
 جامعة البعث     
 كلية الطب البيطري    

 قسم الصحة العامة والطب الوق ائي  
 
 
 

 الكشف صن المقوسة القندية في لحوم الدجاج 
 في محافظة حمــاة سورية

 

 

Detection of toxoplasma Gondii in chickens 

meat in Hama. 
 

 
         

 
 
 
 

 
 

 

 أ.د. محمد عمي العمادي 
 انةأ. د. عبد العزيز عرو 

 أمين صباغ . محمدط.ب
 
 

 
 

 
3102 



 2 

 جامعة البعث    
 كلية الطب البيطري    

 قسم الصحة العامة والطب الوق ائي  
 

 الكشف صن المقوسة القندية في لحوم الدجاج 
 سوريةفي في محافظة حمــاة 

 أ. د. محمد عمي العمادي. *      
 أ.د. عبد العزيز عروانة **
 ط.ب. محمد أمين صبــاغ***

 ص البحثممخ
أجرت ىذه الدراسة عمى الدجاج التجاري المعد لمذبح في محافظة حماة سورية في 

ـ، وتـ التحري في ىذه الدراسة عف وجود األجساـ المضادة لممقوسة القندية في 4/2102
 Latex Agglutination Test   (LAT) مصؿ الدـ بواسطة اختبار التالزف المباشر

 96طائر دجاج لحـ و 75د مسالخ محافظة حماة منيا طائر معد لمذبح في أح 69في 
 أميات دجاج لحـ.  

طائر دجاج لحـ  05%منيا إصابة 49.6طائر وبنسبة إصابة  47وأظيرت النتائج إصابة 
الطفيمي  مف % ، وأمكف بنجاح عزؿ ..50طائر أميات وبنسبة  .2%  و  6..2بنسبة 

كثار )الدماغ والقمب وع مستخمصالكيسات النسيجية مف  ضالت الصدر واألرجؿ( وا 
% 42.2طائر إيجابي مصميًا وبنسبة 06)الطفيمي( عمى أجنة الدجاج لػ  البطيئةالحيوانات 

 % . 29.7طيور دجاج لحـ بنسبة  4% و79.9طائر أميات دجاج لحـ وبنسبة  07منيا 
المحـ وجود إصابة بالمقوسات القندية في دجاج المحـ وأميات دجاج ؤكد توىذه أوؿ دراسة 

 .في سورية
 سورية( –دجاج المحم  –الكممات المفتاحية: ) المقوسة القندية 
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Detection of toxoplasma Gondii in chickens 

meat in Hama province of Hama. 
 

Prof. Dr. Muhammad Ali Al-emadi 

Prof. Dr. Abdulaziz Arwana. 

Vet. Msc.  Muhammad Amin Sabbagh.
 

 
SUMMARY 

 
 

The present study was carried out on slaughtered commercial chicken 

in Hama in the Syrian Arab republic at 4/2012. 

 96 samples obtained at slaughterhouse from 57 broiler and 39 broiler 

breeder were investigated for specific antibodies against Toxoplasma 

Gondii using the (LAT) latex agglutination test.  

Results showed infection of 45 birds (46.9%) were divided to 17 

broiler (28.9%) and 28 broiler breeder (71.8%). 

  Successfully Toxoplasma gondii parasite were isolated from tissue 

cysts in mixture of (brain, heart and muscles of breast and legs) of 19 

positive sera bird, divided to 15 broiler breeder (53.6%) and 4 broiler 

(23.5%) and Bradyzoites were grown  on embryo eggs. 

This is the first study demonstrated that there are infection in  

slaughtered broiler chicken and breeder broiler with toxoplasma 

Gondii in the Syrian Arab republic. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________________________ 

*     Prof. of. Poultry              
**    Prof. of. Meat Hygiene   
***  Researcher- Scientific Researches lab.                     
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  :ةــدمـقــامل 

 :(Toxoplasmosis) داء المقوسة القندٌة        

سع االنتشار وا مرض وهو ،فً العضوٌة اجم عن وجود حٌوان أولً المقّوسةهو مرض طفٌلً ن

من  المقوسة القندٌةٌعتبر مرض و والطٌور  وكذلك اإلنسان . اللبونة الحٌواناتٌنتقل من القطط إلى 

سات أن اإلصابة بالمرض لٌست اكما أوضحت الدر .اإلنسان والحٌوان فًراض انتشارا أوسع األم

