
 دراسة على مرض الجمبورو في دجاج اللحم في االردن
  

اســابيع  ٦ - ٣مرض الجمبورو هو مرض فيروسي عالي االمراضية في الدجاج الذي يتراوح اعمــاره مــا بيـن                
هذا الفيروس له ميل خاص لالنسجة الليمفاويــة وبصـورة خاصــة جـراب. birnavirus ويتسبب عن فيروس يدعى

ــة البائيــة                   ــا الليمفاوي ــاج الخالي ــبر العضــو الهــدف، حيــث هــذا الجــراب مســؤول عــن انت ــابر يشــيا الــتي تعت -Bف
١ymphocytes  والتي هي الخاليــا الهــدف للفــيروس و الـتي يعمــل علــى تحطيمهـا مسـببا مــا يعـرف بالتثبيــط

 .المناعي وخاصة في االعمار المبكرة قبل اسبوعين من العمر
 :تعود اهمية المرض االقتصادية لسببين

انه يسبب تثبيـط منـاعي بحيــث الطــائر يصــبح غـير قــادر علــى تكـوين مناعــة ضـد االمــراض الفيروســية.١
 .التنفسية خاصة مرض النيوآاسل

في الطيور عند عمر التسوية يؤدي المرض الى رفض اعداد آبيـرة من الطيور في المسالخ وذلك بسبب.٢
 .االحتقانات و النزف على العضالت اضافة الى حاالت النفوق

مسجل من خالل التقارير الصادرة عــن وزراة الزراعـة، ويتــم. المرض منتشر في العالم وهو مسجل في االردن    
ومــن هنــا.تشخيصه باالعتماد على العالمات السريرية، الصفة التشريحية ومنحنى الهالآات فـي الطيــور فقـط                       

جاءت الفكرة لدراسة المــرض و تشخيصـه مـن خــالل بعـض الفحوصـــات المخبريـة المتوفــرة فـي وزراة الزراعـة
 .وجامعة العلوم و التكنولوجيا االردنية

 Methods&Materials : المواد و الطرق
 :القطعان التي تم دراستها

 ).اقليم الشمال،الوسط، الجنوب( تم تقسيم المملكة الى الثة اقاليم   ٠
 .قطعان لكل منطقـة ٥قطيع دجاج لحم بواقـع  ١٥تم دراسة    ٠
بواقـع(قطعـان وضــعت آقطعــان ســيطرة      ٣قطيع آان مشتبه ابصـابتها بـالمرض و          ١٥قطيع من ال   ١٢    ٠

 ).قطيع لكل اقليم
 case history: تاريخ الحالة

 :شمل تاريخ الحالة لكل قطيع على ما يلي
 .عنوان المزرعة    .١
 .عدد القطيع الكلي.٢
 عمـر الطيـور    .٣
 .معـدالت النفوق    .٤
 .مع،دالت االصابة.٥
 .برنامج التحصين ضد المرض    .٦
 .نوع عترة اللقاح ومصدرها    .٧
 .العالمات السريرية    .٨
 .الصفة التشريحية    .٩
 .التعقيدات المرضية االخرى  .١٠
 samples: العينات

(اجربة  ٥تم جمع    ٠ bursa of fabricious (من آل قطيع. 
جــزء لفحـص الترســيب فــي هالمــة اآلجـار، وجـزء ثـاني للفحــص( تم تقسيم آل جراب الى ثالثة اجزاء           ٠

مرض و الجـزء االخــير لعـزل الفــيروس مــن خــالل الحقـن فـي بيــض اجنـة دجــاج خـالي مـن النسيجي لل
 ).spf eggsالمسببات المرضية 

تم جمع عينات دم من القطعان المشتبه باصــابتها بــالمرض و القطعــان الــتي وضــعت آطيـور سـيطرة   ٠
 .للتحري عن معيار االجسام المضادة لفيروس مرض الجمبورو

 bursal homogenate: تجهيز االجربة
مع محلــول  suspensionتم تنظيف االجربة من الزوائد الدهنيـة وتقطيعها و طحنها وذلك لتحضير المعلق   ٠

