Introduction
تعد حاالت االجياض في حقكؿ تربية األغناـ مف المشاكؿ الرئيسة التي يكاجييا المربكف
حيث تؤدم الى خسائر اقتصادية كبيرة في مجاؿ الثركة الحيكانية

;(Forar et al., 1994

) ، Thurmond and Picanso,1993كتتمثؿ ىذه الخسائر باألجنة المفقكدة اك المكت البكر
لألجنة كىالؾ النعاج الحكامؿ كانخفاض انتاج الحميب كقمة خصكبة األناث مع ىدر في النفقات

المالية تتمثؿ بالمبالغ الـ خصصة عمى برامج الكقاية كالسيطرة عمى مسببات األجياض المرضية
). (Radostits et al., 1994 ; Jensen, 1974

تتميز ا لعديد مف مسببات االجياض الجرثكمية في األغناـ بأنيا مف مسببات لالمراض

المشتركة بيف األنساف كالحيكاف االمر الذم يجعؿ خطر مسببات األجياض عمى الصحة العامة
بير كمف ىنا تأتي اىمية دراسة حاالت االجياض في األغناـ ). (Abram, 1985
ؾ ان

اف مسببات األجياض في النعاج متع ددة كمتنكعة تشتمؿ عمى المسببات المعدية لألجياض
كالتي تضـ المسببات اؿ بكتيرية كالفايركسية  ،كالفطرية  ،كالطفيمية  ،ككذلؾ الكالميديا

كالمايككبالزما ). (Jamaluddin et al., 1996 ; Kirkbird, 1990

اما المسببات غير المعدية لألجياض ؼ تشتمؿ عمى المسببات الفيزيائية كاليرمكنية ،

كالغذائية  ،كالمكاد الكميائية  ،كالمكاد السمية كالعكامؿ الكراثية

(Norton and Campell,

). 1990 ; Roberts, 1971

اف الدراسة الحالية قد خطط ليا كنفذت لغرض دراسة اىـ مسببات األجياض الجرثكمية

الرئيسية في األغناـ كاستخدمت طرؽ اؿ تشخيص لمختمفة لتثبيت نكع ىذه المسببات التشخيص
كصكالن الى معرفة أكفأ ىذه الفحكصات في تحديد نكعية المسبب المرضي كمعرفة دكر كاىمية

كؿ مف ىذه المسببات في احداث األجياض في النعاج .

: 1التناسل في النعاج : Breeding in ewesأ -دورة الشبق . Oestrous cycle
اف طكؿ مدة الشبؽ في النعاج تككف بيف ( )18-14يكـ ان كقد تمتد الى ( )21يكـ ان

).(Bird et al.,1981
يكمان .

كبيف ) Jainudeen et al.,(2000اف معدؿ طكؿ دكرة الشبؽ في النعاج ىك ()17

ككجد ) Ward, (1980الى اف ىناؾ تباينان كاضحان في طكؿ دكرات الشبؽ التي تحدث في بداية

كنياية المكسـ التناسمي  .كعزل العديد مف الباحثيف كجكد ىذا التبايف في طكؿ دكرات الشبؽ الى

اسباب عديدة منيا العكامؿ الخار جية كالمناخ كطكؿ مدة االضاءة كتأثير الفصؿ فضالن عف

الحالة الغذائية كاالجياد البيئي المحيط بالحيكاف (فتح اهلل كالدىش Jainudeen et ;1982 ،

.al., 2000

بينما بيف ) Ward, (1980اف معدؿ طكؿ طكر الشبؽ ىك ( )36ساعة  ،كاتفؽ العديد مف

الباحثيف عمى اف طكؿ طكر الشبؽ

). al.,2000;Noakes,1996

ساع ػ ة
مككف بيف ( )48-24ػ

et

(Jainudeen

ذكر ) Land et al.,(1973اف طكؿ ىذا الطكر يتأثر بأختالؼ سالالت النعاج  ،بينما

كجد بعض الباحثيف اف االختالؼ في طكؿ اطكار الشبؽ يمكف اف يعزل الى عدة عكامؿ منيا

الساللة  ،العمر  ،المكسـ ككجكد االكباش ). (Noakes, 1996

في حيف تكصؿ ) Jainudeen et al.,(2000الى اف االباضة في النعاج تحدث

بصكرة تمقائية كتككف مدد حدكثيا بيف ( )27-24ساعة مف بداية الشبؽ في السالالت المختمفة
كاف معظـ االباضات تحدث في المبيض االيمف .
ب -الوىسن التناسلي : Breeding season
اتفؽ الع ديد مف الباحثيف عمى اف النعاج ىي مف الحيكانات مكسمية التناسؿ
عمى اساس تعدد دكرات الشبؽ في مكسـ التناسؿ

كسميت

(بػ الحيكانات متعددة الشبؽ الفصمية

. (Jinudeen et al., 2000 ; Noakes, 1996)) (Seasonal poly estrus

يككف عدد دكرات الشبؽ في المكسـ التناسمي الكاحد بيف ( )3-2دكرة شبؽ.في حيف كجد

باحثكف اخركف  ،أف دكرات الشبؽ يمكف اف تستمر طكاؿ اشير السنة في بعض االقطار اذ
تختفي ظاىرة المكسمية ). (Sefidbackt et al.,1978; Mittal and Ghosh,1980

كاكد ذلؾ ) AL-wahab et al.,(1982اذ كجدك اف النعاج في العراؽ تتناسؿ عمى مدار اؿسنة

.

اشار ) Anderson, (1975الى اف نعاج منطقة خط االستكاء كالمنطقة شبو االستكائية تظير
شبقان عمى مدار السنة .

بينما كجد ) Jainudeen et al.,(2000اف انتقاؿ نعاج المناطؽ المعتدلة الى المناطؽ

االستكائية يفقدىا مكسميتيا تدريجيان كتتبع االسمكب التناسمي في البيئة الجديدة  ،كاف طكؿ مك سـ
التناسؿ في النعاج يتراكح بيف ( )260-120يكمان طبقان ألختالؼ السالالت .