كثٌر من الدول  فًرتفعة قاصرة على دول العالم الثالث بل إن نسبة اإلصابة وصلت إلى معدالت م

الواحد وذلك اعتماداً على توزٌع  بلدنسبة اإلصابة بالمرض من مكان آلخر فً الوتختلف  .المتقدمة

نوعها حٌث أثبتت األبحاث أن األغنام والماعز والخنازٌر تمثل أهم العوائل الثروة الحٌوانٌة وت

( 2112مرشدي، )(، 0991أبو العال،  (لإلنسانالوسٌطة كما أنها من المصادر الهامة لنقل العدوى 

 .( 2101 ،عمادي وعروانة )، 

 الخلٌة من رتبة األولٌات وحٌدات Toxoplasma Gondii (المقوسة القندٌة )ٌسبب المرضو

Protozoa  وهو طفٌلً داخل خلوي إجباري بمعنى أنه ال ٌستطٌع التكاثر وغزو العضو المصاب

إال بعد الدخول لوسطه الخلوي وهو غالباً ما ٌغزو فً البدء خالٌا الجملة البطانٌة الشبكٌة، حٌث 

ى باقً وٌنتشر بواسطتها إل(،  البطٌئة) الحٌوانات  Endozoite ٌتكاثر داخلها لذلك ٌسمى

  .األنسجة وبشكل خاص الجملة العصبٌة ، العٌن واألنسجة العضلٌة المخططة بما فٌها القلب

مٌكرون( محاطة بغشاء شدٌد المقاومة وهً  011-01)ـ هذه الكٌسات لها قطر ٌتراوح ما بٌن ال

ى تحتوي علوتأخذ الشكل الكروي فً األنسجة الدماغٌة والشكل البٌضوي فً األنسجة العضلٌة، 

 عدد كبٌر من الطفٌلً بشكله القوسً الهاللً المعروف . 

فً جرذ فً شمالً افرٌقٌا  8091نٌكوال ومانسٌو عام أول من اكتشف المرض هما العالمان و

ثبت هذا الطفٌلً أوأول من  Ctendo dactylus Gondi )تونس( هو الكوندي واسمه العلمً

 فً نٌوزٌالندا. 8091هارتلً ومارشل عام ن كأحد مسببات االجهاض عند األغنام هما العالما

(El-Massry et al., 2007)  ( درجة 91، وٌمكن قتل الطفٌلً وذلك بتعرٌضه لحرارة )

 .( درجة مئوٌة01 -تجمٌدها لحرارة )( دقائق أو ب00) مئوٌة لمدة
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 الدراسة املرجعية:

                     فإف عدوى المقوسة القندية واسعة االنتشار عند اإلنساف والحيوا
(Dubey and Beattie, 1988) وغالبًا ما تكوف عدوى اإلنساف بعد الوالدة نتيجة تناوؿ  .

األكياس النسيجية مف لحـ غير مطبوخ أو بيوض ناضجة نتيجة تموث البيئة ببراز القطط 
، وغالبًا ما تكوف عدوى اإلنساف ناجمًة عف (Dubey and Beattie, 1988)المصابة 

ناوؿ الكيسات النسيجية المتواجدة في المحـو النيئة أو الغير مطيية بشكؿ جيد بما فييا ت
، ويعتقد أف تحديد مدى تفشي داء المقوسات (Sedaghat et al.,1978)لحـو الدواجف 

القندية في الطيور ىو مؤشر جيد لتوزع كيسات بيضية لممقوسات القندية في البيئة 
(Dubey et al., 2003)يبيف طرؽ انتقاؿ المرض لإلنساف عف طريؽ  0لشكؿ رقـ . وا

.  تناوؿ المحـو

 
 

 ((Marghany,  2003: طرق انتقال مرض المقوسة القندٌة إلى اإلنسان          8الشكل رقم      

والقميؿ ىو المعروؼ عف تفشي التوكسوبالزما غوندي في صناعة الدواجف التجارية، 
عمى توكسوبالزما غوندي مف  (Jacobs and Melton, 1966)سنة تقريبًا عثر 41وقبؿ 

أرجؿ لدجاج لحـ في مجزر  .01ثالث مبايض وفي واحدة مف عضالت األرجؿ مف أصؿ 
لى ذلؾ وجد  توكسوبالزما  (Boch et al., 1968)آلي في ميريالند في الواليات المتحدة، وا 

