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نسبة انتشار البروسيال والسالمونيال في األبقار في بغداد
ضحى صباح جاسم
سفيان صالح سلمان
كلية الطب البيطري /جامعة بغداد

الخالصة
أجريت الفحوصات المصلية على ( )211عينة مصل قسمت إلى ( )01عينة مصل من أبقار مجهضة و ()01
عينة مصل من أبقار غير مجهضة من بعض مناطق بغداد وذاك للكشف عن داء البروسيالت وداء السالمونيال وباستخدام
اختبار الروزبنجال الشريحي واختبار التالزن األنبوبي واختبار الويدال الشريحي  .تناولت هذه الدراسة محورين رئيسيين
المحور األول هو تحديد نسبة اإلصابة بداء البروسيالت والسالمونيال في األبقار أما المحور الثاني فهو تشخيص حاالت
اإلصابة المشتركة بينهما في األبقار ,ويعتبر اختبار الروزبنجال من االختبارات التمشيطية المهمة في التحري عن
اإلصابة بالبروسيال حيث أعطى نتائج موجبة( )21وبنسبة ( )%66في األبقار المجهضة و( )11وبنسبة ( )%66في
األبقار غير المجهضة أما اختبار التالزن األنبوبي فقد أعطى نتائج موجبة ()11وبنسبة ( )%66في األبقار المجهضة و
( )21وبنسبة ( )%11في األبقار غير المجهضة .أعطى اختبار الويدال الشريحي نتائج جيدة في تشخيص داء السالمونيال
حيث كانت نسبة اإلصابة بداء السالمونيال ( )%12باألبقار المجهضة و ( )%26في األبقار غير المجهضة ولوحظ إن
نسبة اإلصابة المشتركة بين داء البروسيالت وداء السالمونيال قد بلغت ( )%26في األبقار المجهضة و ( )%21في
األبقار غير المجهضة ويعزى السبب إلى وجود االنتجينات غير النوعية والمشتركة بين الجرثومتين.

المقدمة
ومشتقاته في حالة البروسيال أو تناول الغذاء التالف
والملوث في حالة السالمونيال(.)7( )6( )0إن برامج
السيطرة الناجحة على السالمونيال والبروسيال تحتاج إلى
استخدام أدوات تشخيصية كفوءة وفعالة لتحديد
الحيوانات المصابة ,وهناك العديد من الطرق
التشخيصية للبروسيال والسالمونيال لكن نتائج هذه
الطرق تتأثر بعدة عوامل كنوع الحيوان وجنسه والحمل
والتغذية باإلضافة إلى وجود التفاعالت التصالبية بين
االنتيجينات العامة الموجودة في غشاء خاليا هذه
البكتيريا والتي تؤدي إلى ظهور النتائج الموجبة الكاذبة
خصوصا في اختبارات داء البروسيالت لذا صممت هذه
الدراسة التي تهدف إلى تحديد نسبة اإلصابة بكل من
البروسيال والسالمونيال في األبقار في بغداد باإلضافة
إلى تحديد حاالت اإلصابة المشتركة بينهما.

يعتبر كل من داء البروسيالت والسالمونيال من
األمراض المشتركة واسعة االنتشار عالميا حيث تسبب
خسائر اقتصادية وصحية كبيرة نتيجة نسب الهالك
العالية واإلجهاض و االنخفاض في إنتاج الحليب واللحم
هذا باإلضافة إلى الحمى والتهاب المفاصل والتسمم
الغذائي في اإلنسان(.)1( )2إن البروسيال والسالمونيال
تصيب اإلنسان وكافة أنواع الحيوانات كاألبقار
والجاموس واألغنام والماعز والخيول والكالب والطيور
واألسماك و إن شدة اإلصابة تعتمد على جرعة
البكتيريا المأخوذة وضراوتها باإلضافة للحالة المناعية
للحيوان والتي تلعب دورا مهما في تحديد درجة
اإلصابة حيث إن مناعة الحيوان تقل في حاالت اإلجهاد
والتقدم بالعمر (.)6( )2إن كال المرضين ممكن أن
ينتقال من الحيوان لإلنسان إما باالتصال المباشر مع
األغشية الجنينية الملوثة وتناول الحليب الملوث

