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دراسة نسجية لتاثير لقاح ميرك على لقاحي النيوكاسل والتهاب القصبات
الخمجي في الدجاج البياض
طارق سالم قبع
حال محسن جارو
كلية الطب البيطري  /جامعة الموصل

الخالصة
اجريت هذه الدراسة لتقييم التاثيرات النسجية المرضية للقاح الميرك على الدجاج الملقح بالنيوكاسل والتهاب
القصبات الخمجي استعملت  162فرخة قسمت الى ثمانية مجاميع لقحت بطرق مختلفة وفي اعمار مختلفة  ,تم اخذ نماذج
من الطحال  ,القصبة الهوائية  ,جراب فابريشيا والرئة باعمار  12 , 12 , 26 ,7و  53يوما  .ودلت النتائج على وجود
تفاوت في االفات المحدثه لالعضاء في المجاميع المختلفة الملقحة بالنيوكاسل والتهاب الشعب الهوائية الخمجي مقارنة
بالسيطرة السالبة والسيطرة الموجبة.

المقدمة
لهذه المشكلة اصبح من الضروري استخدام العترتان
 HVT ;CVI988لقاحا مزدوجا في تلقيح الدجاج
البياض واالمهات في العراق ( .)5كما ان استخدام
لقاحات ثنائية وثالثية المراض اخرى مثل التهاب
جراب فايبرشيا المعدي والتهاب القصبات الهوائية
الخمجي قد تتاثر بوجود لقاح الميرك (.)6لذلك
استهدفت الدراسة الى استخدام لقاح الميرك ومعرفة
تاثيره على لقاح النيوكاسل ولقاح القصبات الخمجي
وكذلك على االعضاء ومن ضمنها (الطحال والقصبة
والرئة وجراب فايبرشيا).

ويعد مرض الميرك في الدواجن من االمراض
الفايروسية المهمة لما يسببه من خسائر اقتصادية في
صناعة الدواجن  ,اذ يصيب الدجاج البياض في بداية
عمر االنتاج مسببا انخفاضا كبيرا في انتاج البيض تصل
نسبته %33-53ونسبة مرضية  %72-51ونسبة نفوق
.)2( %15-1وفي عام  2321عادت نسبة النفوق الى
االرتفاع قليال ولعل من اهم االسباب التي ادت الى
االرتفاع هو ظهور عترات ضارية جديدة مما اضطر
الى استخدام اللقاحات الثنائية ()bivalent vaccine
التي تحوي نمطين مختلفين من فايروس الميرك وبذلك
عادت نسبة النفوق لالنخفاض مرة اخرى (.)1وحال
المواد وطرائق العمل
تم اخذ النماذج من االعضاء (الطحال  ,جراب فابريشيا
األفراخ
 ,القصبة الهوائية و الرئة ) لغرض الفحص النسيجي
استخدمت في هذه الدراسة افراخ بعمر يوم واحد
حسب طريقة )3( Luna
نوع ايسا براون ( )ISAبياض من شركة االمين/
الشالالت وبعدد ( )162فرخة وقسمت الى  2مجاميع
تصميم التجربة
تضمنت كل مجموعة ( )52فرخة وقد تم تلقيح نصف
قسمت االفراخ الى ثمانية مجاميع وكان عدد االفراخ
في كل قفص  52فرخ من مجموع  162فرخة وكانت
العدد بلقاح الميرك داخل المفقس عن طريق الحقن في
كاالتي -:
العضل ,بعدها نقلت االفراخ الى بيت الحيوان التابع
المجموعة االولى :اعتبرت مجموعة سيطرة موجبة
لكلية الطب البيطري /جامعة الموصل ووضعت
للمجاميع وكانت ملقحة بلقاح الميرك بعمر يوم واحد
بمجاميع داخل اقفاص (تربية ارضية ) معزولة بعضها
فقط عن طريق العضل ( .)control Mareks
عن البعض ووزعت  52فرخ في كل قفص.
المجموعة الثانية :لم يتم اعطاؤها اي نوع من اللقاحات
اللقاحات المستخدمة
 -2لقاح الميرك  :HVT +Respen CVI988حفظ
واعتبرت مجموعة سيطرة سالبة.
المجموعة الثالثة :عمر يوم واحد لقحت بلقاح الميرك
اللقاح بدرجة ()234-في قناني حاويةعلى غاز
عن طريق العضل ولقاح النيوكاسل والتهاب القصبات
النتروجين السائل وتم اذابة العبوة البالغة (322جرعة
عن طريق الرش .ثم في عمر  26و 23يوم لقحت
)بعد تعرضها الى ماء دافئ وخلطها بالمذيب المرفق من
باللقاحين عن طريق ماء الشرب
قبل الشركة ومن ثم تم استعمالها للتلقيح
المجموعة الرابعة :عمر يوم واحد لقحت بلقاح الميرك
 -1لقاح النيوكاسل –لقاح حي مضعف لمرض
عن طريق العضل مع لقاح النيوكاسل عن طريق الرش
Newcastle disease
النيوكاسل عترة السوتا
ثم في عمر  26يوم لقحت بالنيوكاسل عن طريق ماء
vaccine B1 type,lasota -2000 dose
الشرب.
 -5لقاح التهاب القصبات الخمجي (انتاج شركة ميلاير
المجموعة الخامسة :عمر يوم واحد لقحت بلقاح الميرك
الفرنسية )
عن طريق العضل مع لقاح التهاب القصبات عن طريق
 -6اللقاح المزدوج Massachusetts,B 48 –cevac
الرش ثم في عمر  23يوم لقحت بلقاح التهاب القصبات
Newcastle disease ,B1 hitchner -1000 dose
عن طريق ماء الشرب.
vaccine B1 type,lasota
المجموعة السادسة :بعمر يوم واحد تم اعطاؤها لقاحي
النماذج
التهاب القصبات والنيوكاسل عن طريق الرش ثم لقحت
بلقاح النيوكاسل بعمر  26يوم عن طريق ماء الشرب
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وبعدها لقحت بلقاح التهاب القصبات بعمر  23يوم عن
المجموعة الثامنة :بعمر يوم واحد تم اعطاؤها لقاح
التهاب القصبات فقط عن طريق الرش بعمر يوم ثم
طريق ماء الشرب.
لقحت بلقاح التهاب القصبات عن طريق ماء الشرب
المجموعة السابعة :بعمر يوم واحد تم اعطاؤها لقاح
بعمر  23يوم.
النيوكاسل فقط عن طريق الرش وفي عمر  26يوم
لقحت بلقاح النيوكاسل عن طريق ماء الشرب

