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Abstract 

          This study included 2 groups of ewes in the first group the samples 
were collected during September 2006 till march 2007 (200 samples) 
including vaccinated, non vaccinated with Rev1 vaccine and aborted  
ewes. While the ewes in second group are non vaccinated only, the 
samples were collected during April 2007- September 2008 (94 samples). 
The Rose Bengal test (RBT) was done for all samples then 2-
mercaptoethanol test (2ME) has done on positive samples in (RBT). the 
results showed the percentage ratio of the positive samples to RBT & 
2ME was high in vaccinated ewes (78.27%, 86.04% respectively) and low 
in aborted ewes (26%,15.38%) respectively too, while the percentage ratio 
of RBT and 2ME in 2nd  group was 7.44 and 71.42 respectively. 

  
  الخالصة

 عینــة 200        شــملت الدراســة مجمــوعتین مــن النعــاج، المجموعــة األولــى والتــي جمعــت منهــا
 وغیـــر ملقحـــة Rev1 توزعـــت بـــین نعـــاج ملقحـــة بلقـــاح 2007 لغایـــة آذار 2006للفتــرة مـــن ایلـــول 
 لغایــة ایلــول 2007 عینــة للفتــرة مــن نیــسان 94انیــة تــم جمــع  أمــا المجموعــة الث،وأخــرى مجهــضة

) RBT( و مــــن نعــــاج غیــــر ملقحــــة فقــــط، واجــــري علــــى هــــذه العینــــات اختبــــار الروزبنكــــال 2008
-2           اجـري فیمـا بعـد علیهـا اختبـار (RBT) نتیجـة موجبـة الختبـار أعطـتوالعینـات التـي 
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mercaptoethanol )ME2(. نــــسبة المئویــــة للعینــــات الموجبــــة الختبــــار  النتــــائج بــــان الأظهــــرت
 78.27 في النعـاج الملقحـة وبلغـت أقصاها كانت األولى في المجموعة 2MEالروزبنكال واختبار 

علـى التـوالي % 15.38و% 26 فـي النعـاج المجهـضة وبلغـت وأدناهاعلى التوالي % 86.04و% 
 فـــي المجموعـــة الثانیـــة فكانـــت 2ME امـــا النـــسبة المئویـــة الختبـــار الـــروز بنكـــال و اختبـــار ،ایـــضا
  .على التوالي % 71.42و % 7.44

  
  المقدمة

       داء البروســــــیال و یــــــدعى بحمــــــى مالطــــــا او حمــــــى البحــــــر االبــــــیض المتوســــــط او الحمــــــى 
 هـو احـد اهـم االمـراض الخمجیـة والمعدیـة التـي تـصیب كـل مـن االنـسان والحیـوان علـى ،المتموجـة

ســـالبة لـــصبغة الكـــرام ، ن الجـــراثیم المتكیفـــة للمـــضیفحـــد ســـواء ومـــسبب هـــذا المـــرض هـــو عـــدد مـــ
 ،تعیش داخل الخلیة تدعى بجنس البروسیال ویمتـاز المـرض الـذي تحدثـه هـذه الجـراثیم باالجهـاض

وهــو مــن االمــراض المــشتركة واســعة االنتــشار ) 1( والتهــاب الخــصیتین والبــربخ ،احتبــاس المــشیمة
ة للخـسائر االقتـصادیة فـي قطعـان الماشـیة فـضال عـن في العالم ویعتبر احد اهم المسببات الرئیـسی

وفـــي البلــــدان الـــصناعیة المتقدمـــة تــــم القـــضاء علـــى هــــذا  ).2،3(خطورتـــه علـــى صــــحة االنـــسان 
ــــدان النامیــــة  ،المــــرض ــــه ازدادت وتفاقمــــت فــــي البل ان النــــوع الرئیــــسي ). 4(بینمــــا ظهــــوره وخطورت

) Brucella melitensis) 5 ،6ط هــوللبروســیال التــي تتواجــد وتــصیب النعــاج فــي الــشرق االوســ
والعالمــات الرئیــسیة لهــذا المــرض فــي النعــاج والمــاعز هــي االجهــاض فــي الــشهر الثالــث او الرابــع 

 zoonoticان صـفة المـرض المـشترك ). 7(ووالدة حمـالن ضـعیفة اضـافة الـى العقـم ،مـن الحمـل

disease   وتـــشیر الخاصـــیة ). 8(تجعـــل هـــذا المـــرض ســـهل االنتقـــال مـــن الحیـــوان الـــى االنـــسان
من اصابات االنسان بداء البروسیال تحدث نتیجـة التمـاس المباشـر مـع % 90الوبائیة للمرض بان 