كاتفؽ (فتح اهلل كالدىش (Jainudeen et al, 2000 ;1982،عمى اف بعض العكامؿ مثؿ
الضكء  ،الح اررة  ،الغذاء ككجكد الذكر ليا تأثير مباشر عمى طكؿ المكسـ التناسمي .

بيف ) Jaindeen et al.,(2000) ; Ward,(1980اف مدة االضاءة ىي العامؿ الميـ

الذم يتحكـ في مكسمية التناسؿ في التعاج حيث يبدأ مكسـ التناسؿ مع بداية قصر مدة اؿفىار

لذلؾ تسمى النعاج بػ ). (Short day breeders

كبيف ) Nokes,(1996اف االنحدار في طكؿ مدة األضاءة اليكمية ىك الحافز لبدء

الفشاط الجنسي السنكم  ،اتفقت بعض االراء بأف المكسـ التناسمي لمنعاج يتأثر بدرجة ح اررة

المحيط التي تؤثر عمى معدؿ االباضة كالخصكبة  ،ك اف النعاج التي تبقى بدرجة ( ) Cْ 7يبدأ
مكسـ التناسؿ لدييا قبؿ النعاج التي تترؾ في درجة الح اررة االعتيادية

( ) Cْ32-27بحكالي

( )40-30يكمان  .كاف اطالؽ االكباش مع القطيع يساعد عمى احداث الشبؽ ب مدة تككف بيف
( )25-20يكمان قبؿ بدء مكسـ التناسؿ .

بنما اكد كؿ مف ) Henderson and Robinson, (2000اف كجكد االكباش مع

النعاج لو دكر ميـ في اطالة مدة االنتقاؿ مف مد ة الالشبؽ الى المكسـ التناسمي كاف ىذا نتيجة

لتحفيز تحت المياد ) (Hypothalamusفي الدماغ ألفراز ىرمكنات محفزة الغدة النخامية

) (Stimulating pituitary gland hormoneالتي بدكرىا تقكـ بتثبيط المبايض كاحداث

الشبؽ كاالباضة .

كجد (فتح اهلل كالدىش  )1982(،ك الصائغ كالقس )1992(،اف لمعمر كاؿنقؿ تأثير عمى

دكرة الشبؽ فضالن عف االمراض الجسمية العامة  ،كامراض الرحـ كاختالؿ الغدد الصـ .

:3-2اإلجهاض : Abortion
يعرؼ االجياض في النعاج ىك طرح جنيف غير ناضج  ،اك اثنيف اك اكثر قبؿ اكتماؿ

مدة الحمؿ الطبيعية كالذم اما اف يككف ميت

). (Miller,1980;hubbert et al., 1971

ان اك يبقى حي ان لمدة تقؿ عف ( )24ساعة

وتشمل مسببات اإلجياض بصورة عامة :

أو ًالو  :الوسبباث غيز الوعذيت لألجهاض : Non infection causes of abortion
 -1اوسباب الغذائيت : nutritional causes
اشارت بعض الدراسات الى اف الجكع كالنؽ ص الحاصؿ في الغذاء يؤدياف الى حدكث
حاالت االجياض في النعاج الحكامؿ  ،كاف المجاعة المزمنة تسبب عدـ انتظاـ الدكرة التناسمية

كفشؿ االخصاب ). (Norton, 1989a ; Arthur et al., 1986 ; Miller,1980

كجد الباحث ) Lee, (1993اف تعرض النعاج الحكامؿ الى االجياد الغذائي م ؤدم الى

اعاقة نمك الجنيف كقمة السكائؿ الجنينية كعز ا ذلؾ الى حصكؿ تغير في تراكيب المككنات

الؾمميائية لمسكائؿ الرحمية  ،كاف الجنيف يبدأ بالتنكس ) (degenerationبحدكد اليكـ ( )30مف
الحمؿ .

كبيف ) Hill et al., (1970اف االجياد الغذائي يؤدم الى صغر حجـ ككزف الجس ـ االصفر .

كما اشار ) Miller,(1980اف المجاعة التي تتعرض ليا النعاج ليا تأثير مباشر عمى عممية
االخصاب كتطكر الجنيف مما يؤدم الى ىالؾ االجنة .

ككجد ) Erb et al., (1975اف نسبة االجياضات ترنفع عند استبداؿ الكميات الكبيرة

مف البركتيف النباتي في عميقة النعاج ا لحكامؿ باليكريا  .كترتفع االجياضات في النعاج التي
تتغذل عمى حشائش غير ناضجة غنية بالبركتيف ). (Norten et al., 1989 b.c.d.

كيعزل سبب ىذة االجياضات الى احتكاء ىذة الحشائش عمى كميات كبيرة مف البركتينات السيمة
التحمؿ في الكرش  ،كالتم تؤثر عمى عممية تصنيع البركجستيركف ) (Progesteroneمف خالؿ

تغير معدؿ ايضة ) (Norton and ) Metabolic clearance rate of progesterone

). Campell, 1990

اف انخفاض مستكل الخصكبة في النعاج التي تتناكؿ كميات كبيرة مف البركتينات سيمة

التحمؿ في الكرش يعكد الى ارتفاع درجة الحمكضة ) (PHفي القناة التناسمية (Jordan et al.,
)1983 ; Visek,1984 ; Ferguson et al.,1988
كجد ) Lothammer et al., (1978اف النقص في ) (Vit.Aيؤدم الى صغر حجـ الجسـ
االصفر كانخفاض مستكل ىرمكف البركجستيركف ) ) Progesterone H.في الدـ كحدكث
ث حدكث االجياض .
تقرف لظيارة الميبؿ كتنكس لممشيمة كمف ـ

