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 لإلصابة التجريبية بجرثومة السالمونيال وطفيلي يندراسة التغييرات النسجية في األعور

   فروج اللحمأفراخااليميريا تنيال في 

  
  اهللا الرزاق عبد دنيا عبد  أحالم فتحي الطائي  إحسان كوركيس زكريا

  قسم اإلنتاج الحيواني  فرع األحياء المجهرية  قسم الصيدلة
  المعهد التقني  لطب البيطريكلية ا  المعهد التقني
  الموصل  جامعة الموصل  الموصل

  
  )2010 / 7  /  13 ؛  تاريخ القبول  2010 / 1/ 26تاريخ االستالم (

  

  خصملال

 هذه الدراسة لمعرفة التغيرات النسجية الحاصلة من جراء الخمج التجريبي المتزامن بطفيلـي              أجريت  

Eimeria tenella وجرثومة  Salmonellaإلـى  فرخا قـسمت  90واستخدم في التجربة .  فروج اللحم  في 

 اعتبرت سيطرة سـالبة والمجموعـة الثانيـة         األولىالمجموعة  .  فرخا   30كل مجموعة تضم    ثالثة مجاميع   

طير عـن طريـق     /  كيس بيض مبوغ      x 410 5 يوما بجرعة    30  بعمر    E.tenella بطفيلي   أفراخهاخمجت  

  x 410 5    بجرعةأيضا  يوما 30  وبعمر E .tenella بطفيلي أفراخهامجت  المجموعة الثالثة فقد خأماالفم، 

  Salmonella  مل من عالق جراثيم الــ   0.3  بـاألفراخطير عن طريق الفم، وحقنت /كيس بيض مبوغ 

 المجاميع الثالثة والتي تميزت بشدتها العالية       ألفراخولوحظت العالمات السريرية    . x 810 1.5والحاوي على   

 العيانية فقد لوحظت بشدة فـي نـسيج         اآلفات أما. في المجموعة الثانية والثالثة مقارنة مع مجموعة السيطرة       

 التغييرات المرضية   وأظهرتاألعورين ألفراخ المجاميع المحقونة عند تشريحها في اليوم السابع بعد الخمج،            

 المجموعة الثانية مع مالحظة     ألفراخ وريناألع في نسيج    واألمشاجالنسجية وجود الجيل الثاني من المفلوقات       

 في المجموعة الثالثة فباإلضافة     أما ،   E.tenella بطفيلي   اإلصابة نتيجة   األعورينالنزف الشديد وتحطم نسيج     

 كبيرة من كريات الـدم      وأعداد المجموعة الثانية فقد سجل وجود ارتشاحات التهابية         أفراخ ما لوحظ  في      إلى

  .  نتيجة الخمج بجرثومة السالمونيال لألعورينالخزع المخاطية الحمراء والبيضاء في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
        Co - experimental infection with Eimeria tenella and Salmonella spp. was conducted in 
broilers. Ninty broilers at thirty days of age were divided in to three groups, 30/ group. The 
first group was considered as control, the second group was given orally 5x104 sporulated 
oocysts of E. tenella. The third group was inoculated with the same number of sporulated 
oocysts in addition to the inoculaton of  1.5 x 108  Salmonella microorganisum .   
       The clinical signs observed in these group were restricted only to the second and third 
group. The gross lesions in these groups showed clinical signs which were charectrized by 
necrosis and bleeding of cecal tissue especially the second generation of schizogony and 
gametes was evident in tissue section with the severity of lesion. In addition there was an 
inflammatory reaction with polymorphneuclear leucocyte especially among third group 
which was infected with Salmonella spp. 
 