النتائج
المجموعة االولى أظهر الفحص النسجي لجراب
فايبرشيا بعمر  7و  26يوما" وجود استنزاف للخاليا
اللمفية في منطقة اللب للجريبات اللمفية مع حدوث فرط
تنسج في ظهارة الطيات و وجود النزف في الحويجزات
ما بين الجريبات ثم انخفضت بعمر  12و 53يوما"
وفي المجموعة الثانية التوجد تغيرات في هذه المجموعة
ولجميع االعضاء واالعمار.
وفي المجموعة الثالثة أظهر الفحص النسجي لجراب
فايبرشيا بعمر  7أيام وجود فرط تنسج في ظهارة
الطيات مع استنزاف للخاليا اللمفية في منطقة اللب
للجريبات إزدادت شدتها عند العمر  12يوما" ,كما
لوحظ حصول تثخن في الحويجزات ما بين الجريبات
عند العمر  12يوما"وحصول الوذمة عند العمر 53
يوما".
وفي المجموعة الرابعة أظهر الفحص النسجي لجراب
فايبرشيا بعمر  7أيام وجود فرط تنسج في ظهارة
الطيات مع استنزاف للخاليا اللمفية في منطقة اللب
للجريبات وحدوث تثخن في الحويجزات ما بين
الجريبات كما إزدادت شدة تلك التغيرات في االعمار
المتقدمة 12و 53يوما".
وفي المجموعة الخامسة أظهر الفحص النسجي لجراب
فايبرشيا بعمر  7أيام و  26يوما" وجود استنزاف
للخاليا اللمفية في منطقة اللب للجريبات اللمفية مع
وجود فرط تنسج في ظهارة الطيات وإزدادت شدة االفة
في االعمار 12و 53يوما".
وفي المجموعة السادسة أظهر الفحص النسجي لجراب
فايبرشيا بعمر  7أيام نفاذ طفيف للخاليا اللمفية في
منطقة اللب للجريبات صورة ( )1إذ إزدادت شدة االفة
في عمر 12و53يوما" ولوحظ تثخن في الحويجزات.
وفي المجموعة السابعة أظهر الفحص النسجي لجراب
فايبرشيا بعمر  7أيام وجود استنزاف طفيف للخاليا
اللمفية وفي عمر  12يوما" أظهر الفحص تثخن
المحفظة مع تجمع بؤري للخاليا اللمفية وإزدادت شدة
االفة عند االعمار 12و 12يوما".
المجموعة الثامنة لوحظ فرط تنسج في ظهارة الطيات
ونفاذ طفيف للخاليا اللمفية في منطقة اللب للجريبات
بعمر  7و  26يوم ,مع استمرار تلك التغيرات عند
االعمار المتقدمة.
القصبة الهوائية
المجموعة االولى لوحظ بالفحص النسجي للقصبة
وبعمر  7و 26يوما" وجود ارتشاح الخاليا اللمفية مع
حصول النزف وبعمر  12يوما"لوحظ فرط التنسج في
الظهارة مع حصول النزف وتزداد شدة اآلفات كلما تقدم
العمر.