 ٢:١٫حاوي على مضادات حيوية بواقع
دورة فــي ٣٠٠٠وعمل له طـرد مرآــزي عنـد           . اخذ المعلق و سكبه في اوعية معقمة ذات غطاء محكم                      ٠

دقائق وذلك للحصول على السائل الطافي  ١٠الدقيقة لمدة  supernatant.  
الحـاوي على الفيروس وحفظــه فـي اوعيــة ذات غطــاء محكـم عنــد supernatantاخذ السائل الطافي         ٠

 .م لحين اجراء الفحوصات عليه٨٧درجة حرارة 
 blood samples :  عينات الدم

 .عينـة دم من آل قطيـع آان يشتبـه باصابته بالمرض ٢٠الى  ١٠جمع من  ٠
 .م لحين اجراء الفحوصات عليه٢٠ -فصل المصل و حفظه عند درجة حرارة  ٠

 laboratoty techniques : الفحوصات المخبرية
 :عزل الفيروس باستخدام    .١

 فحص الترسيب في هالمة              -أ                                                                       
جــزء مــن الســائل الطــافي الــذي حضــر مــن      : agptاآلجــار  

م وتذويبـه و       ٨٧ -اجربة فابر يشيا تم تجميده بدرجة حرارة             
ــص بواســطة فحــص              ــم فح ــن ث ــرات وم ــده ثــالث م تجمي
الترســيب فــي هالمــة اآلجــار وذلــك للتحــري عــن فــيروس        

(الجمبورو باستخدام مصل مضاد لفيروس الجمبورو معروف            
oie,2000)known Positive Ibd Antiserum 
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 الحقن في بيض اجنة الدجاج            -ب                                                                    
جزء اخر من السـائل: Spf embryonated chicken eggsالمخصب الخالي من المسبات المرضية 

الطافي الذي حضر من اجربة فابر يشيا والذي تم تجميده و تذويبه ثالث مرات ثم حقن في البيض
مــل ٠و٣بيضـات بواقـع        ٥المخصب الخالي من المسببات المرضية بحيث آل عينة تم حقنها فــي                   

م،٣٧يوم ، وتم حضــنه بدرجــة حـرارة            ١١-٩بعمر حضانة    ) cam(على الغشاء اللقانقي الكوريوني           
٤٨ومن ثم مراقبته من خالل فحص البيض يوميا باستخدام الضوء، واالجنة الــتي ماتـت بعــد مــرور                         

(ساعة تم تسجيل التغيرات المرضية التي ظهرت عليها ، وتم جمع االغشية اللقانقية الكوريونيــة                      
cams (وذلك الستخدامها في عزل الفيروس باستخدام فحص الترسيب في هالمة اآلجار agpt. 

الحقن في الدجاج الخالي من االجسام المضادة لفيروس الجمبـورو      -ج                                                                    
san chickens: 

بالسائل الطافي  ٣٨طير من اصل  ٣٠تم حقن    ٠ supernatant  الجربة فــابر يشــيا فـي
طيــور ١٠بحيث يكون   ) oie,2000(مل حسب    ٠،٠٥يوم بواق   ٢٧العين و المنخار بعمر        

 .طيور الباقية استخدمت آمجموعة سيطرة سالبة ٨لكل اقليم من المملكة و 
طيــور حقنــت بالســائل الطــافي الجربــة فــابر يشــيا الــتي جمعــت مــن اقليــم ١٠آــل    ٠

 .االخرى من الوسط و االخيرة من الجنوب تم مراقبتها يوميًا ١٠الشمال و 
 .مجموعة السيطرة حقنت بالمحلول الملحي   ٠
طيــور وجمعـت اجربــة فابــر ٥في اليوم الثالث تم جمع دم مــن جميـع الطيــور وذبحـت           ٠