 فرخة في ألمانيا. 0999غوندي في أدمغة خمسة مف الطيور وقمب طائر واحد مف أصؿ 
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ويمكف لمطيور أف تعتبر مصدرًا أساسيًا لعدوى اإلنساف، حيث وجدت المقوسة القندية في 
العضالت الييكمية والقمب والدماغ و المبيض وقناة البيض والكمية  والطحاؿ والكبد 

 ,Jacobs and Melton)والبنكرياس والمعدتيف العضمية والغدية واألمعاء وحتى في البيض 
1966; Kaneto et al., 1997) ووجدت الكيسات النسيجية لممقوسة القندية في ،

عضالت الصدر واألرجؿ والقمب والدماغ والكبد والمعدة عند طيور البط التي عديت تجريبيًا 
(Ba´rtova´ et al., 2004). 

حالة  29وقد أثبتت دراسة عممية وجود إصابات بالمقوسة القندية في إيراف أثبتت في  
 Ghorbani et)% بحسب 70طائر دجاج بمدي  وبنسبة مئوية  47يجابية مف أصؿ  إ

al., 1990)  ، واكتشؼ بحسب(Dubey, 2003) 46  طائر  020حالة إيجابيًا مف أصؿ
 % في جميورية مصر العربية 41.4دجاج بمدي مختبر وبنسبة مئوية 

في الدجاج في سورية وفي ظؿ عدـ وضوح الرؤية حوؿ انتشار اإلصابة بيذا الطفيمي  
فقد صممت ىذه الدراسة بيدؼ التقصي عف وجود اإلصابة في لحـو الدجاج في محافظة 

سورية باالختبارات المصمية أواًل، والتأكيد بعزؿ الكيسات النسيجية مف الطيور  –حماة
 اإليجابية مصميًا، وعزؿ العامؿ المسبب المرضي بتنميتو عمى أجنة الدجاج.

  :واسطة بالتشخٌص وٌتم 

يعتبر مف االختبارات الجيدة في الكشؼ عف  SFاختبار الصباغ لسابيف وفيمدماف:  .0
 بالحالة اإليجابية  صبغ المقوسات الحيةتحيث يعتمد عمى عدـ  المقوسة القندية

بصبغة الميثميف األزرؽ، وفي حاؿ صبغ المقوسات بصبغة أزرؽ الميثميف فإنو يدؿ 
 عمى عدـ وجود المرض 

بعزؿ المقوسات مف السائؿ األمنيوسي. أو بعيار  -خيص الخمج الخمقي: يمكف تش  .2
 النوعية في دـ الجنيف IgMأضداد 

 IFA Fluorescent Antibody Indirectاختبار التألؽ المناعي الغير مباشر:  .9
يعتبر مف االختبارات الجيدة في الكشؼ عف المرض في األطفاؿ حديثي الوالدة 

وىذا النوع ال ينفذ مف خالؿ  Ig Mموبيوليف مف نوع والذي يكشؼ عف وجود الغ
 .جدار المشيمة إال في حاؿ وجود آفة مرضية

 :LAT اختبار التالزف الغير مباشر .:
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يعتمد عمى حدوث تفاعؿ بيف أضداد المقوسة في المصؿ مع معمؽ التكس الذي يتغير 
وحدة  01 مظيره المتجانس، ويحدث تراص واضح إذا كاف المصؿ يحتوي عمى أكثر مف

 مؿ مف أضداد المقوسة تقريبا./دولية
  Complement Fixation Testاختبار تثبيت المتمة: .7
  ELIZA Testاختبار االليزا:  .9
الفحص المجيري: إلثبات وجود المقوسات في شرائح األنسجة أو المطخات أو  .5

وخزعات العقد الممفاوية أو   رواسب أنسجة الجسـ كالسائؿ الدماغي الشوكي
 وصباغتيا بصبغة جيمسا.عات العضمية وعينات مف القشع بحاؿ التياب الرئة الخز 

 مف العيناتأو أجنة البيض االختبارات الحيوية: بحقف حيوانات التجارب  .1
(Dubey, 2008). 