المواد وطرق العمل
اجري هذا االختبار لتشخيص البروسيال حسب طريقة
 ) 2 ( Morganوباستخدام االنتجين المجهز من
شركة( ) Megaااليطالية
ب -اختبار التالزن األنبوبي:
اجري هذا االختبار لتحديد المعيار الحجمي لألجسام
المضادة في العينات الموجبة الختبار الروزبنجال حيث
استخدمت الطريقة االوروبيه()2و( )9باستخدام االنتجين
الخاص باالختبار والمجهز من شركة( ) biomerixe
الفرنسية
ج -اختبار الويدال الشريحي:
استخدم هذا االختبار لتشخيص السالمونيال ()21
ولتحديد المعيار الحجمي لألجسام المضادة باستخدام
االنتجين المجهز من شركة ( Spinreact, S.A.-
 )spainوالمتضمن االنتجينات التالية Sal. Paratyphi
)A (H &O)Sal. Paratyphi B ( H&O

 -1جمع العينات:
أجريت هذه الدراسة على ( )211بقرة من مناطق
مختلفة في محافظة بغداد وبواقع ( )01بقرة مجهضة
و( )01بقرة غير مجهضة حيث أخذت عينات دم (0
مل) من كل بقرة ووضعت في أنابيب نظيفة ومعقمة
وخالية من مانع التخثر لغرض الحصول على المصل
بعد وضع األنابيب في جهاز الطرد المركزي لمدة 21
دقائق وبسرعة  2111دورة/دقيقة وخزنت العينات
بدرجة حرارة11-م لحين إجراء االختبارات المصلية
عليها.
 -2االختبارات المصلية:
أجريت االختبارات المصلية على جميع عينات المصل
المأخوذة من األبقار للكشف عن البروسيال والسالمونيال
وكاالتي:
أ -اختبار الروزبنجال الشريحي:

النتائج والمناقشة
الختبار الروزبنجال و ( )11عينة وبنسبة ()% 66
أعطت نتائج موجبة في اختبار التالزن األنبوبي بينما

من أصل ( )01عينة مصل ألبقار مجهضة فان
(  ) 21عينة وبنسبة ( )%66أعطت نتائج موجبة
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في األبقار غير المجهضة فمن أصل ( )01عينة
الي ضعف الجهاز المناعي الذي يودي إلى تكاثر جراثيم
البروسيال في أنسجة الحيوان المختلفة ( .)21( )22إن
مفحوصة فان ( )11عينة وبنسبة ( )% 66أعطت نتائج
السبب في اختالف النتائج بين االختبارات قد يعود إلى
موجبة باختبار الروزبنجال و ( )21عينة وبنسبة
االختالف في أنواع األجسام المضادة أو بسبب مرحلة
( )%11أعطت نتائج موجبة باختبار التالزن األنبوبي
المرض (بدايته أو نهايته) و المعيار الحجمي لألجسام
وقد كانت النسبة الكلية للنتائج الموجبة في كل األبقار
المضادة والفترة بعد اإلجهاض أو التلقيح ( , )22وان
( )211: 06( )% 06باختبار الروزبنجال و( )%21
الحموضة في اختبار الروزبنجال تمنع نشاط  IgMفي
( )211021باختبار التالزن األنبوبي .جدول رقم (.)2
المصل وتساعد IgGفي التفاعل مع االنتجين وبما إن
اظهر اختبار الروزبنجال نتائج موجبة اعلي في كل من
 IgGيكون هو السائد في المراحل األخيرة للمرض وفي
األبقار المجهضة وغير المجهضة مقارنة باختبار
الحاالت المزمنة فان اختبار الروزبنجال له القدرة على
التالزن األنبوبي وهذا يعزز أهميته كاختبار تمشيطي
تحديد الحاالت المزمنة ()26و (.)20
سريع في األبقار وكانت نسبة اإلصابة في األبقار
المجهضة أكثر من األبقار غير المجهضة والذي يعزى
جدول رقم ( )2نتائج االختبارات المصلية المستخدمة للكشف عن داء البروسيالت
االختبار

اختبار الروزبنجال

اختبار
األنبوبي

التالزن

حالة الحيوان

العدد الكلي للحيوانات

عدد الحاالت الموجبة

نسبة الحاالت الموجبة

مجهض

01

21

%66

غير مجهض

01

11

%66

العدد الكلي

211

06

%06

مجهض

01

11

%66

غير مجهض

01

21

%11

العدد الكلي

211

21

%21

كانت النتائج الموجبة الختبار الويدال الشريحي
المستخدم لتشخيص داء السالمونيال ( )26عينة
وبنسبة( )% 12في األبقار المجهضة أما في األبقار
غير المجهضة فكانت النتائج الموجبة ( )2وبنسبة(
 )%26وكانت النسبة الكلية للحاالت الموجبة ( )% 11
( .)211: 11جدول رقم ()1