ویعتبر هـذا المـرض مـشكلة كبیـرة فـي ) 9(القطعان المصابة او استهالك الحلیب الخام او منتجاته 
ألردن والمملكـة العربیـة الشرق االوسط لكل من االنسان والحیوان وتم تسجیله في كل من العـراق وا

لــذلك كــان هــدف هــذا البحــث هــو دراســة مــسحیة . )10(الــسعودیة وســوریا وبنــسب حــدوث مختلفــة 
المـــصابة ظاهریــــا بعالمـــات هــــذا المـــرض وبمــــساعدة تـــاریخ الحالــــة  )النعــــاج(المـــصال الحیوانـــات 

  .المرضیة للقطیع للتعرف على مدى انتشار هذا المرض وخطورته في المنطقة
  

   وطرائق العملالمواد
 مــل مــن كــل 10-5تــم جمــع عینــات الــدم مــن الوریــد الــوداجي للنعــاج بمقــدار : جمــع عینــات الــدم

تجلط بعـدها تـتركـت عینـات الـدم لطقـة بـالكحول قبـل سـحب الـدم ومـن ثـم حیوان حیث تم تعقـیم المن
  دقیقــة ثــم ســحب  المــصل15 -10دقیقــة لمــدة / دورة3000نبــذت بجهــاز الطــرد المركــزي بــسرعة 
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- مـل وحفـظ بدرجــة 5منهـا باسـتخدام ماصـات باســتور معقمـة ووضـع فــي انابیـب بالسـتیكیة ســعة 
   : حیث شملت العینات المفحوصة مجموعتین.)8(  م لحین فحصها20

 200 وكـــان عــدد العینـــات فیهـــا 2007 لغایـــة اذار 2006 جمعـــت فـــي الفتــرة مـــن ایلــول -:األولــى
واخـرى  REV.1ت من نعـاج ملقحـة بلقـاح عینة قسمت الى مجامیع ثانویة تضمنت عینا

 .غیر ملقحة فضال عن عینات النعاج المجهضة

حیـث كـان .  عینـة94 وكـان عـددها 2008 لغایـة ایلـول 2007 وجمعت للفترة من نیسان -:الثانیة
  .REV.1فقط  مصدر جمیع هذه العینات من حیوانات غیر ملقحة بلقاح 

   
ـــارات المـــصلیة -2 االجـــسام المـــضادة فـــي عینـــات المـــصل ضـــد داء  تـــم فحـــص معیـــار -:االختب

 :البروسیال باستخدام االختبارات التالیة

باسـتخدام ) 11(تـم اجـراء االختبـار حـسب طریقـة  Rose Bengal Test   اختبـار الروزبنكـال  -أ
 وذلــك .)Omega Diagnostic. UK(المستـضد القیاســي للبروســیال المنـتج مــن قبــل شـركة 

 دقـائق 4 وتـم قـراءة النتـائج خـالل فتـرة ،لمستضد القیاسي مع المصلبمزج حجوم متساویة من ا
كثـر مـن حیث ان حدوث الـتالزن خـالل اول دقیقتـین اعتبـر نتیجـة موجبـة بینمـا تـاخر حدوثـه ال

   . دقائق اعتبر نتیجة سالبة4
 Mercaptoethanol 2 اســتخدمت مــادة  :)Mercaptoethanol )2 ME -2 اختبــار -ب

ث أضــیفت لحجــوم متــساویة مــن المــصل الموجــب باختبــار الــروز بنكــال  حیــM 0.2 ةبمعیاریــ
 مئویـة ثــم اجــري تخفیـف ثنــائي  للمــصل 37 دقیقـة فــي درجــة 90-60وحـضنت المــصول لمــدة 

 مـل 0.05 مـل مـن محلـول الملـح الفـسلجي تـاله نقـل 0.05 مـل منـه مـع 0.05المعامـل بوضـع 
 مــل واســتمرت 0.05 الملــح الفــسلجي بعــد مــزج جیــدا إلــى األنبــوب الثــاني الحــاوي علــى محلــول

 القیاســـي  مـــل مـــن التخفیـــف األخیـــر ثـــم وضـــع مستـــضد البروســـیال0.05العملیـــة لیـــتم إهمـــال 
)Omega Diagnostic. UK (0.05 مل علـى جمیـع التخـافیف وعـد ظهـور الـتالزن كنتیجـة 

  ). 12(موجبة
 
  النتائج

  :األولى المجموعة -1
 اظهـــرت نتـــائج ان النـــسبة -:RBT( Rose Bengal Test(نتـــائج اختبـــار الـــروز بنكـــال   -أ