  البحث أهمية

ادر اليامة التي يعتمد عمييا اإلنساف كمصدر غذاء عف تعتبر الدواجف مف المص :
عف طريؽ تناوؿ المحـو  اإلنساف انتقاؿ المرض إلىف وا   ،طريؽ إنتاج المحـو والبيض

جياض حدوث تشوىات عقمية وجسمية لممواليد واألجنة و المخموجة  بيذا الطفيمي يؤدي ل ا 
  .أمراض يصعب عالجياو  ،الحوامؿعند 

مى األغناـ والماعز لمكشؼ عف احتمالية إصابتيا عدراسات ال ف وقد أجريت العديد م
)عدي، ( َو 2119في سورية ) ياسينو و شنكؿ، Toxoplasmosisبداء المقوسات 

تتناوؿ وجود العامؿ المسبب في لحـو وقتنا الحاضر أي دراسة  بينما لـ تتـ إلى(، 2100
 الدواجف في سورية.

      البحث : أهداف

وح الرؤية حوؿ انتشار اإلصابة بيذا الطفيمي في الدجاج في سورية وفي ظؿ عدـ وض
 فقد صممت ىذه الدراسة بيدؼ :

سورية  –التقصي عف وجود اإلصابة في لحـو الدجاج في محافظة حماة -
 باالختبارات المصمية .

 التأكيد بعزؿ الكيسات النسيجية مف الطيور اإليجابية مصميًا.  -

../../../../../pubmed%3fterm=%22Dubey%20JP%22%5bAuthor%5d
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 تنميتو عمى أجنة الدجاج.عزؿ العامؿ المسبب المرضي ب -
 : البحث مواد وطرائق

 العينات: -
كـ بتاريخ 01جمعت العينات مف مسمخ خاص لذبح الدجاج يبعد عف مركز مدينة حماة 

أسبوع وشممت  77-9ار الذبائح مابيف ـ وعمى مدى أسبوع، وتراوحت أعم20/4/2102
طيورًا مرباة كدجاج لحـ وأميات دجاج لحـ وقد ربيت في مزارع تربية تجارية في محافظة 

 حماة.
طائر أميات دجاج  96طائر دجاج لحـ و 75/ طيرًا بواقع 69أخذت العينات مف /

وؽ بالستيكي لحـ، وتـ اختيار عدد مف الطيور عشوائيًا في كؿ مرة حيث رقمت بواسطة ط
مرقـ ربط عمى الساؽ اليمني لمطائر المختار، ومف ثـ جمعت عينات الدـ مف الوريد 

غ مف عضالت الصدر واألرجؿ، 21الجناحي، وأخذ مف الطائر ذاتو القمب والدماغ وحوالي 
ووضعت العينات معًا في كيس بالستيكي دّوف عميو رقـ العينة وتاريخ الجمع، وجمعت 

ة مبردة ونقمت إلى مخبر البحوث والدراسات العميا في كمية الطب البيطري العينات في حافظ
 بحماة.
 الفحص المصمي : -

دقيقة لمحصوؿ عمى المصؿ فور  07دورة لمدة  9111ثُفمت العينات الدموية عمى 
 Latex Agglutination Testالمباشرالوصوؿ إلى المخبر، وأجري اختبار التالزف 

(LAT) باستخداـ مجموعة ت( شخيصيةToxocell latex)  تصنيع شركةBIOKIT.S.A 
  (Dubey et al., 2005)وفقًا لػو لمكشؼ عف األجساـ المضادة  االسبانية

 وذلؾ عمى مرحمتيف: 
  السريع  التالزف: اختبار األولىالمرحمة 

(Rapid Latex Agglutination Test ) 
لمصؿ يحتوي عمى يحدث تراص واضح عند مزج كاشؼ التكس مع المصؿ إذا كاف ا

 ، ىذه المرحؿ ووفؽ ما يمي: مف أضداد المقوسة تقريبا مؿ/وحدة دولية 01 أكثر مف
مف المصوؿ المراد فحصيا في كؿ حفرة مف حفر الشريحة  ( مايكروليتر71وضع ).0

. 

 رج عبوة الكاشؼ ووضع قطرة منو إلى جانب قطرة العينة ..2

file:///E:/كيمياء%20عامة/الرسالة/بحث%20للنشر/بحث%20أول%20للنشر0/a1.pdf
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 تى تغطي كامؿ الحفرة .المزج ح (loup)طرتيف بواسطة مموؽ مزج كال الق

 دورة بالدقيقة. /011-1./رج الشريحة لمدة خمس دقائؽ يدويًا أو عمى الرجاجة .9

 في حاؿ التفاعؿ اإليجابي :                   النتيجة:قراءة 
 +9 0الصورة رقـعمى خمفية واضحة  خثرات كبيرة. 