كاف نقص عنصر اليكد في عميقة النعاج الحكامؿ يقكد الى ضمكر الغدة الدرقية

) (Hypothyroidismمما يسبب ىالؾ الجنيف كحدكث االجياض كاحيانان اؿ ل ارتفاع نسبة
كالدة المالص  .كاف االجنة المجيضة مف النعاج التي تعاني مف انخفاض مستكل البركتيف

المرتبط باليكد في الدـ تتميز بتضخـ غددىا الدرقية ككجكد تغيرات نسيجية ). (Miller,1980
 -2النباتاث الساهت : Poisonous plants
اف تناكؿ النعاج بعض النباتات السامة مثؿ نبات االبر الصنكبرية )(Pine needle
التي تكثر في المراعي الطبيعية م ؤدم الى حدكث االجياض  .كاف االجواضات يمكف اف تبدأ

بعد مركر ( )48ساعة فقط عمى تناكؿ النعاج الحكامؿ ىذة النباتات ). )Miller, 1980

كاف االجيااضات في النعاج نتيجة لتناكؿ ىذة النباتات تحدث عادة في الثمث االخير مف

الحمؿ كيصاحبيا احتباس االغشية الجنينية )(Short et al, 1992( . (Retient placentia

.

حيث اف العامؿ الساـ في ىذة النباتات ىك مف نكع المكاد السامة المقاكمة لمح اررة
)stable

 (Heatالمكجكدة في الياؼ ىذة النباتات كىك عبارة عف حامض

) (Diterpeneresineالذم يدخؿ ضمف تركيب الياؼ النباتات كيعمؿ عمى غمؽ

()Block

مكاقع ارتباط ) (Oesterodiol-B-17اك مككف لو تأثير سمي مباشر عمى الجنيف
)and Campell, 1990
كىناؾ انكاع اخرل مف النباتات السامة يمكف اف تؤدم الى حدكث االجياض في النعاج

(Norton

الحكامؿ كحدكث كالدات ضعيفة اك ناقصة مثؿ نبات

 ، Radiataنبات Macocorpa
Microcephala

 ، Pinus Cubensisنبات

 ، Cuperssusنبات Spicata

Pinus

 ، Indigoferaنبات

 ، Cutierrozinنبات  Ivaangustifolaكنبات . Lacoweeds

). (Oehme, 1987; James et al, 1987

 -3اوسباب الكيهيائيت : Chemical Causes

اف التسمـ بالنترات يعد مف اىـ المسببات الؾ مميائية التي تؤدم الى ىالؾ االجنة

كحدكث االجياضا ت في النعاج الحكامؿ  ،كاحيانان يصاحب االجياض ىالؾ الحيكاف البالغ

(االـ) ). (Nicholls and Milles,1980

اف نسبة عالية مف حاالت االجياض تحدث نتيجة التسمـ بالنترات في النعاج التي تتغذل

في المراعي المسمدة باالسمدة النتركجينية  ،اك مف خالؿ المصادر المائية الممك ثة بيذة االسمدة

). (Seawrigh, 1982

اف تناكؿ النترات ينتج عنو تحكؿ مادة النترات ) (Nitriteالى نتريت ) (Nitriteثـ الى

امكنيا في الكرش حيث تتجمع كتمتص بسيكلة الى مجرل الدـ كتغير الييمكغمكبيف

) (Hemoglobenالى ( (Metahemoglobenمما يؤدم الى تقميؿ االككسجيف كتكس

ع

االكعية الدمكية كانخفاض ضغط الدـ مؤدية الى ىالؾ الجنيف كحدكث االجياض

.

). (Vandeplassch, 1982

اكضح الباحث )(1971

 Roberts,اف تسمـ النعاج بمادة

) nephthalinesيؤدم الى تقرف مفرط )(Hyperkeratosis

(Chlorinated

 ،كنقص حاد في فيتاميف أ

) (Vitamrn A.كجفاؼ كتثخف  ،كتشقؽ الجمد كحؤكؿ ) )Metaplasiaلظيارة العديد مف
التراكيب الداخمية كالغدد كتؤدم ايضان الى التياب الرحـ ك

مف ثـ حدكث االجياض كاحتباس

االغشية الجنينية كتعزل تأثيرات ىذه المادة الى تداخميا في تصتيع فيتاميف أ ). (Vitamen A.

 -4اوسباب الهزهىنيت : Hormonal couses
اكدت عدد مف الدراسات حدكث حاالت االجياض في النعاج التي تتغذل عمى عالئؽ
أك سايمج ) (Silageاك فضالت الدكاجف كالتي تحتكم عمى نسب عالية مف االستركجينات

) ، (estrogenك اف حقف جرعة عالية مف االستركجيف في النعاج الحكامؿ يمكف اف تؤدم الى
حدكث االجياض ). (Vandeplassche, 1982

كاف االستركجيف يسبب خمكؿ الجسـ االصفر

) (Corpus leutealكيخفض انتاج

ىرمكف البركجستيركف ) (Progesterone Hormoneفي النعاج الحكامؿ كحدكث االجياض
). (Norton and Campell, 1990

 -5السوىم الفطزيت : Mycotoxines
سجؿ الباحثاف ) Kallela and Ettalla,(1984حدكث احياضات مبكرة في النعاج التي
تغذت عمى التبف المتعفف ) (Putrefied hayالذم يحتكم الكيمك غراـ عمى ( )10ممي غراـ مف

السمكـ الفطرية ) (Estrogenic fusarium toxin) (Zearalenoneكاف االحياض يمكف اف

يحدث في النعاج الحكامؿ خالؿ خـ

سة اياـ مف بدء تناكؿ العمؼ المتعفف كالحاكم عمى

االفالتككسيف ). (Ray et al., 1986) (Afla toxin

 -6عىاهل الحساسيت : Allergic factor
اتفقت الدراسات عمى اف ىناؾ كثير مف االجياضات في النعاج تحدث نتيجة لتفاعالت
ضػد بعض االمراض
الحساسية ) ، (Allergic reactionبسبب تح صيف النع ػ اج الحكاـ ػ ؿ ػ