Keywords : Salmonella spp., Eimeria tenella , Broiler .                                
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المقدمة

 نتيجة زيادة استهالك البيض ولحـوم       األخيرةتوسعت صناعة الدواجن بشكل سريع خالل الثالثون سنة           

 عوائق تقدم هذه الصناعة  جراء الهالكات التـي تـسببها وانخفـاض            أهمالدواجن ويعتبر داء االكريات احد      

، فـضال عـن خمـج    ) Fitz- coy , 1991(ليقة والزيادة الوزنية تدهور معامل التحويل الغذائي استهالك الع

 لألمعـاء  والتي تسبب التهاب جرثـومي       األمعاءجرثومة السالمونيال التي تصيب القناة الهضمية وخصوصا        

   ) .Andrewes , 1996(وبالتالي تعمل على التقليل من كفاءة التحويل الغذائي 

 تعقيدا من الجراثيم والحميات والـذي يتميـز   أكثر وهو E.tenellaت داء االكريات هو طفيلي     مسببا إن  

وان ) . Williams , 19998(بخصوصيته العالية للمضيف والعضو واختيار موقع محدد من القناة الهـضمية  
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غيـات   شـعبة البو   إلـى  وهو نوع من االوالـي ينتمـي         األعورين الخلية يصيب    أحادي E.tenellaطفيلي  

Sporozoa     من جنس االيميريا Eimeria           ودورة حياته مباشرة ومعقدة تتطور داخل وخارج جسم المـضيف 

)Reid et al., 1984. (  

م والدرجة   7ْ - 46لنمو في درجات حرارة تتراوح بين تتميز بقدرتها على ا Salmonella   جرثومةإن  

 PH=  7  هـو واألمثـل  PH = 4 - 9 هيدروجيني بين  الاألس، وتتحمل )Lister, 1988(م ْ 37 المثلى للنمو

)Andrewes , 1996 الكرام، غير مكونة لالبواغ وغيـر   عصيات سالبة بأنهاوتوصف ). 2004 ، الحكيم ؛

  ).x 2,4  u.m)Nakamura et al.,1997 0.6غ قطرها لهوائية اختيارية يب ال حاوية على المحفظة، هوائية و

اسة التغيرات السريرية المرضية والنسجية في نسيج األعورين ألفراخ فروج          والهدف من البحث هو در         

 فـروج   أفـراخ اللحم عند اإلصابة بطفيلي االيميريا تنيال وجرثومة السالمونيال، مع مقارنة شدة اإلصابة عند              

يميريـا تنـيال     المختلطة لطفيلي اال   اإلصابةاللحم في حالة وجود اإلصابة المنفردة لطفيلي االيميريا تنيال مع           

  .وجرثومة السالمونيال 

  المواد وطرائق العمل 

 بعد غسلها وتنظيفها وتعقيمها بصورة جيدة وتهيئـة  2 مx 4  3.5 هذه الدراسة في غرفة قياسهاأجريت  

   .رومحار ي ومناهل أقفاصكافة مستلزمات التربية من 

  األفراخ )1

 التابعـة   األهليـة  المفاقس   إحدى والتي جلبت من      فروج اللحم  أفراخ فرخا من    90استخدم في التجربة          

واستخدم مـاء  .  حديديةأقفاصمجموعة ربيت في / فرخ 30 ثالثة مجاميع تضم    إلىلمحافظة نينوى، وقسمت    

 المـستخدمة فـي     األدوية مضادة لالكريات واستخدم العلف المركز الخالي من         أدوية أي   إضافةالحنفية دون   

  .كريات  الوقاية من داء االأوالعالج 

 الطفيلي المستخدم  )2

 حاالت الكوكسيديا لحقـول فـروج       إحدى والمعزولة من    E.tenella البيض لطفيلي    أكياساستخدمت         

محافظة نينوى، بعد تنقيتها وغسلها للتخلص من الملوثات وتبويغها باسـتخدام           / اللحم التابع لقضاء الحمدانية     

وتنقيتهـا  . م ْ  28 في حمام مـائي هـزاز بدرجـة    Potassium dichromatمادة ثاني كرومات البوتاسيوم 

 باسـتخدام شـريحة عـد       2سم  1باستخدام المحلول الملحي المشبع وحساب أعداد أكياس البيض المبوغة في           

 في المربعات الخاصة لعد كريات الدم البيضاء باالعتمـاد علـى طريقـة              Haemocytometerكريات الدم   