نتائج الفحص النسجي:
الطحال
في المجموعة االولى أظهر الفحص النسجي لطحا ل
االفراخ بعمر  7أيام و 26يوما" ارتشاح الخاليا اللمفية.
وفي المجموعة الثانية التوجد تغيرات في المجموعة هذه
ولجميع االعضاء واالعمار.
وفي المجموعة الثالثة أظهر الفحص النسجي لطحا ل
االفراخ بعمر  7أيام وجود إحتقان في االوعية الدموية
مع تثخن في جدارها والنزف في متن الطحال وارتشاح
للخاليا اللمفية إزدادت شدة تلك التغيرات عند االعمار
26و 12يوما" مع حصول استنزاف في الخاليا اللمفية
وفي المراكز االنتاشية لبعض الجريبات واستمرت تلك
التغيرات عند االعمار 12و 53يوما"
وفي المجموعة الرابعة أظهر الفحص النسجي لطحال
االفراخ بعمر  7أيام وجود االحتقان في االوعية الدموية
مع ارتشاح كثيف للخاليا اللمفية مع حدوث تثخن في
جدار الوعاء الدموي و وجود المراكز االنتاشية الفعالة
وازدادت شدة تلك التغيرات عند االعمار
26و12و12و 53يوما" مع حدوث تثخن في محفظة
الطحال عند العمر  53يوما"صورة (.)2
وفي المجموعة الخامسة أظهر الفحص النسجي لطحال
االفراخ بعمر  7أيام وجود ارتشاح للخاليا اللمفية في
متن الطحال بشكل منتشر وأصبح هذا االرتشاح بشكل
عقيدات عند االعمار 12و 53يوما"مع وجود النزف.
وفي المجموعة السادسة أظهرا لفحص النسجي لطحال
االفراخ بعمر  7أيام و 26يوما" وجود تثخن في جدار
الوعاء الدموي مع ارتشاح للخاليا اللمفية بين الجريبات
مع تجمع بؤري للخاليا اللمفية مع حصول تثخن في
محفظة الطحال.
وفي المجموعة السابعة أظهر فحص النسجي لطحا ل
االفراخ بعمر  7أيام و 26يوما" وجود تثخن في جدار
الوعاء الدموي مع ارتشاح للخاليا اللمفية بين الجريبات
مع وجود بعض التجمعات البؤرية للخاليا اللمفية في
متن الطحال مع حدوث نزف واحتقان في االوعية
الدموية حيث ازدادت شدة االفات كلما تقدم عمر الطائر.
وفي المجموعة الثامنة أظهر الفحص النسجي لطحا ل
االفراخ بعمر  7أيام و 26يوما" ارتشاح الخاليا اللمفية
ما بين الجريبات مع حصول تثخن في جدار الوعاء
الدموي واستنزاف للخاليا اللمفية مع وجود مراكز
انتاشية فعالة اما عند العمر  12يوما" أصبح ارتشاح
الخاليا اللمفية على شكل عقيدات مع حصول تثخن في
محفظة الطحال عند العمر  53يوما"
الفحص النسجي لجراب فايبرشيا
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المجموعة االولى أظهر الفحص النسجي للرئة ارتشاح
وفي المجموعة الثانية لم تالحظ تغيرات نسجية في هذه
الخاليا االلتهابية ,إذ لوحظ ازدياد االرتشاح كلما تقدم
المجموعة في جميع االعمار
عمر الطير.
وفي المجموعة الثالثة أظهر الفحص النسجي للقصبة
الهوائية لالفراخ عند العمر  7أيام حدوث فرط تنسج في
وفي المجموعة الثانية لم يالحظ وجود تغيرات في
الرئة.
ظهارة القصبة الهوائية مع انسالخ لالهداب إذ ازدادت
وفي المجموعة الثالثة أظهر الفحص النسجي لرئة
شدة تلك االفات في االعمار المتقدمة
االفراخ بعمر  7أيام وجود ارتشاح في الخاليا اللمفية