المعدي ػ ػػة
)(Norton and Campell, 1990

 -7ارتفاع درجت الحزارة : Elevated of temperature
اف االجياض يمكف اف يحدث في ا لمجترات التي تعاني مف ارتفاع درجة ح اررة الجسـ لمدة
طكيمة  ،كاف ارتفاع درجة ح اررة المحيط تؤدم الى ارتفاع درجة ح اررة الجسـ كىذا بدكره يقمؿ
كركد الدـ الى الرحـ نتيجة لتكسع االكعية الدمكية الكاقعة عمى سطح الجسـ كبالتالي الى عدـ

كصكؿ كميات كافية مف الدـ الى الرحـ مما ينتج عنو ارتفاع درجة ح اررة الرحـ كىالؾ االجنة

نتيجة لتغير بيئة الرحـ بسبب ارتفاع درجة الح اررة كنقص االككسجيف كالمكاد الغذائية القادمة مف

الدـ كمكت الجنيف كحدكث االجياض ). (Roman et al., 1978

ذكر الباحث ) Lee, (1993اف االجياد الحرارم يسبب خمؿ في تركيز ايكنات السكائؿ

الجنينية كيؤدم الى اعاقة نمك الجنيف حتى بعد حصكؿ عممية التميزاالمي .

كيعتقد اف زيادة ىرمكف الككرتزكف ) (Cortozon Hormoneالناتج عف االجياد الحرارم يككف
السبب في حدكث االجياض في النعاج الحكامؿ
)Wayner,1970
اف النعاج التي تتعرض الصابات فايركسية اك االصابة بطفيميات الدـ يحدث ليا

(Guyton, 1981; Adames and

االجياض نتيجة اؿ

حمى

). (Beveridge,1986;Callow,1984

) ، (Feverكلالسباب الكاردة انفان

 -8العوز : Age
ىنالؾ عالقة طردية بيف عمر النعاج الحكامؿ  ،كنسبة حدكث االجياض كاف ىذه النسبة
تزداد مع تقدـ عمر النعاج الحكامؿ

; (Thurmond and Picanso, 1993 ; Ball, 1978

). Ayalon,1978
 -9العىاهل الىراثيت : Genetic factors

بينت عديد مف الدراسات اف الجينات المميتة ) (Lethal genesكالطفرات اثناء تككيف

االمشاج كانحرافات االخصاب كالتربية الداخمية ) (Inbreedingمثؿ تزاكج االقارب  ،تعد مف
اىـ االسباب الكراثية التي تؤدم الى ىالؾ االجنة كاالجياض في النعاج ). (Ayalon, 1978
بيف الباحث ) Mylrea, (1973اف سبب االجياض في النعاج التي لـ تعزؿ مسببات

جرثكمية ربما يعزل الى اسباب كراثية اك جينية .

كجد الباحث ) Stevens and King, (1968اف احد اسباب االجياض في النعاج

الحكامؿ ىك كجكد جيف متنحي قاتؿ ). (Outosomal recessive gene

كاف نتائج بعض مف الدراسات التي اجريت خالؿ المدة مف ( 1998 -1973ـ) اكضحت

.

اف االسباب الكراثية ىي احدل مسببات االجياض في النعاج

). (Kirkbirde,1992;Agerholm et al.,1993;Jamaluddin et al.,1996
ثانيا ًال  :الوسبباث الوعذيت لألجهاض : infection causes of abortion
وتشمل عمى انواع عديدة من الميكروبات ومن اىميا .

 : 1جزاثين البزوسيال : Brucellia spp.
أ -نبذة تأريخيت عن هزض البزوسيال :
يعد داء البركسيالت ) (Brucellosisمف االمراض ذات اؿجذكر التأريخية القديمة اذ

عرؼ المرص منذ نيايا ت القرف التاسع عشر  ،ككانت ىذة المعرفة مقتصرة عمى االعراض

السريرية كاتي التكفي كحدىا لمتشخيص كعمية فأف داء البركسيالت كاف يختمط مع امراض أخرل

مثؿ التايفكئيد كالمالريا .

اف حدكث المرض لـ يكف معركفان بشكؿ كاسع قبؿ اف يبدأ الطبيب )(David Bruce

عاـ ( )1884بدراستة في مكقع حامية عسكرية في جزيرة مالطا  ،اذ الحظ كجكد حمى متقطعة

بيف افراد الحامية  .كفي عاـ ( )1886الحظ كجكد مككرات صغيرة عمى لطخة طحاؿ مف مقطع
نسيجي لمريض مات نتيجة ىذا المرض .

كفي عاـ ( )1887نجح  Bruceمف عزؿ كانماء جرثكمة مف طحاؿ احد جنكد الحامية

البريطانية في جزيرة مالطا بعد كفاة المصاب الذم كاف يعاني مف الحمى المتمكجة

(undult

) ،feverكبعد ذلؾ مندـ مصاب بنفس المرض  ،لذا يعد  Bruceالمكتشؼ االكؿ لمسبب مرض
الحمى المتمكجة  ،كالذم قاـ بتسميةالجرثكمة ) (Micrococcus melitensisاستنادان الى
صفاتيا الشكمية ). )Solera et al., 1997
كفي عاـ ( )1895قاـ

 Bangفي الدنمارؾ بفحص سائؿ اصفر كثيؼ مف الرحـ

كاالغشية الجنينية لبقرة اجيضت  ،ككجد عصيات سالبة لصبغة الكراـ  ،ثـ عزؿ ىذ قالجراثيـ

كذكر انيا تحتاج الى ضغط اككسجيني جزئي في نمكىا  .كاكد امراضيتيا عندما حقف العزالت

النؽية في ابقار بكر غير مصابة سابقان بالمرض  .كسميت ىذة الجراثيـ )(Bacillus abortus
كايضان ) (Bangs bacillusكاطمؽ عمى المرض )Corbel, (Bang abortion disease