)Hortvikova & Bedrank , 2002  . (5 حقنت اكياس البيض بجرعة x 410  طير /كيس بيض مبوغ.  
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 الجرثومة المستخدمة  )3

محافظة / عزلت جرثومة السالمونيال من إحدى اإلصابات لحقول أفراخ فروج اللحم في قضاء الحمدانية                  

يء ماء الببتـون     إلى المختبر وأضيف لها دار     أخذت فروج اللحم    أفراخبعد جمع عينات البراز من      . نينوى  

 من كل مستنبت إلـى أنابيـب   3سم 1 ساعة ، ثم اخذ بعد ذلك 24ْم لمدة 37 وحضن بدرجة  10:1 وبتخفيف 

ْ م وتم بعدها زرع جزء مـن        42 ساعة بدرجة    24 من مرق رباعي الثايونيت وحضنت       3سم 10تحتوي على   

ووسـط   )  SSA( الـشايكيال  –ونيال هذا النمو على وسطين انتقائيين خاصين بالسالمونيال هما وسط السالم

 مـن   3سـم  0.3 بجرعـة    األفراخوحقنت  .  ساعة 24ْ م لمدة    37وحضنت بدرجة    ) BGA(  اللماع   األخضر

  ) .x 810 ) Fernandos etal. , 2001 1.5طير الحاوي على الجرثومة بتركيز / العالق

 تصميم التجربة )4

 :تضمنت التجربة المجاميع التالية     

  . فرخا واعتبرت مجموعة السيطرة السالبة للمرض 30ضمت  : األولىعة  المجمو  -أ 

      كيس   x 410 5  يوم بجرعة30 بعمر   E.tenella فرخا جرعت بطفيلي     30 ضمت    :المجموعة الثانية     -ب

 .طير/بيض مبوغ 

     كـيس   x 410 5بجرعـة   30 فرخا جرعت بطفيلي االيميريا تنيال بعمر 30 ضمت  :المجموعة الثالثة     -ج

/  مـن العـالق    3سم  0.3وحقنت بجرعة    x 810 1.5طير وجرثومة السالمونيال بجرعة     / بيض مبوغ   

  .طير

   المرضية التأثيراتاختبار  )5

  : العالمات السريرية      ) أ

   شر  لغاية اليوم العا   لإلصابة التجربة يوميا ابتداء من اليوم الرابع        ألفراخ تم مراقبة العالمات السريرية            

  ) .Reid et al. , 1984(من الخمج كما وصفها 

  :اآلفةالصفة التشريحية وتقدير شدة      )  ب

   مع الهالكات لفحص    اإلصابة إعطاء من كل مجموعة وتشريحها في اليوم السابع من          أفراخ 5تم ذبح           

   : درجات هي 5إلى حيث قسمت األعورين في اآلفةشدة 

  اليوجد اصابة= صفر

  .مرار واحتقان بسيط في الظهارة اح =1+ 

   .األمعاء مدممة مع بداية تسمك جدار األمعاءمحتويات = 2+ 

  . تنخرية واضحة آفات وامتالئها بالدم مع وجود األعورينتثخن وتسمك واضح في جدار = 3+ 

    اندماج التقرحات مع بعضها مع تخريب الظهارة بشكل كامل واحتوائها على كميات كبيـرة مـن        =4+ 

  .الدم
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  ) . Johnson and Reid , 1970( حسب ما وصفه اآلفةوتم استخراج معدل      

  

   :التغيرات المرضية النسجية) ج

 وجرثومة الـسالمونيال علـى نـسيج        E.tenella المرضية التي يحدثها طفيلي      التأثيراتتمت دراسة          

% 10 سم ووضـعها بالفورمـالين       2 بطول   رباألعو، من خالل اخذ العينات من المناطق المصابة         األعورين

ومررت العينات، بعدها صبت بقوالب الشمع لعمل مقاطع طولية وعرضية، ثم قطعت باستخدام جهاز التقطيع               

ـ            مايكرو 5النسيجي بسمك    ن ـميتر ثم ثبتت على شرائح زجاجية وصبغت بصبغة الهيماتوكـسلين وااليوسي