 +2 .خثرات متوسطة مع سائؿ عكر قمياًل 

 +0  عكر.خثرات صغيرة مع سائؿ 

 في حاؿ التفاعؿ السمبي :                                  
  2الصورة رقـويكوف المعمؽ متجانسًا  التالزفيالحظ غياب 

 
 
 

 
 
 
 

 الحالة اإليجابية                     الحالة السمبية                     
 3رة رقم الصو                        0الصورة رقم                    

 :التكس في األطباؽ ذات الحفر التالزفاختبار  المرحمة الثانية                         
((Latex Agglutination Test in Plate  

رص  في مصؿ الدـ،حيث يتـ  IgG ىذا االختبار عمى الكشؼ عف األضداديعتمد 
ضمف ( Uشكؿ حرؼ )عمى  والتي تكوف حفرةال رالمستضد مع الضد عمى شكؿ دائرة في قع

 ىذه المرحؿ ووفؽ ما يمي: ، ( أعمدة02( صؼ و ).موزعة عمى) حفرة 69مف طبؽ يتألؼ 
( في كؿ pbs( مايكروليترمف محموؿ دارئة الفوسفات الممحي )27يتـ وضع ) .0

 حفر الطبؽ.

والممدد خمس مرات سابقًا  مصؿ مختبر كؿ مف ( مايكروليتر27) يتـ إضافة .2
داخؿ الحفرة األولى مف كؿ صؼ في إلى  اختبار( ضمف أنبوب pbs)ػ بال

 .ف معايرة ثمانية عينات في الطبؽ بوقت واحديمكوبذلؾ  الطبؽ
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ونقميا إلى  حفرة مف حفر الصؼمف كؿ  ( مايكروليتر27يتـ التمديد بأخذ) .9
الحفرة زج ونقميا إلى الحفرة التالية وىكذا وبنفس الطريقة حتى مالحفرة الثانية ثـ ال

كؿ صؼ وذلؾ بواسطة مايكروبايبت متعدد الرؤوس وبذلؾ تكوف  امنة مفالث
- 01\0 - 7\0{  التمديدات لكؿ عينة مصؿ مف الحفرة األولى حتى الثامنة

 عمى الترتيب. } 941\0- 921\0- 091\0- 1.\0- 41\0- 21\0

 مف األنتجيف إلى كؿ حفرة مف حفر الطبؽ. ( مايكروليتر27يضاؼ ) .4

( ساعات 4ـ لمدة ) (95، ثـ يحضف عمى الدرجة )بعد تغطيتويتـ رج الطبؽ  .7
 بعدىا تتـ قراءة نتائج التفاعؿ .

تركيز  ويحددلحفرة، اتعد النتيجة إيجابية في حاؿ الحصوؿ عمى تراص في قاع و 
، وتعد النتيجة سمبية في تراصاإليجابية بتمديد آخر حفرة حصؿ فييا األضداد في العينة 

رسب المستضد عمى شكؿ زر في قاعيا، ويعتبر حاؿ عد حصوؿ تراص في الحفرة وت
 Latexفما فوؽ إيجابيًا بالنسبة  .:0التمديد  (Zia-Ali et al.,2005)بحسب 

Agglutination Test .عند الدجاج 
 الكشف عن الكيسات النسيجية: -

جمعت األعضاء لكؿ طائر إيجابي مصميًا وتـ مجانستيا معًا في مجانسة، وأضيؼ ليا 
مؿ مف حمض كمور الماء 9.7غ ممح طعاـ و  2.7غ بيبسيف و0.9ؼ مف )سائؿ ىضـ يتأل

مؿ مف سائؿ  711مؿ ماء( ليتـ نقميا إلى بيشر خاص. وكمؿ الحجـ إلى  711محمولة 
ئوية ولمدة ساعة واحدة مع التحريؾ باستخداـ م 95اليضـ وىضمت العينة بدرجة حرارة

خالط مغناطيسي، ومرر السائؿ بعدىا مف خالؿ مرشحة مف الشاش، وثفؿ السائؿ وغسؿ 
 .(Jacobs et al., 1960)الراسب بالساليف 

وحدة دولية / مؿ، وستربتومايسيف بمعدؿ 0111أضيؼ لممعمؽ بنسميف بمعدؿ 
مستخمص في بيض الدجاج المخصب بعمر  مؿ مف كؿ1.2وحدة دولية/ مؿ ،وحقف 011

يـو في التجويؼ المقانقي، وتـ تغطية مكاف الحقف بالشمع، فكاف عدد البيض المحقوف  6
لمعينات  9بيضة لمعينات اإليجابية مصميًا وعمى ثالث مكررات ، و 097بيضة منيا .09