). (1998

لقد بقى مصدر العدك ل مجيكالن حتى عاـ ( )1905الى اف أثبت ) (Zemmitكاثبت اف

المضيؼ الطبيعي ليذة اؿجرثكمة ىك الماعز الحمكب الذم يعد حميبيا مصد انر الصابة االنساف

كقد سمي ىذا المرض بعدة اسماء منيا حمى مالطا ) ، (Malta feverحمى البحر االبيض

المتكسط )، (Mediterranean feverالحمى المتمكجة ) ، (Undulated feverحمى الحميب
) (Milk feverكاالجياض المعدم ) (Infectious abortionكمؤخ انر استخداـ مصطمح داء

البركسيالت ). (Brucellosis

اف ىناؾ تشابة بيف جرثكمة البركسيال المجيضة

 Br. abortusكالبركسيػػال المالطيػػة

 Br. melitensisكلـ ييتـ الباحثكف بيذا التشابة اال مف قبؿ ) (Evansعاـ ( ، )1918كىذا
ما دفع كؿ مف

 Meyerك  Shawعا ـ ( )1920الى اقتراح جنس البركسيال ليشمؿ كال

الجرثكمتيف . (Corbel, 1993) .

ك لكحظت جرثكمة البركسيال الضأنية  Br. ovisألكؿ مرة في كؿ مف استراليا كنيكزلندا

مف قبؿ

 Buddleك  Bovesعاـ ( )1953كعرفت ككنيا مسببان

) (Epidemitesفي االكباش كالذم ينتقؿ جنسيان . (Lowrence, 1961) .

اللتياب البربخ

ب:اونتشار الجغزافي لجزاثين البزوسيال :
ينتشر داء البركسيالت بصكرة كاسعة في العالـ  ،كىك احد االمراض المشتركة التي
تصيب االنساف كالحيكانات االليفة كالكحشية . (Memish et al., 2001) .

كيختمؼ انتشار داء البركسيالت كانماطيا المتعد دة بأختالؼ التكزيع الجغرافي ليا حيث

تعد البركسيال المجيضة  Br. abortusمف اكثر انكاع البركسيال انتشا انر في العالـ  ،في حيف

البركسيال المالطية  Br. melitensisتشكؿ معظمة ميمة في اقطار البحر االبيض المتكسط

كالجنكب الشرقي  ،كجميكريات االتحاد السكفيتي السابؽ  ،كالشرؽ االكسط  ،كاالدنى كيعض
اقطار امريكا الالتينية  ،في حيف ثبت كجكد  Br. canisمف الناحية البكتريكلكجية في امريكا ،

كالياباف  ،كالمانيا  ،كالمكسيؾ  ،كالب ارزيؿ  ،كاالرجنتيف بينما كجدت  Br. neotomaeفي بؤر
محددة في الجزء الغربي لمكاليات المتحدة  .كانتشرت  Br. ovisفي االقطار التي تربى فييا
االغناـ عمى نطاؽ كاسع كىي استراليا كنيكزلندا كالكاليات المتحدة االمريكية

 Br. suisبصػكرة غير منتظمة  ،كالسيمػػا في الكاليات المتحػػدة .

 .في حيف تنتشر

). (Radostitis et al., 1985

تنتقؿ جراثيـ البركسيال ـ ف الحيكانات الى االنسا ف بعدة طرائؽ كتعد الحيكانات الحقمية

المصدر االساس لعدكل االنساف  ،كمف اىـ طر ائؽ انتقاؿ ىذة الجرثكمة بصكرة عامة القناة
اليضمية عند تناكؿ المكاد الغذائية الممكثة بجراثيـ البركسيال مثؿ الحميب كمشتقاتو .

 ،اك المشيمة  ،اك الحيكانات

اف طريقة التالمس المباشر مع المكادالممكثة كجنيف مجيض

الحاممة لالصابة التقؿ اىمية عف الطرؽ السابقة اذ تعد ىذة الطريقة االكثر شيكعان عند االطباء
البيطريف كالقصابيف كعماؿ دباغة الجمكد .

اف االصابة عف طريؽ االستنشاؽ تحدث عف طريؽ ذرات اليكاء المحتكية عمى جراثيـ

البركسيال التي تالمس الغشا ء المخاطي لمعيف  ،اك القناة التنفسية كاف االصابة بيذة الطريقة
ممكف حدكثيا يكس اطة البقايا المتفسخة اك الجافة لجثث الحيكانات المصابة اك اليالكة بداء

البركسيالت كاف كاحدة مف اىـ صفات داء البركسيالت ق م انتشار مضائفيا  ،اذ اف االصابة

الطبيعية سجمت في معظـ اجناس الفقريات كعمى االغمب المبائف كالطيكر  ،كلكحظ اف عددان
كبي انر مف الحيكانات البرية تشكؿ بؤر اصابة كالقكارض .

تنتقؿ جراثيـ البركسيال احيانان الى االنساف بطريقة مباشرة عف طريؽ الحشرات المفصمية

الماصة لمدماء مثؿ (القراد  ،الحمـ  ،كالبعكض ) كبطريقة غير مباشرة عف طريؽ الحيكانات
االليفة ). (WHO,FAO joint 1997

اف احد مصا در العدكل بالمرض في القطيع ىي ادخاؿ الحيكانات المصابة سكاء التي

تعرضت لالصابة حديثان اك الحاممة لالصابة بصكرة مزمنة  ،اذ يطرح العامؿ المسبب عف طريؽ
البكؿ كالبراز اك الحؿ يب كيعد ذلؾ

االف ارزات الميبمية بعد االجياض اكالكالدة اك عف طريؽ

مصد انر لتمكث البيئة  ،اف المكاليد الجديدة التي تكلد مف اميات مصابة يمكف اف تكلد مصابة اك
ينتقؿ المرض عف طريؽ الرحـ كربما تصاب بعد

مد ة كجيزة مف الكالدة بسبب تناكليا الحميب

الممكث بجراثيـ البركسيال. (Pedro and Boris, 1977) .
تطرح جرثكمة البركسيال المالطية بعداالجياض

 ،اك الكالدة مف النعاج المصابة في

الحميب مدة ( )6-1شير كفي االف ارزات الميبمية مدة ( )3-1شير  ،كالبكؿ مدة ( )2ش ػػير
). (Jensen, 1961

تنتقؿ االصابة مف خالؿ عمميات التسفيد حيث اشار

) Lqwrence, (1961الى اف

االكباش اؿمصابة بداء البركسيالت يمكف اف تطرح جراثيـ البركسيال مدة سنتيف بعد االصابة .

