المرضددٌة فددً
األعضاء المصابة و العزل الجرثومً .
تحدث األوبئة المنفردة فً كل مناطق العالم على
الرغم من وجود التلقٌح الروتٌنً ضد المرض
( )9وٌعد التلقٌح ضد عفونة الدم النزفٌة فً
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صورة رقم  : 3مقطع نسٌجً لرئة جاموسة مصابة بمرض عفونة الدم النزفٌة ٌ،بٌن احتقان شدٌد فً
) (H&E × 33معظم االوعٌة الدموٌة الكبٌرة منها والصغٌرة.

صورة رقم  :8مقطع نسٌجً لرئة جاموسة مصابة بمرض عفونة الدم النزفٌة ٌ ،ظهر تثخن واضح فً
جدران االسناخ الرئوٌة نتٌجة احتقان الشعٌرات السنخٌة وارتشاحها بالعدالت والخالٌا وحٌدة النواة
)(H&E × 318

5
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صورة رقم  :1مقطع نسٌجً لرئة جاموسة مصابة بمرض عفونة الدم النزفٌة ٌ ،وضح وجود تكففات
التهابٌة شدٌدة فً العدالت والخالٌا وحٌدة النواة حول االوعٌة الدموٌة المحتقنة
)(H&E × 66

صورة رقم  : 4مقطع نسٌجً لرئة جاموسة مصابة بمرض عفونة الدم النزفٌة ٌبٌن تثخن الحواجز بٌن
الفصوص الرئوٌة الرتشاحها بالخالٌا االلتهابٌة واحتقان أوعٌتها الدموٌة واحتوائها على الوذمة
)(H&E X 33
6
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صورة رقم  : 0مقطع نسٌجً لرئة جاموسة مصابة بمرض عفونة الدم النزفٌة ٌظهر وجود الخراجات
الدقٌقة ضمن المتن الرئوي
)(H&E X 66

صورة رقم  : 6مقطع نسٌجً لرئة جاموسة مصابة بمرض عفونة الدم النزفٌة ٌوضح تثخن غشاء البلورا
بسبب انتشار االنزفة والوذمة واحتقان االوعٌة الدموٌة واالرتشاح الكثٌف للخالٌا االلتهابً
)(H&E × 33
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