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التغيرات في بعض المعايير الكيموحيوية المصاحبة لالصابة
بداء البروسيلوسز في الضأن
 نبيل احمد الحصري* و قيس طالب العبيدي، ھديل عاصم محمد، مدركة محمود حسن،سامح ھدايت ارسالن
 العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية الطب البيطري، *فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واالدوية،فرع الطب الباطني والوقائي
( ٢٠١٠  مايس١٩ ؛ القبول٢٠٠٩  تشرين الثاني١٧ )االستالم
الخالصة
استھدفت الدراسة الحالية معرفة نسبة تواجد أضداد داء البروسيللوسز في أمصال الضأن غير الملقحة باالعتماد على االختبارات
 فضال عن معرفة التغيرات في،المصلية المختلفة والمتمثلة بأختبار وردية البنكال واختبار التالزن األنبوبي وأختبار االليزا غير المباشر
 رأسا من الضأن١٩٠٦  عينة مصل مثلت٢٢٨  تم فحص،بعض المعايير الكيموحيوية المصاحبة لإلصابة بداء البروسيلوسزفي الضأن
 اظھرت النتائج أن النسبة، توزعت على عشرة قطعان تم تأمينھا من مناطق مختلفة من مدينة الموصل،غير الملقحة ومن كال الجنسين
(%٢٣,٦ و%٨,٧٧) الكلية لتواجد اضداد البروسيللوسز في الضأن بأستخدام أختبار وردية البنكال واختبار االليزا غير المباشر كانت
(٦٤٠/١- ٤٠/١)  وكانت معايير االضداد للعينات الموجبة الختبار وردية البنكال والختبار االليزا غير المباشر مابين،على التوالي
aspartate transaminase  وبينت النتائج حدوث ارتفاع معنوي في خميرة االسبارتات ناقلة االمين،باستخدام اختبار التالزن االنبوبي
،lactate dehydrogenase (LDH)  وخميرة نازعة ھيدروجين الالكتات،alanin transaminase (ALT)  وخميرة االلنين ناقلة األمين،(AST)
،glucose concentration  كما لوحظ ارتفاع معنويا في نسبة تركيز الكلوكوز،alkaline phosphatase (ALP) وخميرة الفوسفاتاز القلوي
 مع،cholesterol  والكولسترولtriglycerides  وثالثي الكلسريد،direct bilirubin  والبيليروبين المباشرtotal bilirubin والبيلروبين الكلي
 في عينات األمصال الموجبة الختباري االليزا غيرalbumin  واأللبومينtotal protein انخفاض معنوي في مستوى البروتين الكلي
.المباشر والتالزن األنبوبي في الضأن المصابة طبيعيا بداء البروسيللوسز مقارنة مع األمصال السالبة لتلك االختبارات

