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)اإلستالم  ٣١آذار ٢٠١٤؛ القبول  ٨أيار (٢٠١٤
الخالصة
كان الھدف من الدراسة الحالية فحص القيم قدرة وكفاءة وشرعية الطريقة الكھرومترية المحورة الستخدامھا في قياس نشاط خميرة
الكولين أستراز في دم الكالب البالغة غير المعاملة لتكون ھذه القيم أساسا ً بشكل اولي لمقارنتھا مع قيم نشاط خميرة الكولين أستراز للكالب
التي تتعرض للمبيدات الفسفورية العضوية والكاربميتية في البيئة الطبيعية .تم تطبيق الطريقة الكھرومترية المحورة لقياس النشاط الطبيعي
لخميرة الكولين استراز في دم الكالب البالغة ،حيث سجل أعلى نشاط طبيعي للخميرة )التغير في الدالة الحامضية ٣٠/دقيقة( في بالزما
الدم ) ،(٠,٨١ثم كريات الدم الحمر ) (٠,٧٣واقلھا في عموم الدم ) .(٠,٦٧وتم ذلك باستخدام  ٠,١مل يوديد االستيل كولين  %٧,٥كمادة
اساس في مزيج التفاعل .ولم يالحظ أي تغيير معنوي في نشاط الخميرة لدى استعمال كل من الھيبارين أو أي دي تي كمانعي للتخثر.
ولبيان دقة الطريقة كان معامل االختالف في بالزما الدم وكريات الدم الحمر وعموم الدم ) %٥,٤ ،%٥,٥و (%٥على التوالي .أدى
إستخدام كبريتات الكويندين إلى تثبيط نشاط خميرة الكولين استراز الكاذبة في بالزما دم ،كريات الدم الحمر وعموم الدم للكالب وكانت
نسبة نشاط الخميرة الكاذبة ) (%٦ ،%٢٨ ،%٤على التوالي ،في حين كانت نسبة نشاط الخميرة الحقيقية ) (%٩٤ ،%٧٢ ،%٩٦على
التوالي .سبب إضافة المونوكروتوفوس بتركيز )صفر ٠,٥ ،و ١مايكرومول/لتر( والكارباريل بتركيز )صفر ٥ ،و١٠مايكرومول/لتر( إلى
مزيج التفاعل لبالزما الدم وعموم الدم )في الزجاج( تثبيطا ً معنويا ً في نشاط خميرة الكولين استراز .تشير ھذه النتائج إلى أن الطريقة
الكھرومترية الحالية تمتاز بالدقة والسھولة والكفاءة والشرعية لقياس نشاط خميرة الكولين استراز في الكالب.

Electrometric method determination of blood cholinesterase activity in stray dogs
A.S. Alias
College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
The aim of the present study was to detect preliminarily the capacity and capability of a modified electrometric method for
use in the measurement of cholinesterase (ChE) activity in the blood of adult stray dogs. These values could be used for
comparison with the values of cholinesterase (ChE) activity in dogs exposed to organophosphorus and carbamate pesticides.
The highest activity of ChE (the change in pH / 30 minutes) in the blood plasma was 0.81, erythrocytes 0.73 and least in the
whole blood (0.67).There was no significant difference between EDTA and heparin when used as anticoagulants in blood
samples. To illustrate the accuracy of the way the coefficients of variation in blood plasma, erythrocytes and the whole blood
were 5.5%, 5.4% and 5%, respectively. This was done using 0.1 ml iodide acetylcholine iodide (7.5%). Quinidine sulfate
specifically inhibited pseudo ChE in the plasma, erythrocytes and whole blood, and it was estimated to be (4%, 28%, 6%),
)whereas true ChE activity was (96%, 72%, 94%). Monocrotophos at a concentration (0.5, 1 µM) and carbaryl at (5, 10 µM
significantly inhibited plasma, erythrocyte and whole blood ChE in vitro. These results suggest that the used modified
electrometric method is simple, precise, efficient and have the validity of measuring blood ChE activities in dogs.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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عن التعرض للمركبات الفسفورية العضوية والكارباميتية ،وشھد
التعديل االخير تطبيقه في دم االغنام ) ،(٢٦إال أنه لم يتم فحص
وتطبيق الطريقة الكھرومترية المحورة في الكالب ،لذلك تم
إجراء ھذه الدراسة لبيان كفاءة الطريقة وشرعيتھا في قياس
النشاط الطبيعي للخميرة في عينات دم الكالب البالغة .فضالً عن
قياس التثبيط في نشاط الخميرة نتيجة التعرض في الزجاج لبعض
المثبطات الفسفورية العضوية والكارباميتية في نماذج دم الكالب
البالغة.