وفي المجموعة الرابعة أظهر الفحص النسجي للقصبة
هوائية في االفراخ بعمر  7أيام وجود إرتشاح الخاليا
وكذلك انسالخ في ظهارة االسناخ الرئوية وازدادت شدة
االفة في االعمار 12و12و53يوما".
اللمفية وإزدادت شدة االفة عند عمر  26يوما" اذا لوحظ
وفي المجموعة الرابعة لوحظ بالفحص النسجي لرئة
توسف الطبقة الظهارية للقصبة الهوائية مع حصول
االفراخ بعمر  7أيام ظهور احتقان شديد في الوعاء
النزف.
الدموي مع نزف في متن الرئة وارتشاح الخاليا
وفي المجموعة الخامسة أظهرالفحص النسجي للقصبة
االلتهابية مع حصول النفاخ ,وفي عمر 12يوما"ظهر
الهوائية لالفراخ عند العمر  7و 26يوما" حدوث فرط
نزف داخل االسناخ الرئوية مع انسالخ في ظهارة
تنسج في ظهارة القصبة الهوائية مع ارتشاح للخاليا
االسناخ و ارتشاح الخاليا االلتهابية صورة (.)6
اللمفية في الطبقة تحت المخاطية مع فقدان االهداب
والنزف وإزدادت شدة تلك التغيرات عند االعمار
وفي المجموعة الخامسة اظهر الفحص النسجي لرئة
12و12و53يوما"صورة (.)5
االفراخ بعمر  7أيام اتساع الحيز بين الفصيصات
الرئوية مع تثخن الحويجزات ما بين الفصيصات.
وفي المجموعة السادسة أظهر الفحص النسجي للقصبة
الهوائية لالفراخ بعمر  7أيام وجود فرط تنسج في
وفي المجموعة السادسة أظهر الفحص النسجي لرئة
االفراخ بعمر  7أيام وجود ارتشاح شديد للخاليا
ظهارة القصبة الهوائية مع ارتشاح بؤري للخاليا اللمفية
وفقدان االهداب في خالياظهارة القصبة الهوائية مع
االلتهابية مع وجود احتقان االوعية الدموية و اتساع
الحيز بين فصيصات الرئة وعند االعمار 26و 12يوما"
حدوث توسف في أجزاء من ظهارة القصبة الهوائية عند
االعمار 12و 53يوما".
لوحظ تثخن الحويجزات بين الفصيصات الرئوية وفي
عمر  53يوما"لوحظ تجمعا"بؤريا"و للخاليا اللمفية
وفي المجموعة السابعة أظهر الفحص النسجي للقصبة
الهوائية لالفراخ عند العمر  7أيام حدوث فرط تنسج في
ونزف في متن الرئة.
وفي المجموعة السابعة أظهر الفحص النسجي بعمر 7
خاليا الطبقة الظهارية للقصبة وارتشاح للخاليا اللمفية
في طبقة العضالت الملساء مع وجود احتقانات في
أيام وجود ارتشاح الخاليا االلتهابية والنزف في متن
االوعية الدموية ازدادت شدة االفة كلما تقدم الطائر
الرئة حيث إزدادت شدة تلك التغيرات عند االعمار
12و12و 53يوما".
بالعمر .
وفي المجموعة الثامنة أظهر الفحص النسجي للقصبة
وفي المجموعة الثامنة إذ أظهر الفحص النسجي لرئة
الهوائية لالفراخ عند العمر  7أيام حدوث فرط تنسج في
االفراخ بعمر  7أيام وجود ارتشاح الخاليا االلتهابية في
خاليا الطبقة الظهارية للقصبة وتوسف أجزاء من
متن الرئة وحصول النفاخ وإزدادت شدة االفات كلما
الظهارة مع فقدان االهداب وارتشاح للخاليا االلتهابية
تقدم عمر الطير .
في الطبقة المخاطية والمصلية.
نتائج الفحص النسجي للرئة:
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A

