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 الخالصة
  

جراب فایبریشیا والطحال (الحالیة التعرف على االستجابة النسجیة لالعضاء اللمفیة  الدراسة ھدفت

. بأعمار مختلفة )السوتا(ل لمرض النیوكاسل عترة حقن اللقاح الحي المضعف واللقاح المقتو من خالل) والتوثة 

المجامیع الخمسة األولى أُخضعت . Ross ٣٠٨أفراخ فروج لحم عرق مجامیع ) ٨(استخدمت في ھذه الدراسة

حیث أّن المجموعة األولى أُعطیت لقاح .كل مجموعة إلى برنامج لقاحي، أما الثالثة الباقیة فكانت مجامیع سیطرة

یوم والمجموعة الثانیة أُعطیت لقاح نیوكاسل حي عترة  ١١عن طریق ماء الشرب بعمر)السوتا(نیوكاسل عترة 

یوم والمجموعة الثالثة ١١بعمر)  Adjuvant(الممزوج مع المساعد تحت الجلد عن طریق الحقن)السوتا(

یوم والمجموعة الرابعة  ١١بعمر تحت الجلد عن طریق الحقن) السوتا(أُعطیت لقاح نیوكاسل مبطل عترة 

) السوتا(عن طریق الحقن ولقاح نیوكاسل مبطل عن طریق الحقن كالھما من عترة أُعطیت لقاح نیوكاسل حي 

یوم والمجموعة الخامسة تمثلت بإعطاء لقاح نیوكاسل حي عن طریق ماء الشرب ولقاح نیوكاسل  ١١بعمر 

یع سیطرة یوم أّما المجامیع الثالثة الباقیة فكانت مجام ١١بعمر) السوتا(مبطل عن طریق الحقن كالھما من عترة 

عن طریق  N.S.الملح الفسیولوجي(والمجموعة السابعة ) سیطرة بدون معاملة(مكونة من المجموعة السادسة 

أظھرت النتائج عدم وجود أي  . ١١بعمر) عن طریق الماء .N.Sالملح الفسیولوجي (والمجموعة الثامنة ) الحقن 

اما . للحم للمجامیع الملقحة طوال مدة التجربةفات عیانیة ممیزة ألفراخ الفروج اعالمات سریریھ ممیزة وا

زیادة ملحوظة في عدد الجریبات اللمفاویة ب بعض التغیرات النسجیة النسجي فقد اظھر وجود الفحص المرضي

زیادة كبیرة في عدد الخالیا ،لخالیا اللمفاویة في متن الطحال وزیادة في حجم المراكز االنتاشیة مع تكاثر ا

فیما اظھرت التوثة  قلة في سمك قشرة الجریبات اللمفاویة من القشرة واللب جریبات غدة فایبریشیااللمفاویة في 

زیادة كبیرة في عدد الخالیا اللمفاویة للقشرة واللب مع زیادة في عدد جسیمات ھسل في منطقة تغیرات نسجیة 

 .تجمعات اللمفاویة في اللوز األعوریةلوحظ زیادة ال كذلك، اللب

 

  ةالمقدم

مرض النیوكاسل من األمراض الفیروسیة الخطیرة التي تصیب الدواجن ویمتاز بالعالمات التنفســیة 

 ج  حیث سجلت نسبة إصابات عالیةما یسببھ من خسائر اقتصادیة في قطعان الدجاھذا فضال عن  ).1(والعصـبیة

إّن لعملیة التلقیح دورا متعارفا علیھ في صناعة الدواجن وذلك من اجل التقلیل من شدة  .) (2,3 وكاسل نیالب
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تمنع اإلصابة وطرح  والتي) ND( مرض النیوكاسلاإلعراض السریریة التي تحدث من العتر الضاریة لـ

قاحات ضد الفیروس وكل ذلك یحدث تحت إدارة ناجحة وامن حیوي تتطلبھا حقول الدواجن ویوجد نوعان من الل