Changes in some biochemical parameters accompanied with brucellosis in sheep
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Abstract
The aim of the present study was to determine seroprevalence of brucellosis in serum of non vaccinated sheep by using
different serological tests, Rose Bengal test, tube agglutination test and indirect ELISA test, in addition to study of changes in
some biochemical parameters accompanied with Brucellosis in sheep. Study included examination of 228 blood serum
samples in different areas of Mosul city. Results showed that prevalence of Brucellosis by using rose Bengal test and indirect
ELISA test was (8.77% and 23.6%) respectively. Titers of seropostive sera of Rose Bengal and indirect ELISA ranged (1/40 1/640) using tube agglutination test. Results also showed significant increased in aspartate transaminase, alanin transaminase,
lactate dehydrogenase, alkaline phosphatase, in addition to significant increase in glucose concentration, total bilirubin, direct
bilirubin, triglycerides and cholesterol, whereas total protein and albumin values significantly decreased. All these parameters
examinated on seropostive sera for indirect ELISA and tube agglutination tests in sheep naturally infected with Brucellosis
compared with seronegative sera for same tests.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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يعد داء البروسيللوسز من االمراض المعدية المنتشرة
والمستوطنة في منطقة الشرق االوسط ومنھا العراق وقد تباينت
نسبة انتشاره في العراق اعتمادا على نوع االختبارات
المستخدمة في التشخيص ) ،(١كما ويعد من االمراض المشتركة
بين االنسان والحيوان حيث يصيب انواع عديدة من الحيوانات
السيما المجترات ،ويسبب المرض جراثيم تعيش داخل خاليا
الجھاز الشبكي البطاني) ،(٢وتختلف فوعة الجرثومة حسب نوع
الجرثومة وحجم الجرعة الممرضة ،وبعد دخول الجرثومة عن
طريق االغشية المخاطية للقناة التنفسية والقناة التناسلية الذكرية
واالنثوية تھاجم من قبل دفاعات الجسم المختلفة وعندما تتغلب
الجراثيم على مقاومة الجسم تصل الى مجرى الدم وتجرثمة
) (Bacteremiaويمكن ان تشخص الحالة بعد  ٢٠-١٠يوم من
بدء االصابة وتبقى لمدة  ٣٠يوما او اكثر من  ٦٠يوما )،(٣
ومسبب المرض في الضأن بروسيال من نوع B.melitensis
و ،(٥،٤) B.ovisويسبب المرض في النعاج االجھاض وحدوث
والدات ضعيفة ) (Still-birthويحصل االجھاض خالل الشھرين
االخيرين من الحمل والذي يعقبة في بعض االحيان احتباس
للمشيمة ) .(٣أن لجرثومة البروسيال القابلية على احداث تغيرات
كيموحيوية في الحيوانات المصابة حيث تؤدي الى ارتفاع فعالية
بعض الخمائر كخميرة ناقلة امين االسبارتات وناقلة امين االلنين
وخميرة نازعة ھيدروجين الالكتات والفوسفاتاز القلوية )(٦
وسبب ذلك يعود الى تورم والتھاب الخاليا الكبدية ونخرھا
وتشمعھا والتھاب القناة الصفراوية والبنكرياس في كافة
الحيوانات االليفة والتي تؤدي أيضا الى ارتفاع تركيز الكلوكوز
) ،(٧واشار (٨) Stockhamان الجرثومة يمكن ان تسبب التھاب
كبيبات الكلية مع التھاب الكبد مما يؤدي الى انخفاض تركيز
البروتين الكلي في االبقار كماتؤدي الى زيادة البيليروبين بنوعيه
المباشر وغير المباشر ،ويعزا سبب ذلك الى االذى الحاصل في
اعداد كبيرة من الخاليا الكبدية اوتدميرھا مما يؤدي الى ركود
الصفراء ) ،(٧كما ان قصور الكلية في الحيوانات الصغيرة
المصابة بالمرض تؤدي الى ارتفاع اليوريا بأالضافة الى ارتفاع
مستوى شحوم الدم بأنواعھا ) .(٩ونظرا الھمية وقلة الدراسات
حول معرفة التغيرات في المعايير الكيموحيوية وضعت ھذة
الدراسة ،بأالضافة الى معرفة النسبة الكلي لإلصابة بداء
البروسيللوسز في الضأن.