تعد االغناـ كالماعز الخازف الطبيعي ) (Reservoirلجرثكمة البركسيال المالطية  ،فقد

كجد اف كؿ انساؿ ) (Breedsالماعز ليا حساسية عالية لالصابة بالبركسيال المالطية

اما

انساؿ االغناـ فتختلؼ حساسيتيا لالصابة بالبركسيال المالطية اذ اف االغناـ المالطية (Maltes

) sheepمقاكمة لالصابة بشكؿ كبير اما انساؿ العكاسي كالكرادم مف االغناـ المكجكدة في
الشرؽ االكسط التي تربى اساسان ألنتاج الحميب فأنيا تككف حساسة جدان لألصابة

 .ليذا فأف

السيطرة عمى داء اؿبركسيالت يجب اف تطبؽ عمى ىذيف النكعيف مف الحيكانات (Alton et
)al., 1987
Br.
اتفؽ بعض الباحثيف عمى اعتبار داء البركسيالت الناتج عف االصابة بجرثكمة
 Ovisىك اصابة مزمنة لالكباش اذ تتميز بالتياب البربخ

 .كاف تسفيد النعاج مف االكباش

المصابة بػ  Br. Ovisيؤدم ا لى اصابتيا في بعض االحياف بالتياب الميبؿ كعنؽ الرحـ مما
يؤثر عمى خصكبتيا ). (Chapman, 1980

كيعتبر الباحث  ALzahawieفي عاـ ( )1938اكؿ مف سجؿ حاالت االصابة بيذة

الجرثكمة في العراؽ في االبقار كاالغناـ كالماعز فضالن عف اصابة بعض مربي الحيكانات .

في حيف اشار ) Nielson, (1966اف نسبة انتشار المرض في النعاج كالماعز عف طريؽ جمع
عينات دـ مف مجزرة بغداد بمغت ( )%0.1فقط .

اما ) (Mathur et al., 1979فقد الحظكا اف نسبة انتشار المرض في النعاج في شماؿ

العراؽ كانت ( )%0.93عمى نحك شامؿ .

كذكر ) (AL-Azzi et al., 1985انيـ كجدكا في دراستيـ اف نسبة انتشار المرض في

النعاج في بغداد كانت ( ، )%7.91كبيف ) Noakes, (1996) ; Karim et al.,(1979اف
معدؿ االجياض بيذة الجرثكمة تككف بيف (. )%10-7
اف داء البركسيالت مف االمراض الكبائية المتكطنة

) (Endemicفي العراؽ كالدكؿ

المجاكرة ك بسبب برامج السيطرة عمى ىذا المرض ). (AL-Abbasi et al., 1991
كلقد اجريت في العراؽ

بعض الدراسات التي تخص حدكث كتشخيص كبائية كعالج داء

البركسيالت في الحيكانات  ،فقد عزلت البركسيمة المجيضة ( Br. Abortusالزمرتيف الحيكيتيف

االكلى كالثانية) ) (bio group 1 and 2مف الماعز ك ) (bio group 3مف االغناـ (AL- .
)Izzi et al., 1985
Br.
كاكؿ مف عزؿ الزمرتيف الحيكيتيف االكلى كالثانية لجرثكمة البركسيمة المالطية
 Meltensisمف االغناـ كالماعز في العراؽ ىك ). (Salem et al., 1977

سجمت ثكرات مرضية لداء البركسيالت المالطية بيف حيف كاخر في دكؿ الكطف العربي

مسببة مشاكؿ كبيرة كمستيدفة قطعاف االغناـ كالماعز ) (Duerden et al., 1977حيث عزؿت

البركسيال المالطية  (bio group 2 and 3) Br.meltensisمف االغناـ (Darwish and .
)Benkirain.2001

كلقد اشار ) ، Memish et al., (2001الى اف داء البركسيالت في االغناـ منتشر في

كؿ انحاء السعكدية كقد عزلت الزمرة الحيكية االكلى مف الماعز في اليند

 ،كالزمرة الحيكية

الثانية مف االغناـ في ايراف (AL-Izzi et al., 1985) .

قد يككف لمذباب كالمفصميات كبقية الطفيميات دكر في نقؿ االصابة مف خالؿ دكرىا

كخازف لجرثكمة البركسيمة كالزاؿ قذا الجانب طكر الدراسة ). (Bercovich, 2000

اما بالنسبة لمدكؿ المتقدمة فقد اعمنت المممكة المتحدة رسميان بأنيا خالية مف داء

البركسيالت الذم تسببة جرثكمة البركسيال المجيضة منذ عاـ ( )1981ككذلؾ استئصؿ المرض
في دكؿ اخرل مثؿ استراليا ككندا كنيكزلندا كحاليان المر

ض مكجكد في بعض الدكؿ االكربية

كالكاليات المتحدة االمريكية (Duerden et al., 1997) .