صورة ( :)5فحص نسجي للرغامي للمجموعة الخامسة بعمر 1يوم ,يظهر فرط تنسج في ظهارة الرغامي مع انسالخ
االهداب ) .(Aالصبغة  ,H&Eقوة التكبير .122

C
C

D
A

B

صورة ( :)6فحص نسجي للرئة المجموعة الرابعة بعمر  1يوم ,يظهر نزف داخل الحويصالت ) ,(Aانسالخ في ظهارة
الحويصالت ) ,(C) emphysema ,(Bارتشاح الخاليا االلتهابية ) .(Dالصبغة  ,H&Eقوة التكبير .243

المناقشة
إستنزاف في الخاليا اللمفية وهذا يتفق مع الباحثين ()9
وكذلك إتفق مع ( )10إذ أشار إلى زيادة إستنزاف
الخاليا اللمفية مع تكاثر عدد العقيدات اللمفاوية ,
وأظهرت نتائج الفحص النسجي للطحال في المجاميع
الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وجود العقيدات
اللمفية (تجمعات الخاليا اللمفية)في االعمار المتقدمة12
 53وهذا إتفق مع ما ذكره الباحثان ( , )11وكذلكالباحثين ( , )12أما المجاميع الملقحة باللقاح المزدوج

أظهرت نتائج الفحص النسجي للطحال في
المجاميع المعاملة بلقاح الميرك وهي االولى والثالثة
والرابعة والخامسة وجود االحتقان في االوعية الدموية
والنزف في متن الطحال وإزدادت شدة التغيرات مع
إستنزاف طفيف للخاليا اللمفية بعد الحقن بلقاح الميرك
يعود السبب في ذلك الى إعطاء لقاح الميرك وهذا إتفق
مع الباحث( , )4والباحث( )7لكن هذه النتيجة التتفق
مع الباحثين ( , )8أما المجموعة الثالثة فقد وجد
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 ,أما المجموعة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة
وهي المجموعة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة
والسابعة والثامنة أظهر الفحص النسجي للجراب وجود
أظهرت نتائج الفحص النسجي وجود قلة نسبية في
الخاليا اللمفية وهذا أشار إليه الباحثين( )6اذ أشاروا إلى
إستنزاف طفيف في الخاليا اللمفية في منطقة اللب
للجريبات اللمفية مع حدوث فرط تنسج في ظهارة
حدوث نقص نسبي في الخاليا اللمفية بعد الحقن باللقاح
الطيات عند إعطاء اللقاح وهذا إتفق مع الباحث (.)4
المزدوج لمرض المارك  ,وكذلك إتفق مع الباحثين
( ,)13وقد لوحظ وجود إرتشاح كثيف للخاليا اللمفية
ولوحظ من نتائج الفحص النسجي للقصبة الهوائية
للمجاميع االولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة
في المجاميع الخامسة والسادسة والسابعة وهذا إتفق مع
والثامنة حدوث فرط تنسج في ظهارة القصبة الهوائية
الباحثين ( ,)14اذ أشاروا إلى حدوث إرتشاح الخاليا
مع إنسالخ لالهداب وهذا يعود إلى وجود الفايروس
اللمفية الكبيرة والصغيرة والخاليا الشبكية وباالخص
وتكاثره وهذا إتفق مع الباحثين ( )24حيث أشار إلى
حول االوعية الدموية الشعرية وفي بعض االحيان في
أن الرغامي هو العضو الهدف والمالئم لنمو الفايروس
المحفظة الليفية والطبقة تحت المصلية .في حين أظهرت
وخصوصا" التهاب القصبات الخمجي وتكاثره ,أما
نتائج الفحص النسجي لجراب فايبرشيا وجود االستنزاف
المجاميع الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة لوحظ
للخاليا اللمفية في منطقة اللب للجريبات مع حدوث
فقدان االهداب وهذا إتفق مع الباحثين( )25و (.)17اذ
النزف في الحويجزات ما بين الجريبات إزدادت شدتها