 .يشيا منها
 .في اليوم الثامن تم جمع دم من بقية الطيور وذبحت و جمعت اجربة فابر يشيا منها   ٠

: فحص النسيج االمراضي    .٢ histopathology   
ــة         ١/٣   ٠ ــيزه حســب طريق ــم تجه ــراب ت ــبغه) وشــرآاه tanimura ،١٩٩٥(الج ــه وص ــم تقطيع ــن ث وم

وذلك لدراسة التغيرات النسيجية المرضية التـي) h&e(باستخدام صبغة الهيماتوآسيلين وااليوزين           
 .التلف في الجريبات اللمفاوية او ضمورها) score(سببها الفيروس من خالل حساب نقاط

(النقطــة   ٠ score (   ،صــفر يعــني ال يوجــد آفــة نســيجية مرضــية
الجريبات اللمفاوية ،   ½ استنزاف خفيف اقل من       ) ١(النقطة

ــمور      )  ٢(النقطــة  ــة،    ½ اســتنزاتف او ض ــات اللمفاوي الجريب
ــة  ــمور  )  ٣(النقط ــة ،     ٢/٣اســتنزاف او ض ــات اللمفاوي الجريب
، ١٩٩٦(ضــمور شــديد فــي الجريبــات اللمفاويــة     )  ٤(النقطــة

alnatour.( 
 عينات المصل الــتي تــم فصـلها مـن         : فحص االليزا غير المباشر        .٣

 دم القطعان المشــتبه باصــابتها بــالمرض تـم فحصــها باسـتخدام        
 فحــص االلــيزا وذلــك لمعرفــة معيــار االجســام المضــادة لفــيروس     

 .الجمبورو
 :النتائج        

 : تاريخ الحالة المرضية   -أ                                                    
 .يوم ٤٤-٢١القطعان التي تم دراستها تتراوح اعمارها ما بين    )١
 %٢٠-١معدالت النفوق ما بين   )٢
 %٦٠-٥معدالت االصابة ما بين  )٣
جميعها محصنة ضد مرض الجمبورو اما مرة واحدة او مرتين باستخدام اللقاح المتوسط العترة ما                    )٤

عدا قطعتين احدهما في اقليم الشمال واالخــر فــي الجنـوب ممــا اظهـرا معــدالت نفــوق عاليــة                          
 %.٢٠وصلت الى 

جميع الطيور المشتبه باصابتها بالمرض اظهرت عالمات خمول وانتفاش ريش واســهال ابيــض او                        )٥
 .مصفر

جميع الطيور المشتبه باصابتها اظهرت آفات مرضية آانت عبارة عن وجود مادة جيالتينيــة صــفراء                       )٦
 .حول اجربة فابر يشيا ونزف ما بين القانصة و المعدة الغدية وعضالت الفخذ

 .طير ٢٥٠٠٠طير و  ٨٠٠اعداد قطعان تراوحت ما بين  )٧
ــم عــزل                )٨ ــط وت ــل الرشــح المختل ــدات مرضــية اخــرى مث ــان اظهــرت تعقي ــع القطع ، E.COLIجمي

 .الكوآسيديا، الفطريات، التهاب الجلد الغرغريني
 :الفحوصات المخبرية               -ب                                              

 :فحص الترسيب في هالمة اآلجار               )١
المشتبه باصابتها بمرض الجمبورو مــن) ١٢(اجربة فابر يشيا التي جمعت من القطعان ال                ٠

الثالثة اقاليم جميعها اعطت خطــوط ترسـيب علـى هالمــة اآلجـار بالمقارنــة مـع فــيروس
 .موجب معروف) مستضد( 

آمجموعة سيطرة ســالبة جميعهــا لـم) ٣(اجربة فابر يشيا التي جمعت من القطعان ال               ٠
 .تعطي تفاعل على هالمة االجار

 :SPF EGGSالحقن في البيض المخصب الخالي من المسببات المرضية   )٢
 .في البيض الذي ماتت اجنته تم مشاهدة وذمة تحت الجلد على االجنة واحتقانات ونزف   ٠
آما تم مشاهدة نزف على االغشية اللقانقية الكوريونيــة                   ٠