اضافة الى جميكرية الجيؾ كالمانيا كالياباف كالدكؿ االسكندنافية ) (Corbel, 1998اما

في فرنسا فقد حدت عمميات اك حمالت السيطرة عمى داء البركسيالت ادل الى الحد مف انتشار

المرض مفذ عاـ ( ، )1965كقد اكقفت برامج التمقيح منذ عاـ ( )1983كادل ذلؾ الى انخفاض
تدريجي في نسب االصابة ). (Florence and Jean, 1999

كمنذ عاـ ( )1990لكحظ كبشكؿ كاضح قمة كجكد حاالت مرضية لداء البركسيالت ليس

في فرنسا فقط بؿ في بمجيكا كىكلندا كلكف بد رجة اقؿ ; (Garin – Bastuji et al,1999
)Elbers et al.,1999
كعند نياية حمالت السيطرة عمى المرض فأف جراثيـ البركسيمة المجيضة (bio group
) 1كانت ىي التي تعزؿ في كؿ مرة ألف ىذة الزمرة الحيكية كاسعة االنتشار في العالـ
). (Corbel, 1993

تصيب جرثكمة البركسيمة المالطية االغناـ ك الماعز كىي الزالت شائعة في جزيرة مالطا

كالدكؿ المطمة عمى حكض البحر االبيض المتكسط االخرل فضالن عف المكسيؾ كامريكا الجنكبية

(Amims et al., 1995) .

تككف طريقة اصابة االغناـ بجرثكمة البركسيمة المالطية
)and Szyfers, 1987

بالطرائؽ نفسيا المذككرة انفان

 ، (Achaكاف الزمرة الحيكية االكلى ) (bio group 1لجرثكمة

البركسيمة المالطية قد تككف االكثر شيكعان في العالـ اما الزمرة الحيكية الثانية )(bio group 2

فيي سائدة في ايطاليا ). (Corbel. 1993

ج:اوهزاضيت : Pathogenesis
ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر في امراضية جرثكمة البركسيمة

منيا الجرعة كضراكة الجرثكمة

كمقاكمة  ،المضيؼ كالعمر  ،كالجنس  ،كالحالة التكاثرية لمحيكانات )(Asbakk et al., 1999

تخترؽ جراثيـ البركسيال االغشية المخاطية المبطنة لمجيازيف اليضمي كالتناسمي كاحيانان

تمؾ المبطنة لمجياز التنفسي اك ممتحمة العيف كلجراثيـ البركسيال القدرة عمى اختراؽ الجمد السميـ
كايضان المصاب بالسحج ). (Hagan and Brvner's, 1981) (Abraded skin
كبعد دخكليا جسـ المضيؼ تمتيـ جراثيـ البركسيال مف فبؿ العدالت

)(Neutrophils

كالبالعـ الكبيرة ) ، (Macrophageاال انيا التتمكف مف البقاء كالتكاثر داخؿ ىذه ا

) .ٍ (Elzer et al., 1994 ; Araya Winter, 1990

لخاليا

كمف ثـ تنتقؿ معيا الى العقد الممفاكية حيث تستمر بالتكاثر  ،كبعد ذلؾ تدخؿ مجرل الدـ

مسببة حالة مؤقتة مف تجرثـ الدـ ) (Bacteremiaكبعد ذلؾ تعبر الجراثيـ مف خالؿ الممؼ

لتصؿ الى القناة الصدرية ثـ الى المجرل ا لدمكم  ،كبذلؾ تصؿ الى الدـ كىذا مايسـ ل بطكر
النتاف الدمكم

) (Septicemiaلتصؿ بعدىا الى االعضاء الحشكية كاالنسجة االخرل

). (Amims et al., 1995

كبعد ذلؾ تصاب خاليا الجياز الشبكي البطاني

(RES)(Reticulo Endothelial

) Systemالتي تشتمؿ عمى الكبد كالطحاؿ كنقي العظ ـ كاالنسجة الممفية
)1998 ; Amims et al., 1995
فيؤدم ذلؾ الى االعتالؿ العقدم الممفاكم ) ، (Lymphadenopathyكضخامة الكبد
(Cheers,

كالطحاؿ ) ، (Hepatosplenomegalyكالميؿ لشمكؿ عمكـ الجياز الييكمي

(Skeletal

) systemكتتمركز الجراثيـ في الطحاؿ كالقناة التفاسمية الذكرية كالضرع  ،كالرحـ الحامؿ مسببة
االجياض في االشير االخيرة مف الحمؿ  ،كيرجع سبب االجياض الى استقرار العامؿ المسبب

في جدار المشيمة

) (Chorionكاختراؽق الطبقات الظيارية لمغشاء المقانقي

– المشيمي

) (Chorrio-allantoic membraneالذم يتك افر فية مادة االرثرتكؿ ) ،(Erythritolكالتي
تحفز جراثيـ البركسيال عمى النمك كالتكاثر السريع مؤديان الى التياب السخد

)، (Placentitis

كالتياب االكعية الدمكية ) ، (Vasculitisكنشكء تكرمات حبيبية ) ، (Granulomaكالتياب
بطانة الرحـ التقرحي الشديد ) ، (Sever ulcerative endometritisكتنخر المحيمات

) ، (Caruncule necrosisكتحطـ الزغابات مؤديان الى اسقاط الجنيف  ،كبعد اجياض مرة اك

مرتيف غالبان ماتحدث كالدة طبيعية  ،كتسترجع انتاجية الحميب بصكرة طبيعية لكف الكثير مف

االناث تستمر حاممة لممرض ) (Carrierكتطرح جرثكمة البركسيال  ،كتصاب الذككر عف طريؽ
الجماع ثـ تنتقؿ االصابة عف طريؽ الدكرة الدمكية  ،كتتمركز الجراثيـ في انسجة الخصية التي

تتكفر فييا نسبة عالية مف مادة االرثرتكؿ محدثة التياب الخصية كالبربخ (Epidiymitis and

) Orchitisكالحكيصالت المنكية اذ تأخذ الطكر المزمف مف االلتياب الذم يتميز سرير يان في