مرض النیوكاسل وھما اللقاح الحي المضعف واللقاح المقتول كما أّن طرق اإلعطاء متعددة إّما عن طریق ماء 

 ھذا من حیث اللقاح المضعف الحي والحقن في العضل في اللقاح المیت ، الشرب أو بالرش أو بالتقطیر في العین

اللقاح المیت في فروج اللحم ریق الحقن و ممزوجا مع اللقاح الحي المضعف عن ط 5)(وقد استخدم الباحثون(4)

آفات  المحب لألحشاء الضاري یسبب فیروس مرض النیوكاسل    .على حمایة واستجابة مناعیة عالیة للحصول

نزفیھ في القناة المعویة تشمل المعدة الحقیقیة واألمعاء الدقیقة واألعورین  ویكون ھذا النزف ناتجا عن النخر في 

وتتركز اآلفات النزفیة والنخریة   (2)ألمعاء والنسیج اللمفاوي المتمثل في اللوز األعوریة ولطخات بایرجدار ا

في جدار األمعاء في النصف الخلفي لألثني عشري وفي أللفائفي والصائم بینما یكون النزف في المعدة الحقیقیة 

 النسجیة في التغیرات ومن ).6(والنزف ألحبري على السطح ألغدي ویتفاوت ھذا النزف بین النزف ألكدمي

في معظم األعضاء خصوصا الكبد  األعضاء اللمفاویة وجود فرط التنسج للخالیا البلعمیة احادیة النواة المعروفة 

بؤري مع تحطم الخالیا اللمفیة و یمكن مالحظتھ في مناطق  دث في الشكل تحت الحاد كذلك تجمعوالتي تح

واضح للخالیا البلعمیة في منطقة اللب  وجود تغیر الى نخر شدید للطحال والتوثة مع النتاشیةالقشرة والمراكز ا

ویالحظ في القناة المعویة نخرا ونزفا في الخالیا اللمفیة في الطبقة المخاطیة ویمكن  ). 7(فایبریشیا  جرابل

ھذا فضال عن )8(النیوكاســــــل مالحظتھا في القناة المعویة في حاالت اإلصابة ببعض العتر الضاریة لمرض 

فجویا في خالیا الجھاز  تكفف حول الوعاء الدموي وتنكسا، كذلك یالحظ ) 9( احـــتقان األوعیـــــــة الدمویــــة

ودراسة نسجیة لألعضاء المناعیة ال الحالیة التغیرات لذلك كان الھدف أجراء دراسة .10) (العصبي المركزي

 .العیانیة والنسجیة ألختبار فایروس التحديالتغیرات المرضیة 

 

  المواد وطرائق العمل

المجامیع الخمسة  مجامیع، ٨فروج لحم وبعمر یوم واحد قسمت الى ) ٣١٠(أستخدم في ھذه الدراسة 

األولى أُخضعت كل مجموعة إلى برنامج لقاحي مختلف، أما الثالثة الباقیة فكانت مجامیع سیطرة، المجموعة 

یوم والمجموعة الثانیة أُعطیت لقاح  ١١عن طریق ماء الشرب بعمر)السوتا(األولى أُعطیت لقاح نیوكاسل عترة 

یوم ١١بعمر ) Adjuvant(الممزوج مع المساعدلجلد تحت ا عن طریق الحقن)السوتا(نیوكاسل حي عترة 

یوم  ١١بعمر تحت الجلد عن طریق الحقن) السوتا(والمجموعة الثالثة أُعطیت لقاح نیوكاسل مبطل عترة 

والمجموعة الرابعة أُعطیت لقاح نیوكاسل حي عن طریق الحقن ولقاح نیوكاسل مبطل عن طریق الحقن كالھما 

یوم والمجموعة الخامسة تمثلت بإعطاء لقاح نیوكاسل حي عن طریق ماء الشرب  ١١بعمر ) السوتا(من عترة 

من شركة سیفا النتاج اللقاحات البیطریة ) السوتا(ولقاح نیوكاسل مبطل عن طریق الحقن كالھما من عترة 