في االعمار المتقدمة 12و53يوما" مع حدوث ضمور
أشاروا إلى أن تكاثر الفايروس يحدث في الخاليا
الظهارية المهدبة للرغامي مسببا" إزالة االهداب مع
في منطقة قشرة الجريب وهذا يعود إلى تأثير إعطاء
لقاح الميرك وهذا إتفق مع الباحثين( )6اللذين ذكروا
وجود تفاعل التهابي في الرغامي وجاء هذا مطابقا" لما
ذكره (.)22أظهرت نتائج الفحص النسجي للرئة في
وجود إستنزاف الخاليا اللمفية بعد اللقاح بالميرك ,وفي
المجاميع المعاملة باللقاحات المختلفة اذ لوحظ أن
المجموعة الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة إذ
التغيرات المرضية النسجية متفاوته في شدتها ويرجع
أظهرت نتائج الفحص النسجي لجراب فايبرشيا وجود
ذلك إلى أن هنالك متغيرات عدة مستضدية للفيروس
تثخن في الحويجزات ما بين الجريبات إذ إتفق مع ما
والتي تختلف في شدة إمراضيتها وكذلك فإن االفات
ذكره الباحثين( , )2إن حدوث فرط التنسج في ظهارة
المرضية تزداد شدتها عند االصابة الثانوية والتي ينتج
الطيات لجميع المجاميع يعود سببه إلى إعطاء اللقاحات
عنها تغيرات نسجية ناتجة عن عملية التهابية مشابهة لما
التي تقلل الخاليا اللمفية وهذا إتفق مع
ذكره( , )23إذ لوحظت التغيرات المرضية النسجية في
الباحثين()4وأظهرت نتائج الفحص النسجي للمجموعة
الرئة كانت بسبب إنتشار الفايروس إذ يحدث تفاعل
الرابعة لجراب فايبرشيا ضمور في الجريبات بسبب
التهابي وهذا جاء مطابقا" لما ذكره( )22وفي المجاميع
إعطاء اللقاحي النيوكاسل والميرك وهذا إتفق مع
الرابعة والخامسة والسادسة و السابعة والثامنة لوحظ
الباحثين( )14اللذين ذكروا بأن التغيرات النسجية التي
النزف وإحتقان الرئة وإرتشاح الخاليا االلتهابية وهذا
تحدث في جراب فايبرشيا هي حدوث الضمور الشديد
جاء متفقا" مع الباحث ( )12إذ أشار إلى وجود نخر
مع حدوث تغيرات تنكسية في الجريبات مع نخر وقلة
ونزف في المقاطع النسجية المرضية مع إرتشاح
في الخاليا اللمفية مؤديا" إلى تكوين االكياس وجاء هذا
متفقا" مع الباحث ( )23الذي أشار إلى إرتشاح الخاليا
الخاليا االلتهابية فضال" عن وجود نضحة مصلية.
اللمفية بين الجريبات اللمفاوية في كل من القشرة واللب
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Histological study of the effect of Marek's vaccine on
Newcastle and Infectious bronchitis vaccines on layers
H.M.Jaro
T.S.Qubih
Coll. of Vet. Med. /Unive. of Mosul

Abstract
This study was conducted to evaluate the histopathological effect of Marek's vaccine on
chicken vaccinated by Newcastle disease and infectious bronchitis vaccines . 240 chicken
were used divided in eight groups , and vaccine by different route at different ages . samples
of spleen, Fabrius busra trachea and lung were taken at 7 , 14 , 21 , 28 , & 35 days for
histopathology.The result indicated that there was variable change in groups , vaccinated with
Newcastle disease and infectious bronchitis vaccines comparable to the negative & positive
groups.
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