م ن الوري د ال وداجي بأس تخدام س رنجات معقم ة ووض عت ف ي
أنابي ب زجاجي ة وترك ت لم دة  ٢٤س اعة لك ي يتخث ر ال دم ،ث م
وضعت األنابيب في جھاز الطرد المركزي ) ٣٠٠٠دورة /دقيق ة
لمدة خمس دق ائق( وف صل الم صل ووض ع ف ي أنابي ب بالس تيكية
معقم ة وحفظ ت ف ي درج ة ح رارة )–º٢٠م( لح ين اج راء
االختبارات المصلية .تم إجراء اختبار وردية البنكال على عينات
المصل وحسب تعليمات ال شركة التركي ة المجھ زة )(GÖKHAN
وال ذي يحت وي عل ى المست ضدات الخ اص بجرثوم ة B.abortus
) ،(١٠واجراء اختبار االليزا غير المباشر على العينات الموجب ة
وال سالبه الختب ار وردي ة البنك ال وح سب تعليم ات ال شركة
االمريكي ة المجھ زة ) (VMRD,Inc./ USAوال ذي يحت وي عل ى
المست ضدات الخاص ة بجرث ومتي  B.melitensisو ،B.abortus
واس تعمال المست ضد المجھ ز م ن ال شركة التركي ة المجھ زة
) (GÖKHANوالذي يحتوي على المستضدات الخاص بجرثوم ة
 B.abortusالج راء اختب ار ال تالزن االنب وبي عل ى العين ات
الموجبة الختباري وردية البنكال واالليزا غير المباشرة ).(١٠
أجريت االختبارات الكيموحيوية على امصال الضأن التي
اعطت نتائج موجبة مع اختبار االليزا غير المباشروالتالزن
االنبوبي ) ٢٠عينة مصل( فضال عن مجموعة العينات السالبة
لنفس االختبارين ) ١٥عينات مصل( .شملت االختبارات
الكيموحيوية قياس فعالية خميرة ناقلة امين االسبارتات aspartate
alanin
) transaminase(ASTوخميرة ناقلة امين االلنين
 transaminase(ALTوخميرة نازعة ھيدروجين الالكــتات lactate
) ،dehydrogenase (LDHفضال عن قياس تركيز الكلوكوز
 ،glucose concentrationواالعتماد على الطريقة اللونية لتقدير
تركيز ثالثي الكليسيريد  triglyceridesوتركيز البيليروبين الكلي
 total bilirubinوالبيليروبين المباشر،direct bilirubin
واستخلصت نتائج معدالت البيليروبين غير المباشر indirect
 bilirubinوذلك بطرح معدالت البيليروبين المباشر من معدالت
البيليروبين الكلي وتقدير تركيز االلبومين  ،albuminجميع ھذة
المعايير تم قياسھا باالعتماد على محاليل قياس جاھزة )(Kits
وحسب تعليمات شركة سيربايو السورية ،وتم قياس البروتين
الكلي  total proteinوحسب طريقة بايوريت) ،(١١كما تم قياس
فعالية خميرة الفسفاتاز القلوية ) alkaline phosphatase (ALPو
الكولسترول  cholesterolوحسب تعليمات شركة بايومريكس
) (Biomerieuxالفرنسية .تم تحليل النتائج احصائيا بأجراء
اختبار .(١٢) t-test

المواد وطرائق العمل

النتائج

أجريت الدراسة على  ٢٢٨عينة مصل دم مثلت  ١٩٠٦راسا
م ن ال ضأن توزع ت عل ى من اطق مختلف ة م ن مدين ة الموص ل
شملت )حقل كلية الزراعة والنمرود والرشيدية وتلكي ف وبع شيقة
وشھرزاد والجب ان والحمداني ة وبازواي ا وك وكجلي( ،وللفت رة م ن
شھر أي ار  ٢٠٠٨ولغاي ة أي ار  .٢٠٠٩ت م جم ع )٥م ل( م ن ال دم

اظھرت النتائج ومن خالل فحص  ٢٢٨عينة مصل دم
للضأن أن النسبة الكلية لتواجد اضداد جرثومة البروسيال
وبأستخدام اختباري وردية البنكال و االليزا غير المباشر بلغت
) %٨,٧٧و (%٢٣,٦على التوالي،كما تم اجراء اختبار التالزن
األنبوبي على العينات الموجبة الختبار وردية البنكال ) ٢٠عينة(

المقدمة

١٠٨
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خميرة االسبارتات ناقلة األمين ،وخميرة االلنين ناقلة االمين،
وخميرة نازعة ھيــدروجــين الالكــتات وخميرة الفوسفــاتاز
القلــوي ،مقارنة مع مجموعة االمصال السالبة لالختبارات
المصلية )الجدول .(٢
وبينت النتائج أيضا االرتفاع المعنوي ) (P<0.05في نسبة
تركيز الكلوكوز ،والبيليروبين الكلي ،والبيليروبين المباشر
وثالثي الكلسريد تحت مستوى معنويا ) ،(P<0.01والكولسترول
تحت مستوى معنويا ) ،(P<0.05مع انخفاض معنوي )(P<0.01
في مستوى البروتين الكلي واأللبومين في العينات الموجبة
الختبار االليزا غير المباشر في أمصال الضأن المصابة طبيعيا
بداء البروسيللوسز مقارنة مع مجموعة األمصال السالبة
لالختبارات المصلية )الجدول .(٣