شكؿ يومي الشاىدة حقنت بالساليف والصادات الحيوية فقط، وتـ فحص البيض ضوئيًا ب
والتأكد  ،وفحصيا ومالحظة التغيرات عمييا لمتأكد مف حيوية األجنة واستبعاد األجنة النافقة

مف سبب النفوؽ حيث تكوف األجنة النافقة نتيجة اإلصابة أجنة نازفة، وعادًة ما تكوف 
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أياـ عمى الحقف  9التغيرات المالحظة عمى األجنة بشكؿ بثرات بيضاء مصفرة تظير بعد 
 .(Kinjo,  1972) المقانقي وفقًا لػ المشيمي نيف البيض عمى الغشاء في ج
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  العقيدات عمى الغشاء المشيمي المقانقي.: تبين 2الصورة رقم 
وتـ تحضير لطاخات نسيجية مف العقيدات المتشكمة في كيس المح وعمى الغشاء 

 (2100ريقة التي اعتمدىا )عدي، بالطوصباغتيا بصبغة جيمسا وتثبيتيا  المشيمي المقانقي
تبيف الحيوانات  4والصورة رقـ  الزىري التي تأخذ الموف البطيئةلمكشؼ عف الحيوانات 

 .في المطاخات النسيجية Endozoite البطيئة
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 :4الصورة رقم 
التسارعية  تتبين الحيوانا

Endozoite 
المصبوغة   في المطاخات النسيجية

 . 011×ر تكبي .   بصبغة جيمسا
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 ة:ـالنتائج و املناقش
القندية  كاف عدد الطيور المختبرة قبؿ الذبح والحاوية عمى األجساـ المضادة لممقوسة لقد 
%، وقد اختمفت ىذه النسبة 49.9طائر مختبر، وبنسبة إصابة  69طائرًا مف أصؿ  47

طائرًا  .2بناءًا عمى نوع الطيور المرباة فكاف عدد الحاالت اإليجابية في أميات دجاج المحـ 
%، بينما كاف عدد ..50طائر مختبر، وبنسبة إصابة عالية وصمت إلى  96مف أصؿ 

طائر مختبر وبنسبة إصابة أقؿ  75طائرًا مف أصؿ  05ية في دجاج المحـ الحاالت اإليجاب
يبيف نسبة اإلصابة العامة بالمقوسة القندية في أنواع الدجاج  0% والجدوؿ رقـ ..26

 المذبوحة في محافظة حماة. 
 

 وسبت اإلصابت % اإليجابيت ػذد انؼيىاث انقطيغ

 2..8 82 93 أمهاث دجاج نحم

 83.2 8. 8; دجاج نحم

 3.>: ;: >3 انكهي

 

 (: االوتشار انمصهي نهمقىست انقىذيت في أوىاع انذجاج انمذبىحت في محافظت حماة1جذول رقم)

 
ويعتبر إثبات اإلصابة مصميًا في محافظة حماة سورية أمرًا ينسجـ مع ما أشارت إليو 

قندية في دوؿ كشؼ مصميًا عف األجساـ المضادة لممقوسة الالاألوراؽ العممية مف حصوؿ 
طائر دجاج بمدي  وبنسبة  47حالة إيجابية مف أصؿ   29مجاورة كإيراف حيث اكتشفت 

حالة  27وفي دراسٍة أخرى وجد  ، (Ghorbani et al., 1990)% بحسب 70مئوية 
%                     49طائر دجاج بمدي وبنسبة مئوية وبنسبة انتشار  .7إيجابية مف أصؿ  

(Zia-Ali et al.,2005)،  حالة إيجابيًا مف  46وفي جميورية مصر العربية اكتشفت
ويتوافؽ  (Dubey, 2003)% 41.4طائر دجاج بمدي مختبر وبنسبة مئوية  020أصؿ 

مف حدوث  تفشي كبير جدًا بطفيمي المقوسة  (Dubey, 2008) ىذا مع ما أشار لو 
% 71-91إصابة مابيف  %، ونسبة011القندية في الدجاج المربى بشكؿ سرحي ) بمدي( 

في الدجاج المربى تربيًة عضوية تشمؿ تربية في فناء محدد، و تعتبر نسبة اإلصابة في ىذه 
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الدراسة طبيعيًة إذا ما أخذنا بعيف االعتبار أف تربية القطعاف التي أخذت منيا العينات كانت 
 ضمف أبنية وبشكؿ تجاري.