CAMS. 
الترســيب فــي   وفحصــه باســتخدام     CMASتــم جمــع ال    ٠
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 .هالمة اآلجار حيث اعطت خطوط الترسيب في هالمة اآلجار 
مصل الطيور المشتبه باصـابتها بمـرض الجمبـورو و الــتي تـم جمعـه مـن: فحص االليزا الغير مباشر            )٣

 . مزارع الدواجن جميعها اعطت معيار مناعة لفيروس الجمبورو
 : SAN CHICKENS الحقن في الدجاج الخالي من االجسام المضادة لفيروس الجمبورو      )٤

الطيور في اليوم الثالث بعد الحقن للثالثة مجاميع اظهرت عالمات خمول وانتفاش ريــش واســهال   ٠
 .اصفر وبعضها آان يرقد في زوايا الغرفة واالماآن المظلمة وبعضها يضع رأسه تحت جناحه

الصفة التشريحية للطيور من الثالثة مجاميع اظهرت مواد جيالتينية صفراء حــول اجربـة فــابر يشـيا   ٠
 .العضالت و الشريط الواقع ما بين القانصة و المعدة الغدية  ونزف على

في اليوم الثـامن الطيـور المتبقيــة مــن الثالثـة مجـاميع عــادت الــى وضــعها الطبيعـي وتـم ذبحهــا   ٠
 .وشوهدت اجربة فابر يشيا حيث اصبحت ضامرة

 :تم تجهيز اجربة فابر يشيا لفحصها باستخدام فحص الترسيب في هالمة اآلجار   ٠
االجربــة الــتي جمعــت فــي اليــوم الثالــث اعطــت خطــوط ترســيب بمــا يــدل علــى وجــود   ٠

 .الفيروس مما يدل على وجود االصابة
االجربة الـتي جمعــت فــي اليــوم الثــامن لـم تعطـي تفاعـل ممـا يـدل علـى عـدم وجـود   ٠

 .الفيروس مما يدل على اختفاء الفيروس و الشفاء
تم فحص مصل الطيور بفحص االليزا غـير المباشـر حيـث اعطــى معيـار مناعــة لالجســام   ٠

 .المضادة لفيروس الجمبورو مما يدل على وجود االصابة
نصف اجربة فابر يشيا فحصت للتغيرات النسيجية المرضية حيــث اظهــرت اســتنزاف فــي   ٠

 .الجريبات اللمفاوية
اجربة فابر يشيا التي جمعت من الطيور في مزارع الدواجن: الفحص النسيجي المرضي       ٠

٤-٣من الثالثة اقاليم اظهرت نقاط اسـتنزاف فـي الجريبــات اللمفاويــة تراوحــت مــا بيـن                        
نقاط مقارنة بمجموعة السيطرة السالبة التي لــم تظهـر تغـيرات مرضــية نســيجية فـي

 .اجربة فابر يشيا
 : الخالصة

استنادا للمعطيات المذآورة سابقا في الدراسة اثبت ان الفيروس المسبب للمـرض    .١
 .هو نفس الفيروس في الثالثة اقاليم

مرتين خالل فــترة التربيــة اثبتـت انهـا تخفــف) العترة المتوسطة  ( استخدام التحصين      .٢
 .من شدة االصابة ومعدالت النفوق

 .الفحوص المخبرية المستخدمة مفيدة آثيرا في تشخيص المرض    .٣
 :التوصيات
 .في االعمار المبكرة قبل اسبوعين) الشكل تحت السريري( دراسة المرض     .١
 .التحري عن المناعة االمية من اليوم االول من العمر وذلك لتحديد موعد التحصين    .٢

 .تطبيق شروط االمن الحيوي في المزارع وذلك للتقليل من االصابات الثانوية والتي تزيد من شدة االصابة ومعدالت النفوق
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