)Luna, 1968( نـوع  الرقميـة عمال الكـاميرا  المقاطع النسجية باست، وصورت )Sony – DCS – W30 / 

Japan(      ،من خالل تصوير مسطرة     وتم احتساب قوة تكبير صور المقاطع النسجية      مثبتة على مجهر ضوئي

) E-leitz , GmbH , Wetzlar(  مـايكروميتر 10 يعادل كل تقسيم إذ ملم معلومة التقاسيم، 2مجهرية بطول 

 صورة المسطرة   أبعاد تكون   أني استعملت لتصوير المقاطع النسجية مع مراعاة        وبالعدسات الشيئية نفسها الت   

قوة تكبير صورة المسطرة المجهريـة       تم احتساب    إذ صور المقاطع النسجية المأخوذة ،       أبعادالمجهرية نفس   

وصـفه     وحـسبما عادلة التالية   م قياس المسطرة المجهرية المعلومة القياس وفق ال       إلىلكل عدسة شيئية نسبة     

   ) .2005, الحائك (

  مايكروميتر /ات المسطرة المجهرية بعد التصوير قياس قيمة عدد معين من تقسيم  = قوة التكبير

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

      X 10               عدد التقسيمات نفسها 

  

  

  النتائج

   العالمات السريرية-أ

 البـيض المبوغـة وجـراثيم       بأكياس المجاميع الثالثة بعد تجريعها      ألفراخالحظة اليومية   من خالل الم    

السالمونيال لوحظ في المجموعتين الثانية والثالثة وجود حاالت خمول شديد وتقوس الظهر مع نفوش الـريش                

 لوحظ ظهـور  إذس  شدة في اليوم الخاماألعراضوفقدان الشهية منذ اليوم الرابع بعد التجريع، وازدادت هذه  

وفي المجموعة الثالثـة بلغـت      % 23.3 الدموي مع حدوث نسبة هالكات بلغت في المجموعة الثانية           اإلسهال

 في اليوم السادس بعد التجريع وتميزت العالمات السريرية بـشدتها فـي             األعراضواستمرت هذه   % 43.3

  .المجموعة الثالثة مقارنة مع المجموعة الثانية 
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  شريحية  الصفة الت-ب

 اآلفـة  من كل مجموعة لمالحظة      أفراختم إجراء الصفة التشريحية لألفراخ الهالكة مع تشريح خمسة            

 المذبوحة، حيث لوحظ وجود تثخن في جدار األعور مع وجود           واألفراخفي نسيج األعورين لألفراخ الهالكة      

 التـي    أكثر من المجموعة الثانية     وهي 3.6  في المجموعة الثالثة   اآلفة شدة   بلغتالدم المتخثر في محتوياته، و    

) 1( على عكس المجموعة األولى التي لم تظهر أي آفات في األعورين وكما موضح في الـشكل                  2.8بلغت  

  ).  2 , 3 , 4 , 5( لاشكألوا

0
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3.6
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فة 
 اال
شدة

المجموعة االولى  ة  المجموعة الثاني ة  المجموعة الثالث
  

  .الهالكة والمذبوحة  لألفراخ  بين المجاميع الثالثةاألعورين في اآلفةيبين شدة  : 1الشكل         

    

  التغيرات المرضية النسجية 

وجود دور الناشطة بكثرة في غـدد ليبـركن مـع وجـود              المذبوحة   لألفراخ المقاطع النسجية    أظهرت  

 الطفيليـة، فـي حـين    اإلصـابة  المجموعة الثانية نتيجة أفراخفي ) 7 , 6( ينالمفلوقات وكما موضح بالشكل

 الطفيلية   اإلصابة كبيرة من المفلوقات بسبب      أعداد المجموعة الثالثة وجود     اخأفر المقاطع النسجية في     أظهرت

  ) .89 , ( ين الجرثومية وكما موضح بالشكلاإلصابةمع وجود ارتشاحات التهابية بشكل كبير نتيجة 