ة بدون سیطر(یوم أّما المجامیع الثالثة الباقیة فكانت مجامیع سیطرة مكونة من المجموعة السادسة  ١١بعمر

 ١١بعمر) عن طریق الماء .N.S(والمجموعة الثامنة ) عن طریق الحقن  N.S(.والمجموعة السابعة ) معاملة

أجریت الصفة التشریحیة لألفراخ  .تم استخدام لقاح حي مضعف ومبطل ضد مرض النیوكاسل عترة السوتا. یوم

أفراخ لمالحظة التغیرات الحاصلة عند إعطاء برامج اللقاحات  ١٠بعد قتل  ٣٥و٢٨و١٨المقتولة في األیام 

تم خالل التجربة مراقبة االفراخ سریریا وتسجیل العالمات السریریة بعد . المختلفة حسب المجامیع الملقحة 
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یرات المرضیة العیانیة مالحظة التغرة التجربة لكل المجامیع وتم وتسجیل الھالكات خالل فتالتلقیح 

وسجلت التغیرات المرضیة العیانیة لھذه )اللوز األعوریةجراب فایبریشیا والتوثة والطحال و (لألعضــاء

اللوز األعوریة من كل مجموعة بعد والطحال و و التوثة جراب فایبریشیاأخذت نماذج من األعضاء . األعضــاء

ووضعت أجزاء من األعضاء المدروسة في عبوة بالستیكیة حاویة على محلول  ٣٥و٢٨و١٨و٨لھا في األیام قت

مایكرون باستخدام جھاز ) ٤(بعد ذلك حّضرت شرائح نسجیة بسمك ،% ١٠الفورمالین الدارئ المتعادل 

 ).11,12(المشراح و صبغت الشرائح بصبغة الھیماتوكسلین واألیوسین 

  

  النتائج

طفیفة في األعضاء المناعیة ألفراخ فروج اللحم الفحص المرضي النسجي وجود تغیرات نسجیة  اظھر

یوماً تفاوتت في  ١٨عند المجامیع الملقحة كافةفي  واللوز االعوریة متمثلة بالطحال وجراب فایبریشیا والتوثة

اویة في فصوص جراب فایبریشیا تمثلت ھذه التغیرات استنزاف الخالیا اللمف. الشدة بین أفراد ھذه المجامیع 

ولوحظ زیادة ملحوظة في عدد ). ١(وكانت أكثر شدة عند المجموعة األولى وطفیفة عند باقي المجامیع الشكل 

 ٢٨المراكز االنتاشیة مع تكاثر الخالیا اللمفاویة في متن الطحال في عمر الجریبات اللمفاویة وزیادة في نشاط

وأیضا لم یظھر الفحص ) ٢(موعة الثانیة واقل شدة عند باقي المجامیع الشكل یوماً وكانت أكثر شدة عند المج

وكما وجد أیضا قلة في سمك قشرة . المرضي للتوثة أي تغیرات مرضیة ممیزة عند الیوم الثامن عشر للتجربة 

. ع األخرىعند المجامیالجریبات اللمفاویة من القشرة واللب لمجموعة السیطرة غیر المعاملة وكانت اقل شدة 

) ٣(بأربع مرات قیاسا باللب ھذا فضال عن زیادة كبیرة  في جسیمات ھسل الشكل التوثة قشرة تثخن في سمك 

ولم یظھر الفحص النسجي للطحال أي تغیرات نسجیة ممیزة عند الیوم الثامن والعشرین من التجربة لجمیع 

استنزاف الخالیا اللمفاویة في بعض الجریبات ة وم الخامس والثالثین من التجربووجد أیضا عند الی.المجامیع 

للخالیا اللمفاویة  جریبات اللمفاویة مع استنزاف طفیفكذلك لوحظ ضمور القشرة في بعض ال ،للمجموعة الثامنة

فقد أظھرت نتائج الفحص النسجي  التوثةوأما . ألخرى وكانت اقل شدة عند باقي المجامیع ا في جمیع الجریبات