لقد أوصت العديد من الدراسات بان النتائج
الموجبة الختبار الروزبنجال يجب تأكيدها باختبار
التالزن األنبوبي أو أي اختبار مصلي أخر للتخلص من
النتائج الموجبة الكاذبة وان اختبار التالزن األنبوبي
مناسب لتشخيص الحاالت الحادة أو الجديدة لكن
استعماله يكون محدود في التفريق بين أنواع األجسام
المضادة الناتجة عن اإلصابة والتلقيح (.)26
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جدول رقم ( )1نتائج اختبار الويدال الشريحي لتشخيص داء السالمونيال
عدد الحاالت
حالة الحيوان العدد الكلي للحيوانات
الموجبة

االختبار

مجهض

26

01

نسبةالحاالت الموجبة

%12

الويدال الشريحي
غير مجهض

العدد الكلي

01

2

%26

211

11

%11

تفريقها عن السالمونيال باستخدام فحوصات أخرى
(.)29()22لوحظ خالل هذه الدراسة وجود(  ) 2حاالت
إصابة مشتركة بين السالمونيال والبروسيال وبنسبة( 26
 )%في األبقار المجهضة و ( )6حاالت وبنسبة
( )%21في األبقار غير المجهضة .جدول رقم (.)2

إن هذا االختبار يعتمد على إظهار وجود
األجسام المضادة في مصل الحيوانات المصابة باستخدام
انتجين  Oو  Hللسالمونيال  S. paratyphi Aو S.
 Paratyphi Bخالل الحالة الحادة للمرض ( )27يمكن
مالحظة نتائج موجبة كاذبة في اختبار الويدال في
األبقار المصابة بجراثيم أخرى غير السالمونيال مثل
االضطرابات المناعية و  Cryptococcusويمكن

جدول رقم ( )2عدد الحاالت المشتركة بين البروسيال والسالمونيال في األبقار
حالة الحيوان العدد الكلي للحيوانات عدد الحاالت المشتركة النسبة المئوية
01

2

%26

غير مجهض 01

6

%21

26

%26

مجهض

العدد الكلي

211

(.)12()2نستنتج خالل هذة الدراسة إن البروسيال تعد
من أهم مسببات اإلجهاض باألبقار وان اختبار
الروزبنجال يعتبر اختبار تمشيطي مهم في الكشف عن
البروسيال في األبقار وان اختبار الويدال الشريحي
يعطي نتائج جيدة في تشخيص داء السالمونيال في
األبقار وقد تحدث تفاعالت تصالبية في االختبارات
المصلية عند تشخيص البروسيال والسالمونيال بسبب
وجود انتيجينات غير نوعية في غشاء خاليا كل من
السالمونيال والبروسيال.

إن هناك إصابات مشتركة أو نتائج موجبة كاذبة
في حالة داء البروسيالت والتي تكون لعدة أسباب منها
وجود أجسام مضادة ناتجة عن التلقيح أو اإلصابة
Yersenia
بجراثيم أخرى كالسالمونيال و
enterocoliticaو  Vibrio choleraو Francisla
 tubensisو  E. coliو Pasturella haemolytica
(.)11( )12(.)11أشارت بعض المصادر إلى وجود
حاالت سالبة كاذبة في اختبار الروزبنجال وذلك في
المراحل المبكرة من اإلصابة أو مباشرة بعد اإلجهاض
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Abstract
Serological investigation was conducted on (100) serum samples. (50) samples were
collected from aborted cows and (50) samples from non-aborted cows in some areas in
Baghdad to detect the infection of Brucellosis and Salmonellosis by using Rose Bengal plate
test and tube agglutination test for brucellosis and the Widale plate test for salmonellosis.This
study was conducted on two axons, first axon to detect the incidence of infection with
brucellosis and salmonellosis in cattle, while the second axon to detect the cases of mixed
infection with salmonellosis and brucellosis.Rose bengal test conceders one of the most
important screening test in detecting brucellosis in both aborted and non-aborted cows. The
positive results in the RBPT were (32) with percentage (%64) in aborted cows and (22) with
percentage (%44) in non-aborted cows, while the tube agglutination test gave (22) positive
results with percentage(%44) in aborted cows and (5) with percentage of (%20) in nonaborted cows. The widale test gave good results in the diagnosis of salmonellosis in cattle, the
incidence in aborted cows was(%28) while in non-aborted cows was (%16).It was noticed that
the percentage of mixed infection between brucellosis and salmonellosis was (%16) in
aborted cows and (%12) in non-aborted cows and this is due to the presence of common and
non-specific antigens between the two bacteria.
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