 كبيـرة مـن مفلوقـات    أعدادوجود  ) 01(  المجموعة الثانية في الشكل    ألفراخواظهر المقطع النسجي      

 الثاني الناضجة والغير الناضجة في الطبقة المخاطية وتحت المخاطية والتي تمثل المراحل التطوريـة               الجيل

في حين اظهر المقطع النسجي العور فروج المجموعة الثالثة كثرة وجـود            . الالجنسية لطفيلي االيميريا تنيال   

اني الناضجة بشكل هائل كما موضح       مع مالحظة مفلوقات الجيل الث     األعورالبقع النزفية وتدمير واسع لنسيج      

  . هذه المجموعةألفراخ المختلطة اإلصابةنتيجة ) 11  (بالشكل 

 والتـي تمثـل   واألنثوية الذكرية األمشاج كبيرة من أعدادوجود ) 13 , 14  , 12(ل اشك االوأظهرت  

   نالـكما واظهر الشك. ية للمجموعة الثاناألعورالمراحل التطورية الجنسية لطفيلي االيميريا تنيال على نسيج 
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 بأعـداد  كبيرة من مفلوقات الجيل الثاني مع وجود كريات الدم الحمر والبـيض              أعدادوجود   ) 16 , 15  (

  . المجموعة الثالثةألفراخ األعور المختلطة بالطفيلي والجرثومة على نسيج اإلصابةكبيرة نتيجة شدة 

  

  

                 
  

 
    

               

في اليوم   ) 2(أعورين ألفراخ المجموعة     : 2الشكل  

السابع بعد الخمج يالحظ وجـود تـثخن        

بسيط في جدار األعور مع وجـود بقـع         

   ).+2شدة اآلفة في االعورين (نزفية 

فـي اليـوم     ) 3(أعورين ألفراخ المجموعة     : 3الشكل  

د الخمج  يالحظ وجود اآلفات النزفية       السابع بع 

الشديدة في جدار االعورين كمـا إن األعـور         

  ).4+شدة اآلفة في األعورين ( قصير وسميك  

في اليوم   ) 2(أعورين ألفراخ المجموعة    :  4الشكل  

السابع بعد الخمج يالحظ وجـود اآلفـات        

النزفية بشكل واضح مع تثخن شديد فـي        

ة في األعورين   شدة اآلف ( جدار األعورين   

3+.(  

في اليوم الـسابع     ) 3(أعورين ألفراخ المجموعة     : 5 الشكل  

الخمج يالحظ وجود اآلفات النزفية الـشديدة مـع         

تثخن شديد في نسيج األعورين مع وجود كميـة         

شـدة  (كبيرة من الدم المتخثر في تجويف األعور        

  ).+3اآلفة في األعورين 
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 E.tenellaج بــ    مقطع نسجي العور مخم    : 6الشكل  

يالحـظ وجـود دور      ) 2(ألفراخ المجموعة   

الـصبغة  ) a(الناشطة بكثرة في غدد ليبركـان     

H&E) 450X.( 

 E.tenellaمقطع نسجي العور مخمج بـ       : 7الشكل  

يالحظ وجود أعـداد     ) 2(ألفراخ المجموعة   

مع وجود المفلوقـات    ) a(كثيرة من الناشطة    

)b ( الصبغةH&E)  400X . ( 

 E.tenellaمقطع نسجي العور مخمج بـ       : 8 الشكل

ــراخ المجموعــة Salmonella و ) 3( ألف

) a(تظهر االرتشاحات االلتهابية بشكل كبيـر     

) b(مع وجود أعداد كبيرة من  المفلوقـات         

 ) .H&E) 90Xالناضجة الصبغة 

 و E.tenellaمقطع نـسجي العـور مخمـج بــ     : 9 لشكل ا

Salmonella  الحظ وجود  ي ) 3( ألفراخ المجموعة

أعداد هائلة من  المفلوقات الناضـجة فـي الطبقـة           

مــع مالحظــة )a(المخاطيــة وتحــت المخاطيــة 

الـصبغة  ) b(االرتشاحات االلتهابية بـشكل هائـل     

H&E)  100X. ( 

a  

b 

a  

b 

a 

a 

b  
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 E.tenellaمقطع نسجي العور مخمج بــ        : 10الشكل  

