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  محمد طاهر عبد الوهاب الآللوسي

  جامعة األنبار/كلیة الطب البیطري

  

  ةالخالص

فقـد ةقتصادیواالةالصحیلغرض معرفة نسبة حدوث مرض البروسیال في االغنام ألهمیته من الناحیتین 

بـــاري الروزبنكـــال تفـــي محافظـــة األنبـــار ألجـــراء اخاموقعـــ) 17(رأس غـــنم مـــن ) 1621(مـــن دم ت اتـــم جمـــع عینـــ

المشـــموله بالدراســـه كانـــت بـــالمرض فـــي مجمـــوع العینـــاتةصـــابأظهـــرت النتـــائج ان اال.وتـــالزن المصـــل الألنبـــوبي

كانـــت نســـبة األصـــابه فـــي النعـــاج %. 95توافـــق بینهمـــا لألختبـــارین علـــى التـــوالي ، وبدرجـــة % 4.68و % 4.92

، % 93.75في اختبار تالزن المصل االنبوبي وبدرجة تطـابق بینهمـا% 6.04في اختبار الروزبنكال و% 6.44

وقد اسـتنتج مـن الدراسـه ان نسـبة األصـابه . في كال األختبارین % 2.54ةكباش فقد كانت نسبة األصابلاما في ا

  .                                              واطئةلنعاجبالبروسیال في ا

  

Suvey of  Brucellosis in sheep in Al-Anbar province  
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Abstract  
    One thousand six hundred and twenty one blood sample were collected from sheep 
were studied for the presence of Brucella antibodies in Al-anbar province .Results of 
Rose Bengal Plate Agglutination Test (RBPT) and Tube Agglutination Test (TAT) 
revealed an incidence of  4.93% and 4.68% respectively. Incidence in ewes were 6.44 
by (RBPT) and 6.04 by (TAT). Rams reveled an incidence of 2.54% by both tests.   

  المقدمة

یعــد مــرض البروســیال فــي األغنــام مــن األمــراض المســتوطنه التــي تســبب األجهــاض فــي النعــاج خــالل 

ي الشهرین األخیرین من فترة الحمل ، وقد تؤدي الى حدوث مضاعفات كاحتباس المشیمه والتهاب الرحم ممـا یـؤد

  ).1(الى العقم المؤقت او الدائمي 

رض كبیــرة فــي كثیــر مــن بلــدان العــالم المتقدمــة منهــا والنامیــة وقــد الخســائر األقتصــادیة التــي یســببها المــ

فضــال)2(اكـدت المصـادر العلمیـة بـأن منطقـة الشـرق األوسـط تعـد المـوطن الطبیعـي للمـرض منـذ بدایـة اكتشـافه

).3(عن أن األغنام من ساللتي العواسي والكرادي المنتشرة في العراق لها األستعداد العالي لألصابة بهذا الداء 

  ).4(صحته تصیب األنسان مما یؤثر علىویعتبر المرض من األمراض المشتركة التي

انـات المزرعـة فـي العـراق وقد اجریت عدة دراسات عن األصابة بمرض البروسیال في األغنـام وبقیـة حیو 

كانــت أن نســبة انتشــار المــرض فــي األغنــام والمــاعز فــي عینــات دم اخــذت مــن مجــزرة بغــداد،)5(فقــد الحــظ
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بینمــا % 1.5فقــد الحظــوا ان نســبة انتشــار المــرض فــي األغنــام فــي وســط العــراق كانــت ،) 6(، أمــافقــط% 0.1

علـى نحـو % 1.2الوسـطى فـي العـراق كانـت المحافظات الحظوا في دراستهم بأن نسبة األصابة في اغنام)7(

فـــي دراســـتهم أن نســـبة انتشـــار مـــرض فقـــد الحظـــوا )8(، أمـــا% 0.1شـــامل  ،  أمـــا فـــي محافظـــة بغـــداد فكانـــت 

  %.1.3البروسیال في اغنام محافظة بغداد

الهدف من الدراسة هو تحدیـد وتثبیـت مـدى انتشـار مـرض البروسـیال فـي اغنـام محافظـة األنبـار كخطـوة 

  .الطرق للسیطرة علیه افضل اولى لدراسات اعمق حول المرض ألیجاد

  

  المواد وطرائق العمل

ســبعة كبشــآ مــن) 628(ة و نعجــ) 993(أس غــنم بالغــة جنســیآ ضــمت ر ) 1621(شــملت هــذه الدراســة 

عكاشات ، مكر الذیب ، الكعره ، الحسینیات ، الرطبه ، بروانه ، (عشر موقعآ مختلفآ في محافظة األنبار شملت 

مه ، الزیدان ، البغدادي ، البوحیات ، الزویه ، الحامضیه ، الخالدیه ، البوعلوان ، الصقالویه ، ذراع دجله ، الكر 

بواسـطة األبـر وحواملهـا الخاصـة بـذلك فـي تم جمع عینات الـدم مـن األوردة الوداجیـة لهـذه الحیوانـات ) . العنكور 

م حتى صباح الیوم 4انابیب اختبار مفرغة من الهواء خالیة من مانع التخثر ، حفظت العینات في الثالجة بدرجة 