احدل الخصيتيف  ،اك كمتييما حيث تصبح متضخمة كفي بعض االحياف تضمر الخصى نتيجة

االلتصاؽ  ،كالتميؼ مسببة عدـ االخصاب .
)(Radostitis et al.,1985 ; Hagan and Brvners,1981

د:التشخيص : Diagnosis
أ -العالهاث السزيزيت : Clinical Signs
العرض االساس ؿأل صابة بالبركسيال ىك حدكث االجياض لمنعاج في اؿمدة االخيرة مف الحمؿ

) (Last stage of pregnancyكاف االفة الرئيسة لممرض ىك حدكث التياب المشيمة

) (Placentatisكحدكث كذمة ) (Oedemaمما يؤدم الى تمكت الفمقات الجنينية (Necrosis
) of carancaleفضالن عف اف اجزء الككرمكف بيف الفمقات تككف سميكة تشبة الجمد

) ، (Castrucci, 2000 ; Mc Entee, 1970كعند اجراء الصفة التشريحية عمى الجنيف

المجيض نالحظ كجكد بؤر نخرية عمى سطح الكبد  ،ككذلؾ عمى االعضاء االخرل (Robert
et al., 1971

الخالصة
اجريت الدراسة الحالية في عدد من حقول تربية األغنام المتواجدة في اطراف بغداد شممت
اجراء مسح ميداني لحاالت االجياض في ىذه الحقول من خالل متابعة  672نعجة حامل .
جمعت  145عينة دم من النعاج المجيضة و

 88عينة دم من االكباش المستخدمة في

التسفيد في ىذه الحقول  ،كما جمعت  79مسحة ميبمية و  145عينة حميب من النعاج المجيضة ،
وجمع  23جنين مجيض في مختمف مراحل الحمل المختمفة .
استخدمت الفحوصات المصمية (فحص الروزبنكال  ،فحص التالزن االنبوبي  ،وفحص حمقة
الحميب) لغرض الكشف عن االضداد الخاصة بالبروسيال في األغنام .
اظيرت الدراسة ان اعمى نسبة لألجياضات حدثت في الثمث األخير من الحمل في النعاج
الحوامل كانت خالل موسم الشتاء وبمغت  %42.1واوطاءىا كانت في موسم الخريف . %5.4
تم الحصول عمى  18عزلة لـ جراثيم البروسيال المالطية  Br. melitensisعزلت  9منيا
من المعدة الرابعة لألجنة المجيضة وبنسبة

 %50و  7عزالت من المسحات الميبمية لمنعاج

المجيضة وبنسبة  %38.8وعزلتين من عينات الحميب وبنسبة %11.11
تم الحصول عمى عزلة واحدة لكل من جراثيم الضمات الجنينية

C. fetus subspp.

 Fetusوالمستريا  L. monocytogenesمن محتويات المعدة الرابعة لألجنة المجيضة .
أظيرت النتائج الموجبة لنماذج دم وحميب النعاج المجيضة نسبة مقدارىا  %57.93لفحص
الروزبنكال و  %78.57لفحص التالزن األنبوبي و  %47.58ألختبار حمقة الحميب
أما نتائج فحص  88مصل للذكور المسفدة لمنعاج المجو ضة فكانت  36عينة موجبة لفحص
الروزبنكال بنسبة  %40.09و 29عينة مصل منيا نتائج موجبة لفحص التالزن األنبوبي وبنسبة
. %80.5
كانت األعراض السريرية في النعاج المجيضة  ،والمصابة بالبروسيال المالطية متمثمة في
أحتباس األغشية الجنينية  ،وأرتفاع درجة الحرارة ،وطرح إ

ف ارزات رحمية قيحية إضافة إلى أعتالل

الحركة في قسم منيا في حين أقتصرت األعراض السريرية عمى أرتفاع درجة الحرارة  ،ومالحظة
إف ارزات رحمية قيحية من فتحة الفرج في النعجة التي عزلت جرثومة الضمات الجنينية منيا  ،أما
النعجة التي ع زلت جرثومية المستريا منيا تمثمت

األعراض السريرية بوجود إعراض عصبية التي

تميزت بالدوران وأتكاء رأس الحيوان عمى األشياء الصمبة مع طرح أف ارزات رحمية مخاطية من فتحت
الفرج .

Summary
The current study had been conducted in several sheep herds ,
located at Baghdad boundaries . the study included scanning work for
abortion occurred in these herds .
One hundred forty five Blood sample had been Collected from
aborted Sheep and eighty eight Blood sample from Ram , beside seventy
nine Vaginal swabs and one hundred forty five Milk sample from aborted
ewes, while only 23 aborted fetus in different stage of pregnancy.
Rose Bengal test (R.P.T.) and Tube Agglutination test (S.A.T)
and Milk Ring test (M.R.T.) were used for detection Brucella antibodies.
The results indicated that high rate of abortion occurred in
third stage of gestation period , while about 42.1% of abortion cases were
recorded in Winter season and 4.5% in Autumn .
The eighteen Brucella melitensis were isolated from 9 (50%)
abomasums content of aborted fetus , 7 (38.88%) Vaginal swabs and 2
(11.11%) Milk sample , one isolation of each C. fetus subspp. fetus and
Listeria monocytogenes were isolated from abomasums content
of
aborted fetus .
The incidence of positive results of Blood and milk samples of
aborted ewes were 57.93% for Rose Bengal test (R.P.T.) , 78.57% for
Tube Agglutination test (S.A.T) and 47.58% for Milk Ring test (M.R.T.).
The clinical signs of aborted Seep and infected by Brucellosis
responsible of reticent placenta , hight body tempeture , purulent
secretion fro vagine and other signs incordination and limited clinical
signs of infected sheep by campylobacter fetus subspp. fetus on seen
purulent secretion fro vagine and high body tempeture K so limited
clinical signs of infected sheep by Listeria monocytogenes on nervous
signs which characterized circling animal with seen mucous secretion fro
vagine
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