علـــى %) 26و % 50و% 78.27( المئویـــة للنعـــاج الملقحـــة وغیـــر الملقحـــة والمجهـــضة كانـــت
  ).1جدول (التوالي 
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 بعـد اجـراء هـذا االختبـار علـى العینـات -:)Mercaptoethanol )2 ME -2  نتـائج اختبـار -ب
بـان أعلـى النـسبة المئویـة للعینـات الموجبـة  لـوحظ RBTـ  نتیجة موجبـة الختبـار الـأعطتالتي 

وعلـى %) 15.38،%81.25،%86.04(في النعاج الملقحة و غیر الملقحـة والمجهـضة بلغـت 
  .التوالي

  
  :  المجموعة الثانیة-2
 بلغــت النــسبة المئویــة للعینــات -:RBT(Rose Bengal Test(نتـائج اختبــار الــروز بنكــال   -أ

  .فقط خالل الفترة اعاله % 7.44 الموجبة باستخدام هذا االختبار
 كانــت النـسبة المئویــة للعینــات التــي -:)Mercaptoethanol )2 ME -2  نتـائج اختبــار -ب

  . RBT 71.42%اعطت نتیجة موجبة الختبار 
  

 Rose  أعداد الحیوانات والنسبة المئویة للعینات الموجبة لمرض البروسیال باستخدام اختباري:1جدول 
Bengal Test2 و- Mercaptoethanol  األولى في المجموعة  

  
 Rose  أعداد الحیوانات والنسبة المئویة للعینات الموجبة لمرض البروسیال باستخدام اختباري:2جدول 

Bengal Test2 و- Mercaptoethanol في المجموعة الثانیة   

  
  لمناقشةا

        تــستخدم االختبــارات المــصلیة مثــل اختبــار الروزبنكــال للتحــري عــن األجــسام المــضادة لــداء 
حیـث تحتـوي سـوائل الجـسم ). 13(البروسیال في المصل والحلیب ومخاطیة المهبل وافرازات الـرحم 

عدد   mercaptoethanol-2اختبار   اختبار الروزبنكال  
  العینات

نوع 
العینات   الحیوان

  الموجبة
العینات 
  السالبة

النسبة المئویة 
  للعینات الموجبة 

العینات 
  الموجبة

العینات 
  السالبة

النسبة المئویة 
  للعینات الموجبة

  المالحظات

%78.27  12  43  نعاج  55   ملقحة  86.04%  6  37 

  غیر ملقحة  %81.25  9  39  %50  47  48 نعاج  95

  مجهضة  %15.38  11  2  %26  37  13 نعاج  50

عدد   mercaptoethanol-2اختبار   لاختبار الروز بنكا
  العینات

نوع 
العینات   الحیوان

  الموجبة
العینات 
  السالبة

النسبة المئویة 
  للعینات الموجبة 

العینات 
  الموجبة

العینات 
  السالبة

النسبة المئویة 
  للعینات الموجبة

  المالحظات
 

  

  غیر ملقحة 71.42% 2 5 7.44%  87  7  نعاج  94
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لنــسبة بــان ا) 1جــدول( علــى كمیــات مختلفــة مــن األجــسام المــضادة للبروســیال ویتــضح مــن النتــائج
كــان ادناهــا فــي الحیوانــات المجهــضة ومــن ثــم غیــر RBT المئویــة للعینــات الموجبــة فــي اختبــار 

الملقحــة وربمـــا یعــود الـــسبب فــي ذلـــك إلــى انتقـــال المــرض فـــي الحیوانــات المجهـــضة إلــى المرحلـــة 
المزمنــة وبالتــالي یقــل معیــار األضــداد أو بقــاء هــذا المعیــار عنــد مــستوى أضــداد معــین یعطــي فقــط 

أن ). Diagnostic Threshold ) 14یجــة موجبــة لالختبــارات المــصلیة وتــدعى هــذه المرحلــةنت
 انتـشار داء البروسـیال بــشكل كبیـر فــي حیوانـات المزرعـة ســببه الـسماح للحیوانــات المـصابة وأخــرى
ســلیمة بــالرعي فــي منطقــة واحــدة أو عــدة قطعــان مــن الماشــیة فــي یــوم واحــد وفــي بعــض األحیــان 
حـدوث اإلجهــاض فــي منطقــة الرعــي بــسبب داء البروسـیال ممــا یــؤدي إلــي تلــوث المراعــي وبالتــالي 