% وأكبر منيا في دجاج ..50لقد كانت نسبة اإلصابة في أميات دجاج المحـ 
%، وربما يعود ذلؾ إلى تعرض طيور األميات التي ذبحت بأعمار كبيرة فوؽ ..26المحـ
أسابيع،  5أسبوع لمعامؿ المسبب أكثر مف طيور دجاج المحـ التي ال يزيد عمرىا عف  77

ية وبالتالي فإف فرصة تعرضيا لمعامؿ المسبب تكوف أقؿ مف أميات دجاج المحـ، ومف ناح
أخرى  يمعب أسموب تربية كؿ مف أميات دجاج المحـ ودجاج المحـ دورًا ىامًا فعمى سبيؿ 
المثاؿ يمعب تكرار دخوؿ العماؿ إلى حظائر قطعاف األميات يوميًا كجمع البيض والتعميؼ 
اليومي وصيانة تجييزات الحظيرة دورًا في تعريض القطعاف لمعدوى ونقؿ الكيسات البيضية 

 طط المرباة عمى ىامش المزارع عادًة وألعراض مختمفة . مف براز الق
 

 LATتمذيذاث اختبار انتالسن انمباشز      

 كم انتمذيذاث 1/001 1/161 1/01 1/01 1/01 1/11 انقطيغ

 82 80 8 9 8 0 . أمهاث دجاج نحم

 8. 8 . 8 9 8 8 دجاج نحم

 ;: 88 9 ; ; 8 9 انكهي

 

 .LAT انمباشزن يجابيت بحس  تمذيذاث اختبار انتالس(: تىسع انطيىر اإل0جذول رقم )

 

وفي ىذه الدراسة اختمفت معايير األجساـ المضادة لممقوسة القندية في األمصاؿ اإليجابية 
وانسحب ىذا االختالؼ حتى بيف أنواع الدجاج 0/921وحتى فوؽ  0/7وتراوحت مابيف 

 9و 0/41لمتمديد 2و 0/01طيرلمتمديد0المختبرة، حيث كاف في أميات دجاج المحـ: 
،بينما كانت في دجاج  0/921لمتمديدات التي تفوؽ  21و 0/091لمتمديد  2و 1./0لمتمديد
 1./0لمتمديد 2و 0/41طيور لمتمديد  9و  0/21طيرلمتمديد2و 0/01طيرلمتمديد2المحـ: 

 يبيف 2والجدوؿ رقـ  0/921طيور لمتمديدات التي تفوؽ  5و 0/091وطائر واحد لمتمديد 
 توزع الحاالت اإليجابية مصميًا بحسب تمديدات اختبار التالزف المباشر. 
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 : يىضح تىسع انطيىر اإليجابيت 1انمخطط انبياوي رقم 

 LATبحس  تمذيذاث اختبار انتالسن انمباشز 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 Total

أمهات دجاج لحم

دجاج لحم

الكلي

 
أف عدد الحاالت اإليجابية وفقًا لتمديدات المصؿ تشير إلى مستويات عالية مف األجساـ 

قوسة القندية في كال نوعي الدجاج المدروسيف وىذا ربما يشير إلى قوة اإلصابة المضادة لمم
بالمقوسة القندية، وبالرغـ مف ذلؾ فإف التمديدات التي حصؿ عمييا في ىذه الدراسة مرتفعة 

مف معايير عند إثبات اإلصابة في مصر  (Dubey, 2003)مقارنًة مع ما حصؿ عميو 
 0/41لمتمديد  .و 0/21لمتمديد  4و 0/01لمتمديد 4و 0/7دلمتمدي00حيث كانت التمديدات 

عينة إيجابية، وربما يعود ذلؾ إلى  46مف أصؿ 0/091لمتمديد  02و 1./0لمتمديد 01و
اختالؼ طريقة االختبار حيث اعتمدت ىذه الدراسة عمى اختبار اختبار التالزف 

، حيث (MAT)زف المعدؿبينما اعتمدت الدراسة األخرى عمى اختبار التال (LAT)المباشر
اختبارًا مصميًا ممتازًا إلجراء المسح  الروتيني لمكشؼ  (LAT)المباشر  التالزفيعتبر اختبار 

 Mazumder et) عف اإلصابة بالقوسة القندية بسبب النوعية العالية والكمفة الزىيدة  
al.,1988)، لرغـ أنو مفيد ولكف يعاب عميو حصوؿ العديد مف النتائج اإليجابية الخاطئة با