زیادة كبیرة في عدد الخالیا اللمفاویة للقشرة واللب مع زیادة في عدد جسیمات ھسل في منطقة اللب للمجموعة 

واظھر الفحص النسجي  .سجیة اقل شدة عند باقي المجامیعوكانت التغیرات المرضیة الن) ٤(الثالثة الشكل

الثانیة عن باقي المجامیع  ة زیادة كبیرة في جسیمات ھسل للمجموعةالمرضي لألعضاء المناعیة في التوث

الجریبات النسجیة للطحال یوجد زیادة في خلویةومما أظھرتھ التغیرات المرضیة األخر

كما أظھرت التغیرات  ).٥ (مع مراكزھا االنتاشیة للمجموعة السادسة الشكل  Hypercellularityاللمفاویة

الخالیا  depletionفایبریشیا باختفاء القشرة في الجریبات اللمفاویة مع استنزاف المرضیة النسجیة لجراب 

 )٦(لمفاویة للمجموعة الخامسة الشكل ال
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لقاح نیوكاسل (یوماً من المجموعة األولى ١٨مقطع نسجي  لجراب فایبریشیا لفرخ فروج اللحم بعمر )١(الشكل
قوة   H &Eصبغة ).  A(السوتا عن طریق ماء الشرب یالحظ استنزاف الخالیا اللمفاویةحي مضعف عترة 

  ٩٠Xالتكبیر 
  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لقاح نیوكاسل حي مضعف (یوماً من المجموعة الثانیة ١٨مقطع نسجي لطحال فرخ فروج لحم بعمر ) ٢(الشكل
وزیادة في  (A)یالحظ زیادة في حجم المراكز االنتاشیة)عن طریق الحقن  ممزوج مع المساعدعترة السوتا

 X ٣٧٠قوة التكبیر   H &Eصبغة  . (B)الخالیا اللمفاویة
 
 

A 

B 

A  
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لقاح نیوكاسل حي (یوماً من المجموعة الثانیة  ٢٨مقطع نسجي لطیة التوثة لفرخ فروج اللحم بعمر ) ٣(الشكل
مع وجود االحتقان في  )A(تثخن القشرة  قیاسا باللب )عترة السوتا ممزوج مع المساعدعن طریق الحقنمضعف 

  X ١١٥قوة التكبیر   H &Eصبغة  .) B(اللب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

B 
A

A A 

A 

B 
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مقتول عترة  لقاح نیوكاسل(یوماً من المجموعة الثالثة  ٣٥مقطع نسجي لتوثة لفرخ فروج اللحم بعمر ) ٤(الشكل 
مع زیادة في عدد جسیمات ھسل في منطقة ) A(یالحظ زیادة سمك للقشرة واللب) السوتا عن طریق الحقن

  X ١٤٥قوة التكبیر   H &Eصبغة  B).(اللب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سیطرة (مقطع نسجي لطحال لفرخ فروج اللحم بعد الیوم الخامس من التحدي من المجموعة السادسة ) ٥(الشكل
في مراكزھا  مع نشاط) A(Hyperccellularityالجریبات اللمفاویةحیث یالحظ زیادة في خلویة) معاملة بدون 

  X ١٤٥قوة التكبیر   H &Eصبغة ). C(مع وجود النزف)  B( االنتاشیة
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

C  
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مقطع نسجي لجراب فایبریشیا لفرخ فروج اللحم بعد الیوم الخامس من التحدي من المجموعة ) ٦(الشكل
لقاح نیوكاسل حي مضعف عترة السوتا عن طریق ماء الشرب ولقاح نیوكاسل مقتول عترة السوتا عن (الخامسة

 Hصبغة ) .  B( مع استنزاف قلیل للخالیا اللمفاویة)  A(یالحظ فیھ اختفاء القشرة في الجریبات)طریق الحقن
&E   ١٨٠قوة التكبیر X  

 
 
 