والتـي جمعـت مـن نعـاج ) 2جـدول (امـا النتـائج فـي ) 15(زیادة احتمالیة إصـابة الحمـالن بـالمرض 
فقــط وذلــك الن االختبــارات المــصلیة   RBT 7.44%  كانــت النــسبة المئویــة الختبــارغیــر ملقحــة

المــستخدمة لتــشخیص داء البروســیال ربمــا تعطــي أو ال تعطــي نتیجــة موجبــة لإلصــابة حیــث تبقــى 
  حیـث یعتبـر اختبـار) 16(الحیوانـات جرثومیـا موجبـة لكـن قـد تعطـي نتیجـة سـالبة لهـذا االختبـار 

RBTإضـافة لكونـه اختبـار سـریع وسـهل ) 17(لمسحیة في تشخیص هذا المـرض من االختبارات ا
مــع كافــة العینــات 2ME لــذلك فقــد اســتخدم اختبــار ) 19,18(وحــساس لكــن ذا خــصوصیة قلیلــة 

 كـان ذا حـساسیة عالیـة للكـشف 2ME وقـد تبـین مـن النتـائج ان اختبـارRBT  الموجبة في اختبار
 تمكنـه مــن  الـسبب فــي ذلـك الـى الیـة هـذا االختبـار فـيعـن االضـداد فـي الحیوانـات الملقحـة ویعـود

الـذي یكــون ظهـوره مبكـرا بعــد اجـراء عملیـة التلقــیح ضـد مــرض IgG الكـشف عـن الــضد المنـاعي 
 وبــالرغم مـــن هــذا كلــه فـــان تــشخیص داء البروســیال یعتمـــد بدرجــة أساســیة علـــى .)20(البروســیال 

ات المـــصلیة والعالمـــات الـــسریریة حیـــث ان عـــزل الجرثومـــة او الجمـــع بـــین عملیـــة العـــزل واالختبـــار
عزل الجرثومة یعني التشخیص االكید للمرض لكن في الحقیقة صعوبة العزل تكمـن فـي التموضـع 

هنــاك العدیــد مــن ان كمــا ) 21(الــسریع للجرثومــة فــي انــسجة الجــسم اضــافة الــى طــول فتــرة العــزل 
ها اختبـار الـتالزن المـصلي واختبـار االختبارات المصلیة المستخدمة في تشخیص داء البروسیال من

و التــي تعــد مــن   Enzyme immunoassay یم المنــاعي االنزیمــيیــ واختبــار التقممتثبیــت المــت
ختبــــارات المــــسحیة الــــسریعة لكــــن اســــتعمال المــــضادات الحیاتیــــة وصــــعوبة عملیــــة العــــزل لهــــذه اال

الــسیطرة علــى داء البروســیال ان عملیــة ). 22(الجرثومــة یــتم اللجــوء الــى هــذه االختبــارات المــصلیة 
تعتمـــد علـــى اســـتبعاد الحیوانـــات المـــصابة مـــن خـــالل الفحـــص الـــدوري للحلیـــب والـــدم للتحـــري عـــن 

 وقـد .االجسام المضادة المتخصصة واستبعاد الحیوانات التي تعطي نتائج موجبـة لهـذه الفحوصـات
وحظ ارتفـــاع نـــسبة تـــم اجـــراء الدراســـة علـــى مـــرحلتین بعـــد ظهـــور نتـــائج المجموعـــة االولـــى حیـــث لـــ

 و % 50  حیـث كانـت RBT و 2MEاالضداد فـي الحیوانـات غیـر الملقحـة فـي كـال االختبـارین 
 مـــع علـــى التـــوالي ممـــا یـــشیر الـــى احتمالیـــة انتـــشار االصـــابة بنـــسبة عالیـــة وهـــذا یتفـــق% 81.25

 النتـائج ، لذلك تم اختبار الحیوانات غیـر الملقحـة فقـط فـي المجموعـة الثانیـة وذلـك للتاكـد مـن)15(
 وربمـا یعـود الـسبب فـي ذلـك الـى RBTفـي اختبـار % 7.44حیث لوحظ انخفاض هذه النسبة الى 
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عــدم التلقــیح ضــد المــرض لفتــرة زمنیــة طویلــة او بــسبب كونهــا نعــاج مجهــضة ومــضى فتــرة طویلــة 
 للـسیطرة REV.1 على اجهاضـها وعلیـه توصـي الدراسـة بـضرورة االسـتمرار بعملیـة التلقـیح بلقـاح 

   .المرضعلى 
  

  :شكر وتقدیر
جامعـة الموصـل لـدعمها المـادي / یتقدم الباحثون بالـشكر والتقـدیر إلـى كلیـة الطـب البیطـري       

  .والعلمي النجاز هذا البحث
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