2000(ملقــط معقـــم ثــم عوملـــت نمــاذج الـــدم بجهــاز الطـــرد المركـــزي التــالي حیـــث ازیلــت الخثـــر الدمویــة بواســـطة 

حتـى اجـراء اختبـاري الروزبنكـال )م20-(لمدة ربع ساعة للحصول علـى المصـل ، وتـم حفظـه بدرجـة )دقیقة/دورة

  .)3(ـطبقا لوتالزن المصل األنبوبي

  

  النتائج والمناقشة    

التــي شــملتها الدراســة ) 1621(ـ وع األغنــام الــأظهــرت النتــائج بــأن األصــابة بمــرض البروســیال فــي مجمــ

الختبــاري الروزبنكــال وتــالزن المصــل األنبــوبي علــى التــوالي حیــث كانــت درجــة % 4.68و % 4.93كانــت بنســبة 

هـذه النتـائج بـأن نسـبة األصـابة قـد ازدادت أظهـرت.فـرق معنـويوجـودحیث لم یالحظ% 95التشابه بین النتائج 

الدراسـات الســابقة نتـائج الـى نـت علیــه خـالل الخمسـة وثالثـین عامـآ الماضــیة اسـتنادآ بنحـو اربعـة اضـعاف ممـا كا

ان هــذه النتــائج التــي أظهرتهــا البحــوث %. 0.78حیــث كانــت االصــابة )7(و % 1.5حبنمــا كانــت )9(لكــل مــن 

نسان فـي جـزء تدل على خطورة المرض من خالل تزاید نسبة االصابة بین الحیوانات الحقلیة التي یعتمد علیها اال

مهــم مــن غذائــه وكرافــد مــن روافـــد االقتصــاد الــوطني ، فقــد لــوحظ بالمقابـــل ان نســب االصــابة بحمــى مالطــا فـــي 

  )10، 11، 12(االنسان قد تزاید كذلك 

فــي اختبــار الروزبنكــال و %) 6.44(نعجــة ) 64(نعجــة اصــابة ) 993(أظهــرت نتــائج فحــص المصــول 

امـا مصـول الـدم المـأخوذة %) 93.75(المصـل االنبـوبي وبدرجـة تشـابه في اختبار تـالزن%) 6.04(نعجة ) 60(

حیث اكدت جمیعها بأختبـار %) 2.54(كبشآ ) 16(فقد اظهرت نتائج اختبار الروزبنكال اصابة كبشآ ) 628(من 

فــي دراســة علــى ) 8(ان نســبة االصــابة فــي النعــاج مقاربــة لمــا الحظــه ). 1(تــالزن المصــل األنبــوبي جــدول رقــم 

فـي اختبـار الروزبنكـال  و % 7.91نعجة عواسیة في ستة حقول اغنام ببغـداد حیـث كانـت نسـبة االصـابة ) 455(

  .بین األختبارین % 83.33في اختبار تالزن المصل األنبوبي بتشابه % 6.59

%) 2.54(ضــحة وان ظهــور االصــابة بعــدد منهــا أمــا األكبــاش فقــد كانــت خالیــة مــن األعــراض الســریریة الوا     

كد اهمیة األكباش المصابة التي تعـد نـاقآل وناشـرآ اساسـیآ للمـرض فـي الحقـول التـي تسـتخدم مثـل هـذه األكبـاش یؤ 

ان اختبار تالزن المصل األنبوبي بالعیاریات المختلفـة التـي اسـتخدمت لفحـص النمـاذج التـي .  )2(لتلقیح نعاجها 
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) 49(فـــي األغنـــام الموجبـــة % 64.5ت فـــي اعطــت تفـــاعآل موجبـــآ فـــي اختبــار الروزبنكـــال أكـــدت ظهـــور االصــابا

  ).2(فأكثر جدول 1/80بعیاریة

التـي أجریـت نستنتج من الدراسـة أن نسـبة االصـابة للبروسـیال فـي األغنـام واطئـة عنـد مقارنتهـا بـالبحوث 

  .ونحتاج الى مزید من البحوث في مجال وبائیة وانتقال المرض وتأثیره على صحة االنسانفي مناطق أخرى 

  

  ، یبین نتائج نسب األصابة بمرض البروسیال) 1(رقم جدول

  اختبار تالزن المصل االنبوبي  اختبار الروزبنكال  العدد  الجنس

  %النسبة المئویة  العدد  %النسبة المئویة  العدد

  6.04     60     6.44      64       993      نعاج   

  2.54      16     2.54      16       628      كباش   

  4.68      76     4.93      80       1621     لمجموعا   

  .بین نتائج اختبار الروزبنكال واختبار تالزن المصل االنبوبي (p<0.05)فرق معنوي لم یالحظ وجود 

  

  .یبین نتائج األصابة حسب العیاریات المختلفة تالزن المص االنبوبي ) 2(جدول رقم

  %العددالكلي والنسبة المؤیة  الجنس
  ریةالعیا

1/80  1/160  1/240  1/320  

  نعاج
  5  13  19  23  60  العدد

%  100  38.33  31.66  21.66  8.33  

  كباش
  1  3  8  4  16  العدد

%  100  25  50  18.75  6.25  

  المجموع
  6  16  27  27  76  العدد

%  100  35.52  35.52  21.05  7.89  
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