المقدمة
تعد المركبات الفسفورية العضوية والمركبات الكارباميتية من
المبيدات واسعة االستعمال في مجال الطب البيطري والزراعة
للسيطرة على الحشرات الخارجية الضارة والديدان في الحيوانات
المدجنة ولقتل القوارض واألدغال ) .(٤-١وتسبب ھذه المركبات
مشاكل التلوث البيئي لالنسان والحيوان على حد سواء ).(٧-٥
واستعمالھا الواسع أدى إلى حدوث حاالت التسمم بھا نتيجة
ألستعمالھا غير الصحيح والواسع أو التعرض غير المقصود لھا
) (٩،٨وتظھر حاالت التسمم نتيجة لتثبيط نشاط خميرة الكولين
استراز من قبل ھذه المركبات مؤديا ً إلى تجمع الناقل العصبي
االستيل كولين في نھايات االعصاب ومن ثم ظھور عالمات
التسمم المسكرينية والنيكوتينية وتلك المرتبطة بالجھاز العصبي
المركزي نتيجة التحفيز المفرط للجھاز العصبي الكوليني الفعل
مؤديا في النھاية إلى موت الحيوان ) .(١٣-٩،٢ويعد قياس نشاط
خميرة الكولين استراز في الدم ذا أھمية كبيرة في مراقبة وتقييم
وتشخيص حاالت التسمم بالمبيدات الفسفورية العضوية
والكارباميتية في اإلنسان والحيوان وخاصة في المراحل األولى
من التسمم اذ أن عالمات التسمم غير واضحة )(١٤،١٣،٧
ويمكن عد االنخفاض المعنوي نشاط الخميرة في بالزما الدم أو
كريات الدم الحمر بنسبة  %٣٠-٢٥دليالً على التعرض ألحد ھذه
المركبات السامة ) ،(١٥وعليه فقد ظھرت طرائق عديدة لقياس
نشاط الخميرة في الدم واألنسجة ،المختلفة أھمھا طريقة ھسترين
اللونية ) (١٦وطريقة المان اللونية ) (١٧والطريقة الراديومترية
) (١٨فضالً عن الطريقة الكھرومترية ) .(١٩وتمتاز الطريقة
األخيرة بكونھا طريقة دقيقة وموثوق بھا )شرعية( وسھلة وغير
مكلفة وال تحتاج إلى أجھزة معقدة) فقط جھاز مقياس الدالة
الحامضية والحمام المائي وجھاز الطرد المركزي( .إن طريقة
مايكل االصلية تم تطبيقھا بصورة ناجحة على عينات مأخوذة من
دم اإلنسان ،في حين اليمكن تطبيقھا بصورة مباشرة على عينات
لمختلف فصائل الحيوانات ) (٢٢-٢٠،١١بسبب االختالف
الطبيعي في نشاط خميرة الكولين استراز في الدم واألنسجة بين
فصائل الحيوانات المختلفة ) .(٢٣،١١وعليه فقد ظھرت
تحويرات عديدة على الطريقة الكھرومترية لمايكل تركزت على
إستخدام محاليل دارئة مختلفة التركيب والقوة فضالً عن تغيير
حجم العينة الداخلة في التفاعل مع إستخدام أوقات مختلفة من
الحضن وبدرجات حرارة متباينة ) .(٢٤،٢٣ومن أھم التحويرات
تلك زيادة درجة حرارة الحضن من٢٠م°إلى٣٧م °وزيادة حجم
عينة الدم في التفاعل وتقليص مدة الحضن وحسب نوع الحيوان
) .(٢٣وظھر تحوير إضافي على ھذه الطريقة ،بتكييف أحجام
المحاليل والنماذج لجعلھا أكثر مالءمةً للعمل المختبري السريع
) ،(٢٣،٢٥وطبقت ھذه الطريقة في األغنام ) (٢٦،٢٣وأضيف
تعديل أخر على الطريقة الكھرومترية بالغاء فترة الحضن االولى
التي تستغرق عشر دقائق )بدون المادة االساس( لتكون فترة
القياس أقصر ولجعل الطريقة أكثر مالءمة لقياس التثبيط الناتج