إجراء اختبارات إضافية لمناس  في إجراء المسوح لمكشؼ عف اإلصابة، وليذا يجب
، رغـ ذلؾ فإف ىذا (Holliman et al., 1989) المعرضيف لإلصابة بشكؿ كبير لمتأكد 

ال يمغي حقيقة وجود إصابات في الدجاج بكال نوعيو وىذا ما أكدتو نتائج العزؿ التي تـ 

 التمديدات

 عدد الطيور
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الذي استخدـ   (MAT)في ىذه الدراسة. بينما يعتبر اختبار التالزف المعدؿ الحصوؿ عمييا 
األكثر استخدامًا بسبب حساسيتو ونوعيتو ولعدـ حاجتو إلى  (Dubey, 2003)مف قبؿ  

تجييزات خاصة ويتـ العمؿ بو جيدًا عمى األنواع المختمفة مف الطيور لتحديد األجساـ 
 .(Dubey, 2002)المضادة لممقوسة القندية 

حالة إيجابية مصميًا مف أصؿ  06وقد أمكف عزؿ المقوسة القندية عمى أجنة الدجاج مف 
حالة إيجابية مصميًا، وذلؾ بحقف خالصة أعضاء العينات اإليجابية مصميًا في أجنة  47

حالة  96حالة مف أصؿ  07أياـ، وكاف عدد الحاالت المعزلة مف األميات  6البيض بعمر 
 حالة إيجابية مصميًا.  05حاالت مف دجاج المحـ مف أصؿ  4عزلت  إيجابية، بينما

 

 : انؼيىاث اإليجابيت مصهياً انمحقىوت وانمسببت نتغيزاث ػهى جىيه انبيض.  (0جذول رقم )

ى قطعية حدوث اإلصابات في محافظة وتشير إمكانية عزؿ الطفيمي عمى أجنة البيض إل
سورية ، وىذا يفتح الباب أماـ متابعة البحث العممي مف خالؿ تحديد ىوية العامؿ  –حماة 

 .باستخداـ تقنيات البيولوجيا الجزيئية في أبحاث عممية مستقبالً المسبب جينيًا 
 املراجع العربية : ا

 
الدار  -أسس علوم األغذٌة   (:8009أبو العال, واصل محمد؛ بسٌونً, صبحً  سالم ) .0

 العربٌة للنشر والتوزٌع .

الكشف عن اإلصابة بالمقوسة القندٌة فً األغنام والقطط  (:1988عدي, عماد ) .2

 جامعة البعث. -كلٌة الطب البٌطري   -ماجستٌر

: صحة لحوم الدواجن  ( 1989عروانة, عبد العزٌز)  ;عمادي , محمد علً  .3

 .جامعة البعث -والمطبوعات  مدٌرٌة الكتب  ومنتجاتها.

التلوث  -تقنٌة اللحوم   -صحة اللحوم   (:1991مرشدي, عالء محمد علً )  .4

 المملكة العربٌة السعودٌة  . –دار المرٌخ للنشر  -الجرثومً والكٌمٌائً للحوم  

 تغيزاث ػهى جىيه انبيض انؼيىاث اإليجابيت مصهياً  تمذيذاث اختبار 

 دجاج نحم )%( أمهاث دجاج نحم )%( انكهي )%( دجاج نحم أمهاث دجاج نحم  انكهي انتالسن انمباشز

1/11 9 . 8 . . 0 

1/01 8 0 8 0 0 0 

1/01 ; 8 9 . 0 . 

1/01 ; 9 8 8 . . 

1/161 9 8 . 8 8 0 

1/001 88 80 8 .9 .. 8 

 %(;.89) : %( >.9;) ;. %(8.8:)  3. 8. 88 ;: كم انتمذيذاث
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منشورات  -اإلصابة بالمقوسة القندٌة )داء المقوسات الغندٌة ((: 8001الٌاسٌنو ٌاسٌن)  .0

 كلٌة الطب البٌطرى.-البعث ) أمراض األغنام (  جامعة

دراسة عن وجود وانتشار  داء المقوسة  (:1993ٌاسٌنو, ٌاسٌن و فرانك شٌنكل. ) .6

ص  6: 20سورٌة  مجلد  -القندٌة فً بعض الحٌوانات األهلٌة. مجلة جامعة البعث

012-011 . 
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