  المناقشة
حدوث استنزاف الخالیا اللمفاویة وارتشاح الخالیا االلتھابیة في جراب  الحالیةة اظھرت نتائج الدراس

في معظم المجامیع واقلھا في المجموعتین الثانیة والرابعة مع قلة سمك قشرة الجریبات اللمفاویة   فایبریشیا

كذلك ماوجد من ) 10,13( وتنكس وتنخر في نسیج متن الجریب اللمفاوي كل ذلك جاء متفقاً مع الباحثین 

) 13 (و یتفق مع الباحث ومما)14(استنزاف الخالیا اللمفاویة وتنخر وتنكس ونزف في الطحال یتفق مع الباحثین 

من زیادة استنزاف الخالیا اللمفاویة مع تكاثر عدد العقیدات اللمفاویة ومراكزھا االنتاشیة الناجمة عن اإلصابة 

وھذا ماأظھرتھ المجموعتان الثانیة والرابعة من مقاومة مناعیة تجاه فیروس ).الشكل المعوي (بمرض النیوكاسل 

عي العالي بالمقارنة مع باقي المجامیع خصوصا مجامیع السیطرة التي یجعلھا عرضة التحدي للمستوى المنا

لإلصابة بمرض النیوكاسل بصورة سریعة وتزید من شدة التغیرات المرضیة السریریة والعیانیة واآلفات 

 الذي ینشط من  incomplete freunds adjuvant ولكون استخدامنا للتحضیر المساعد بل).  9(النسجیة

ACP وان الخالیا اللمفاویة من  ال وجراب فایبریشیا والتوثةعلى تجمیع الخالیا اللمفاویة في الطح ویساعد

CD4+,CD8+ النسیج  الخالیا اللمفاویة استجابة ة للقاح فأن ھذه التجمعات والمرتبطة باألجسام المضاد

وھذا ماتم ) .15 (االستجابة المناعیة اللمفاوي عن اللقاحات خصوصا اللقاح الحي المحقون تؤدي الى فاعلیة 

للمجموعتین الثانیة والرابعة المعاملة باللقاح الحي المحقون  فأن االستجابة المناعیة  حظتھ من تأثیر اللقاحمال

المتخصصة ضد مرض   cytotoxic T-Lymphocyteلألعضاء اللمفاویة الواقعة تحت تأثیر الخالیا التائیة

ي الطحال خصوصا في الدواجن الملقحة وان الخالیا التائیة بأتحادھا مع البلعمات تنتج النیوكاسل التي تتواجد ف

  . (16 ) أعداد كبیرة من السایتوكینات مع نشاط ضد الفیروسات الممرضة

الخالیا اللمفاویة البائیة وعلى أثرھا تزداد وتتمایز داخل األجسام المضادة  إّن ھذه السایتوكینات تنشط

  ).  17(مسؤولــــــة عن االستجابة المناعیـة والتصدي ضد فیروس مرض النیوكاســـــــلمكونة خالیا 

إّن التلقیح ضد مرض النیوكاسل باستخدام عترة السوتا بالبرامج اللقاحیة في التجربة سبب تغییرات 

ز األعضاء اللمفیة البلعمات والخالیا اللمفیة المتعددة في مركإلى زیادة في الخالیا البالزمیة و نسجیة تعزى

وھذا مابدا لنا في التغیرات النسجیة للمجموعتین ) 16(تبدو جلیة في التلقیحة األولى) التوثة،جراب فایبریشیا (

 ،الثانیة والرابعة في الیوم الثامن عشر من التجربة واقلھا في المجامیع األخرى للمقارنة مع مجامیع السیطرة 

طبیعیة المتمثلة بإنتاج األجسام المضادة وتنشیط وجود السایتوكینات وإّن ھذه إضافة إلى االستجابة المناعیة ال

لتنشط الخالیا البائیة وإنتاج  IL-4,IL-5السایتوكینات لھا دور كبیر في تنظیم االستجابة المناعیة من تحفیز 