يالحظ وجود األعداد    ) 2(ألفراخ المجموعة   

لناضـجة والغيـر    الكبيرة من  المفلوقـات ا     

في الطبقة المخاطيـة وتحـت      )a(الناضجة  

 ) .H&E) 90Xالمخاطية الصبغة 

 E.tenellaمقطع نسجي العور مخمج بــ        : 11الشكل  

ــراخ المجموعــة Salmonella و  ) 3(ألف

يالحظ وجود االنزفة الكثيرة مع تحطيم واسع       

) b(ومالحظة المفلوقات الناضجة  )a(للنسيج  

 ) .H&E ) 100Xبشكل هائل الصبغة 

 E.tenellaمقطع نسجي العور مخمج بــ        : 12الشكل  

يالحظ وجود أعـداد     ) 2(ألفراخ المجموعة   

ــشاج  ــن االم ــرة م ــع وجــود ) a(كبي م

 H&Eالـصبغة   ) b(االرتشاحات االلتهابية 

)X 100. ( 

  E.tenellaمقطع نسجي العور مخمج بــ        :  13الشكل  
 يالحظ وجـود أعـداد     ) 2(ألفراخ المجموعة   

فـي  ) b(واألكيـاس   ) a(كبيرة من االمـشاج     

 H&Eالخاليا الظهارية لغدد ليبركان  الصبغة       

)X 650. ( 
 

a b 

a 

b 
a  

b 

a  
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ألفـراخ  .E.tenellaمقطع نسيجي مـن اعـور مخمـج بــ            : 14الشكل  

) a(يالحظ وجود أعداد كبيرة مـن المفلوقـات          ) 2(المجموعة  

  ) .X 650  (H&Eالصبغة ) b(واألكياس
 

 نسيجي مـن اعـور مخمـج بــ          مقطع :  16الشكل  

E.tenellaو  Salmonella ــراخ ألفــ

) a(يالحظ وجود المفلوقـات     ) 3(المجموعة  

وأعداد كبيرة مـن    ) b(مع وجود االقسومات    

ــضاء   ــراء والبي ــدم الحم ــات ال )  c(كري

 ) .H&E )   650Xالصبغة 

  .E.tenellaمقطع نسيجي من اعور مخمج بــ        : 15الشكل  
يالحـظ   ) 3(المجموعة   ألفراخ   Salmonellaو

 ) b( واالقسومات   a)(وجود المفلوقات الناضجة    

مع مالحظة أعداد كبيرة لكريات الـدم الحمـراء         

  .)650X   ( H&Eالصبغة  )  c(والبيضاء
 

a 

b

c 
c 

b 

a 

a 

b 
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  لمناقشةا

 الخمج بداء االكريات يحدث خسائر اقتصادية عالية نتيجة الهالك الذي يحدثه في حقول فروج اللحـم               إن  

 داء االكريـات  لوما يزا، ) Ruff , 1998(ومؤدية الى خسائر اقتصادية كبيرة  % 10 – 6التي تتراوح بين 

  ).Al-Attar , 1981(  واإلنتاجيةصحية  صناعة الدواجن من الناحية التواجه التحديات الكبرى التي إحدى

 التي تسبب خـسائر اقتـصادية       Enterobacteriaceaeوتعتبر جرثومة السالمونيال من الجراثيم المعوية           

لصناعة الدواجن ومنها الكلفة المباشرة للقضاء على الخمج الجرثومي فانتقال هذه الجـراثيم يكـون بـشكل                 

 إحـداث ن طريق تلوث المفاقس، وكذلك تسبب هذه الجراثيم فـي            ع أفقيعمودي عن طريق البيض وبشكل      

 ,Barbour and Nabbut( يـستهان بهـا    الهالكات بنـسب ال إحداثتدهور كبير في الزيادة الوزنية والى 

 ,Gast( بصحة المستهلك لمنتجات الدواجن والتي تتمثل بحاالت التـسمم الغـذائي  تأثيرهافضال عن ). 1982