حيث كان المعيار الحجمي لألجسام المضادة لھذه العينات أكثر
من  ٦٠وحدة دولية  /مل وبمقدار تخفيف ) ٤٠/١الى ،(٦٤٠/١
في حين أظھرت نتائج اختبار التالزن األنبوبي للعينات الموجبة
الختبار االليزا غير المباشر ) ٥٤عينة( إن المعيار الحجمي ل
) ٣٤عينة( منھا تراوح مابين ) ١٠/١الى (٢٠/١أو مايعادل
 ٣٠-١٥وحدة دولية /مل امابقية العينات الموجبة الختبار االليزا
غير المباشر ) ٢٠عينة( فقد كان المعيار الحجمي أكثر من ٦٠
وحدة دولية  /مل وبمقدار تخفيف ) ٤٠/١الى ،(٦٤٠/١
)الجدول.(١
واظھرت نتائج االختبارات الكيموحيوية على عينات مصل
الدم للضأن التي اعطت نتائج موجبة الختبار االليزا غير
المباشرو التالزن األنبوبي حدوث ارتفاع معنوي ) (P<0.01في

الجدول ) (١النسب الكلية لتواجد اضداد جرثومة البروسيال ومعاييرھا في الضأن.
نوع االختبار
وردية البنكال
االليزا غير المباشر

عدد العينات
المفحوصة
٢٢٨
٢٢٨

عدد العينات
الموجبة
٢٠
٥٤

النسبة المئوية
%
٨,٧٧
٢٣,٦

٢٠ ١٠/١
٢٠ ١٤

معايير األضداد
١٦٠ ٨٠ ٤٠
٤
٤
٨
٤
٤
٨

٣٢٠
٢
٢

٦٤٠
٢
٢

الجدول ) (٢التغيرات في بعض خمائر امصال الضأن المصاحبة لالصابة الطبيعية بداء البروسيللوسز.
مجموعة السيطرة
الخميرة
المعدل  ±الخطاء القياسي
١٠,٩٧ ± ١٦٨,١٣
ناقلة امين االسبارتات )وحدة دولية/لتر(
٥,٤٤ ± ٣١,٩٣
ناقلة امين االلنين )وحدة دولية /لتر(
٠,٤٧ ± ٠,٦٤
نازعة ھيدروجين الالكتات )غرام/لتر(
٩,٠٥ ± ٨٩,٤٠
الفسفاتايز القلوية )وحدة دولية /لتر(
**االختالف معنوي عن مجموعة السيطرة عند مستوى معنوية ).(P<0.01

الضأن المصابة
المعدل  ±الخطاء القياسي
** ١٣,٦٣ ± ١٨١,٧١
** ٧,١٥ ± ٤٤,٩
** ٠,٨١ ± ١,٨٨
** ١٧,٨٠ ± ١٤٤,٠٠

الجدول ) (٣التغيرات في بعض المعايير الكيموحيوية في أمصال الضأن المصاحبة لالصابة الطبيعية بداء البروسيللوسز.
مجموعة السيطرة
نوع االختبار
المعدل  ±الخطاء القياسي
٠,٧٥ ± ٣,٧٧
تركيز الكلوكوز )مليمول/لتر(
١,٨١ ± ٧,٥٠
البيليروبين الكلي )مايكرومول/لتر(
٠,٢٧ ± ٣,٢٠
البيليروبين المباشر )مايكرومول/لتر(
١,٥٣ ± ٤,٣٠
البيليروبين غير المباشر )مايكرومول/لتر(
٠,٢٠ ± ١,٢٦
ثالثي الكليسريد )مليمول/لتر(
٠,٦٦ ± ٢,٣٤
الكولسترول )مليمول/لتر(
٣,٩١ ± ٨,١٩
البروتين الكلي )غرام١٠٠/مل(
٠,٦٩ ± ٢,٩٤
االلبومين )غرام١٠٠/مل(
**االختالف معنوي عن مجموعة السيطرة عند مستوى معنوية ).(P<0.01
*االختالف معنوي عن مجموعة السيطرة عند مستوى معنوية).(P<0.05