التي بدورھا  IFN~ү یتوكینات المناعة الخلویة من خالل االنترفیرون كاماوأیضا تحفز السا،األجسام المضادة 

االنترلوكینات وعامل الورم  ومن السایتوكینات المھمة) 15,18(تنشط البلعمات وتحطم المسببات المرضیة 

ذات التأثیر القوي في التغیرات في  N.Kالتي بدورھا تشجع على تكاثر الخالیا البائیة و IL-2,TNF-ά النخري 
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یوماّ من عمر  ٣٥و ٢٨األنسجة اللمفاویة وفي االستجابة المناعیة التي ظھرت لدینا في التغیرات النسجیة بعمر 

إّن حدوث زیادة في جسیمات ھسل في التوثة للمجموعة الرابعة الملقحة ).   9,15(التجربة وھذا یتوافق مع 

یوماً والمتواجدة في متن التوثة على شكل تجمعات من عدة  ٣٥عن طریق الحقن بعمر باللقاحین الحي والمبطل 

طبقات من الخالیا تعزى إلى ماتقوم بھ تلك التجمعات من جسیمات ھسل من دور فاعل في تكوین وتنظیم الخالیا 

التوثیة التي  التي بالتالي تنشط الخالیوا cytokine thymic stromal lymphopoiteinالتائیة خالل إنتاج 

وأّما من حیث الزیادة الكبیرة لجسیمات ھسل فقد یعزى ذلك ).  19(تؤدي إلى زیادة في إنشاء خالیا تائیة جدیدة

التوثة  كائن الحي التي تعطي أثرا في نموأّما إلى كون جسیمات ھسل تزداد بصورة طبیعیة مع التقدم في عمر ال

بواسطة تنشیط المتمم الذي یجعل من جسیمات ھسل منشطا عالیا في كذلك  ولھا دور في إزالة المسبب المرضي 

ولكون ) 20(تولید الخالیا التائیة والخالیا الشجریة واستدعاء الخالیا البلعمیة لمواجھة العامــــــــــــل المسـبب

یروس جسیمات ھسل ضد ف سیمات ھسل یوضح لدینا استجابةالمجموعة الثانیة المالحظ علیھا الزیادة في ج

التحدي عن باقي المجامیع األخرى  ویؤكد لدینا االستجابة المناعیة للمجموعة التي أعطیت اللقاح الحي المضعف 

 .من عمر التجربة  ٢٨,١٨عن طریق الحقن في الیوم 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determined the Histopathological changes in 

deferent organs (bursa of fabricia,thymus,spleen and cecal tonsil) and determined of 

effective organs in challenge test in different ages in broilers breeder Ross 308 by live 

attenuated with adjuvant and killed vaccines(LaSota strain). In this study used eight 

groups of broiler, first five groups vaccinated with different vaccination program, 

another three groups as control Group (one) include first vaccination by drinking 

water(D.W.) at 11 days age strain LaSota ,second vaccination by (D.W.) at 10 days 

after first vaccination. Group (two) first vaccination by subcutaneous(S/C)of live 

attenuated vaccine with adjuvant at 11 days age strain LaSota ,second vaccination by 

(D.W.) at 11 days after first vaccination. Group (three) first vaccination by(S/C)of 

killed vaccine at 11 days age strain LaSota ,second vaccination by (D.W.) at 10 days 
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after first vaccination. Group (four) first vaccination by (S/C)of live attenuated 

vaccine with adjuvant and killed vaccine at 11 days age strain LaSota ,second 

vaccination by (D.W.)at 10 days after first vaccination. Group (five) first vaccination 

by (D.W.)  Of live attenuated vaccine and killed vaccine at 11 days age strain LaSota, 

second vaccination by (D.W.) at 10 days after first vaccination. Group (six) where as 

untreated negative control. Group (seven) where as positive control first vaccination 

by (S/C)of normal saline at 11 days age, second vaccination by (D.W.) of N.S. at 10 

days after first vaccination .group (eight) where as positive control first vaccination 

by (D.W.)of normal saline at 11 days age.  
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