1997.(  

 عالمـات سـريرية   E.tenella المجموعة الثانية والمخمجة بطفيلـي      أفراخ التجربة على     نتائج أظهرت  

  ونتيجـة  E.tenella بطفيلي اإلصابةواضحة تمثلت بالخمول وفقدان الشهية مع مالحظة البراز المدمم نتيجة     

ـ إكمال عند لألعوريناختراق البويغات النسيج الظهاري   ذكـره   ع مـا  دورة حياته داخل الجسم وهذا يتفق م

  ). Kazumi et al., 2008 ; Mckenzie and Long , 1986(الباحثون 

ـ  E.tenella الطفيلية بـ    اإلصابة المشتركة بين    اإلصابةونتيجة          أظهـرت  .Salmonella  والجرثومية ب

 فيليبين ط ة ماـ هناك عالقأنحيث  .ةـدة من المجموعة الثانيـ شأكثرالمجموعة الثالثة عالمات سريرية 

E.tenella وجرثومة Salmonella  ،طفيلي   أن إذ E.tenella      بالمـسببات   اإلصـابة  يزيد من نسبة احتمالية 

 من الطفيليات   األفراخ تختلف اعتمادا على حجم الجرعة التي تتناولها         اإلصابة ولكن شدة    األخرىالجرثومية  

  ) . Qin et al., 1995a(المبوغة وهذا مااكده الباحثون 

 واضحة في   آفة النتائج وجود    أظهرت  المجموعة الثانية فقد      أفراخ الصفة التشريحية على     اءإجروعند    

 مع وجود الدم المتخثر في محتوياته نتيجة التخديش المستمر في نـسيج             األعور تمثلت بتثخن جدار     األعورين

 اآلفـة  بلغت شدة    إذ األعورين نزف مستمر مع تثخن جدار       إحداث من قبل الطفيلي مما يسبب في        األعورين

 نتيجـة   أكثـر  كانـت    األعورين في   اآلفة شدة   أن المجموعة الثالثة    أفراخفي حين اظهر    . 2.8 األعورينفي  

 إن. )Ventzislav, 2005 ; Qin et al.,1995b( البـاحثون  أكـد  المشتركة بالجرثومة والطفيلي كما اإلصابة

 شدة في   أكثرلسالمونيال  تكون مميزة ولكنها تكون        المصابة بجرثومة ا   لألفراخ األعورين في نسيج    اآلفةشدة  

، إن هذه التغيرات تكشف عن وجود إنتان دمـوي نـاتج مـن اإلصـابة                E.tenellaحالة ترافقها مع طفيلي     

الدموي فضال عن خروج خاليا الدم       الوعاء زيادة نفوذية جدار   الجرثومية وذيفاناتها الداخلية والتي تعمل على     

 الطفيلـي علـى     تـأثير  فضال عن    األعورينمحتوى   ظهورها عيانيا بشكل نزف في    الحمر خارج الوعاء و   
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 )  Baba et al., 1985 ; Tellez et al., 1994 (   البـاحثون أكده وهذا ما). Reid et al., 1984 (األعورين

  . الطفيلية فقط باإلصابة المشتركة مقارنة اإلصابة تزداد في حالة األعورين في نسيج اآلفة شدة إن

 المجموعة الثانية فقد تميزت بوجود المراحل التطورية المختلفة         أفراخ ألعورين التغييرات النسجية    أما  

 من المفلوقات الناضجة والغير الناضـجة وكـذلك فـي الطبقـة             أعداد لوحظ وجود    إذ  E.tenellaلطفيلي    

مراحـل التطوريـة لطفيلـي       والتي تمثل ال   األمشاج كبيرة من    أعدادالمخاطية وتحت المخاطية مع مالحظة      

E.tenella       والذي يسبب في تخريب الطبقـات المخاطيـة وتحـت           األعورين نتيجة غزو هذا الطفيلي لنسيج 