١٠٩

الضأن المصابة
المعدل  ±الخطاء القياسي
* ٠,٧٣ ± ٤,٠٣
** ١,٢٠ ± ٨,٩٠
** ٠,٩٠ ± ٤,٧٠
٠,٣٠ ± ٤,٢٠
** ١,٥٥ ± ٢,٧٥
* ٠,٥٩ ± ٢,٤٦
** ١,٣١ ± ٧,٩٠
** ٠,٣٠ ± ١,٩٠
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المناقشة
أظھرت النتائج ان النسبة الكلية لالصابة بداء البروسيللوسز
في الضأن في الموصل بأستخدام اختباري وردية البنكال و
االليزا غير المباشر بلغت  %٨,٧٧و %٢٣,٦على التوالي
وجاءت ھذه مقاربة لنتائج أخرى ) (١٥-١٣استخدمت نفس
االختبارات لتشخيص المرض .واظھرت االختبارات
الكيموحيوية في الضأن المصابة بالبروسيلوسز ارتفاع معنوي
في خمائراالسبارتات ناقلة االمين ،و االلنين ناقلة االمين ،و
نازعة ھيــدروجــين الالكــتات ،والفسفاتاز القلوية ،وارتفاع
مستوى الكلوكوز ،ومستوى البيليروبين الكلي والمباشر وجاءت
متفقة مع ما سبق ) ،(١٧،١٦ويعزى ذلك الى االذى في الخاليا
الكبدية وتشمع الكبد ونخره ،والتھاب القناة الصفراوية والتي
تسبب ركود الصفراء في القناة الصفراوية ومن ثم ارتشاح
البيليروبين من خالل جدارھا الى الدم وبالتالي ارتفاعه في مصل
الدم ) ،(٧،١٨ولوحظ الى ان االرتفاع في تركيز البيليروبين
يعود الى اصابة الكبد نتيجة البروسيللوسز ) .(١٩وُ ذكر ان
االرتفاع في خميرة الفسفتاز القلوية يعود الى تورم الخاليا
الكبدية والتھاب البنكرياس في المجترات باالضافة الى امراض
العظام التي تحدث نتيجة اضطراب ايض فيتامين .(٢٠) D
واظھرت النتائج ارتفاعا معنويا في مستوى الدھون المتمثلة
بثالثي الكليسيرايد في الضأن المصابة واتفقت ھذه النتيجة مع ما
سبق ) (١٧حول حصول االرتفاع في ثالثي الكليسيرايد والذي
يعود الى وجود الذيفان الداخلي في الدم ،لذا قد يعزى االرتفاع
في ھذه الدراسة الى االصابة بجرثومة البروسيال التي تحتوي
على الذيفان الداخلي .وبينت النتائج ارتفاع مستوى الكولسترول
في الضأن المصابة وجاءت النتيجة متفقة مع ماسبق ) (٨حيث
لوحظ ان االرتفاع في تركيز الكوليسترول في المجترات يمكن
ان يحدث العتالل الكلية والتھاب كبيبات الكلى والمتالزمة
الكالئية .كما لوحظ من الدراسة انخفاض تركيز البروتين الكلي
و االلبومين في الضأن المصابة  ،وجاءت ھذه النتائج مطابقة مع
نتائج أخرى ) (٢١ويعزى االنخفاض الى قلة صنعه في الكبد
نتيجة االصابة بداء البروسيال ،كما ان فقدان وتسرب االلبومين
خالل النسيج التالف للكلية يؤدي الى انخفاض تركيزه ).(٢٢
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الع زاوي ،زيادس عدﷲ .دراس ة م صلية وجرثومي ة لم رض األجھ اض
المعدي )البروسيللوسز( في الضأن و الماعز في محافظة نينوى .رس الة
ماجستير ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل .١٩٩٥
من صور ،ري م س الم .دراس ة وبائي ة وتشخي صية لم رض البروس يال ف ي
محافظة نينوى .رسالة ماجستير ،كلية الطب البيطري ،جامع ة الموص ل
.٢٠٠٠
الحنك اوي ،عم ر خزع ل س لو .دراس ة مقارن ة لت شخيص م رض
البروسيللوسز في الضأن والم اعز ف ي محافظ ة نين وى بأس تخدام اختب ار
االليزا مع االختب ارات الم صلية االخ رى .رس الة ماج ستير ،كلي ة الط ب
البيطري ،جامعة الموصل .٢٠٠٦
العب دلي ،ادري س ب الل عل ي .االص ابة بالبروس يال ف ي محافظ ة نين وى
وبع ض الجوان ب الكيمياوي ة الحيوي ة ،اطروح ة دكت وراة .كلي ة الط ب
البيطري ،جامعة الموصل .٢٠٠٥
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