  .المخاطية 

 E.tenella المجموعة الثالثة والتي قـد خمجـت بطفيلـي           أفراخ في   لألعورين التغييرات النسجية    إن  

رية وحدوث النخر وبالتالي انفصالها عـن الطبقـة          توسف في الخاليا الظها    أظهرت Salmonellaوجرثومة  

 استجابة التهابية   إالهو    ما األمعاء النسجية في    اآلفات، وان ظهور    األعورينالمخاطية وسقوطها في تجويف     

 والتي تعمل على تحفيز الجـذب الكيميـائي للخاليـا           األعورينللجراثيم والطفيلي التي تتموضع في ظهارة       

 النخر التجلطي في خاليـا الكبـد   آفاتوان حدوث ).  Henderson et al., 1999(مج  موقع الخإلىالبلعمية 

 الطاقة وبالتالي نقص فـي      إنتاج الذيفان الداخلي على وظيفة المتقدرات مما يسبب نقصا في           تأثيرناجمة عن   

نـع تكـوين     البروتين الضروري لسالمة الغشاء الخلوي وبالتالي ينتج زيادة في حمض اللبنيك الذي يم             إنتاج

البروتين الالزم لغشاء الخلية وبالتالي تحرر الخمائر الحالة من الخاليا البلعمية والتي هي المسؤولة عن نخر                

 دليل على حدوث النزف وموت خاليـا        إالهو   الخاليا، وان ترسب خضاب الهيموسيدرين في خاليا كوفر ما        

  ) .2000  ,الشوابكة(الدم الحمر 

 إلى المعالم الطبيعية للنسيج نتيجة النخر الشديد في الطبقة المخاطية ممتدة لتصل              النتائج فقدان  وأظهرت   

 الطبقة تحت   إلىالطبقة العضلية مع حدوث ارتشاح الخاليا االلتهابية المتمثلة بالخاليا اللمفية والبلعمية لتصل             

 وهذا مـا  .  الطبقة العضلية  إلىدة  المخاطية مع ارتشاح الخاليا االلتهابية وحيدة النواة في الطبقة المخاطية ممت          

 عند Salmonella بجرثومة اإلصابةبان عدد البلعميات تزداد في حالة ) Asheg et al., 2003( الباحثون أكده

  . بالكوكسيديا االعوريةاإلصابةمرافقتها 

مخاطية  التوسف الذي لوحظ في الخاليا الظهارية يؤكد حدوث النخر للخاليا وانفصالها عن الطبقة ال              إن   

 E.tenella المشتركة بطفيلي    اإلصابة نتيجة   األعورين النسجية في    اآلفاتوسقوطها في التجويف وان ظهور      

 تعمل الجراثيم عنـد  إذ  استجابة التهابية بين المسبب المرضي والمضيف إالهو  ما Salmonella وجرثومة

خاليا  البلعميـة الـى موقـع الخمـج          تموضعها في ظهارة االعورين على تحفيز عوامل الجذب الكيميائي لل         

)Henderson et al., 1999 .( تحفيز الخاليا البلعمية نتيجة المسببات المرضية  تـساهم فـي   أنفضال عن 

 وأظهـرت ).  Kaiser et al. , 2000( مما يسبب  حدوث النخر التجلطي األنسجةتحرير الخمائر الحالة في 

بان الجراثيم استوطنت في )  Fernandos et al.,2001 ; Konjufca et al., 2008( الباحثون  أكده النتائج ما
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 مـع   األمعاءالطبقة المخاطية واستطاعت الجراثيم من االلتصاق بالخاليا الظهارية في الطبقة المخاطية لنسيج             

  .مالحظة النخر التجلطي وارتشاح الخاليا االلتهابية وحيدة النواة 

 فـي   اآلفـة النسجية عند ربطها مع العالمات الـسريرية وشـدة          وان التغييرات المرضية العيانية و      

 إظهارلهما القدرة على     E.tenella وطفيلي   Salmonella جرثومة   أن إلى المخمجة تشير    لألفراخ األعورين

  .  المشتركة اإلصابة السريرية الواضحة والتي تكون اشد في حالة واألعراضالمرض 
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