المواد وطرائق العمل
استخدمت في ھذه الدراسة سبعة من ذكور الكالب السائبة
البالغة وقد تراوحت أوزانھا بين  ٢٥ -١٥كغم ،جمعت عينات
الدم من الوريد الداجي ثم وضعت في أنابيب تحتوي على محلول
الھيبارين ـ صوديوم  ٥٠٠٠) Heparin – sodiumوحدة
دولية/مل( إنتاج شركة  ،B.Braun Melsungenالمانيا .والمخفف
بنسبة ) (١٠:١بالمحلول الملحي الفسلجي ثم وضعت في الثلج
المجروش وبعد الحصول على عينات الدم فصلت كريات الدم
الحمراء مباشرة عن باقي مكونات الدم بإستخدام جھاز الطرد
المركزي بسرعة  ٣٠٠٠دورة/الدقيقة ،لمدة  ١٥دقيقة،
واستخدمت عينات الدم الكلي لغرض قياس النشاط الطبيعي
لخميرة الكولين استراز في عموم الدم والبالزما وكريات الدم
الحمر ،تم قياسھا في يوم الجمع نفسة الذي جمعت فيه العينات،
بإستخدام الطريقة الكھرومترية المحورة ) ،(٢٦والتي تشتمل
على وضع  ٣مل من الماء المقطر في إناء زجاجي سعته ١٠
مل ،يليه إضافة  ٠,٢مل من العينة المراد قياسھا ،ثم إضافة  ٣مل
من محلول دارئ الفوسفات ذي الدالة الحامضية  ٨,١المكون من
أضافة ھي  ١,٢٣٦غم باربيتون الصوديوم شركة بي ،دي ،إج
) ،(B.D.Hانكلترا و٠,٠٤١غم فوسفات البوتاسيوم ثنائي
الھدروجين  KH2PO4شركة بي ،دي ،إج ،و  ٣٥,٠٧غم من
كلوريد الصوديوم  Naclشركة بي ،دي ،إج ،يكمل الحجم إلى
 ٩٠٠مل من الماء المقطر ،وبعدھا عدلت الدالة الحامضية
للمحلول النھائي إلى  ٨,١باستخدام حمض الھيدروكلوريك )٠,١
عياري( أو بمحلول ھيدروكسيد الصوديوم )حسب الدالة
الحامضية للمحلول( ،وأكمل الحجم إلى  ١٠٠٠مل بإضافة الماء
المقطر .بعدھا قيست الدالة الحامضية (pH1) ١-للمزيج بوساطة
جھاز مقياس الدالة الحامضية شركة ھانا  HANNAالرومانية ،ثم
أضيف  ٠,١مل من محلول يوديد االستيل كولين  %٧,٥شركة
بي ،دي ،إج) ،كمادة أساس( ،نقل المزيج إلى الحمام المائي
شركة  ،elektro. magتركيا المضبوط عند درجة حرارة °٣٧م،
وحضنت لمدة  ٣٠دقيقة ،بعدھا قيست الدالة الحامضية (pH2) ٢-
بعد إخراج العينة مباشرة من الحاضنة .يحسب مقدار التغيير في
قيمة الدالة الحامضية حسب المعادلة االتية (pH2-pH1)- ΔpH of
 .ΔpH/30min = blankجمعت عينات الدم من الوريد الداجي
لسبعة كالب أخرى ثم قسمت كل عينة بين أنبوبتي إختبار،
١٥٤
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المجموعة االولى من أنابيب االختبار تحتوي على مانع تخثر
الھيبارين ـ صوديوم والمخفف بنسبة ) (١٠:١بالمحلول الملحي
الفسلجي ،أما المجموعة الثانية فتحتوي على مانع تخثر أي دي
تي ئي  EDTAشركة فلوكا  ،Flukaسويسرا والمخفف )١ملغم/مل
من الدم( كمانع تخثر) (٢٧وتم قياس نشاط خميرة الكولين استراز
بعد إجراء الطرد المركزي وفصل البالزما لوحدھا وكريات الدم
الحمر لوحدھا لكال عينات المجموعتين بإستخدام الطريقة
الكھرومترية المحورة ) .(٢٩،٢٨تم تحديد الدقة  Precisionفي
قياس نشاط خميرة الكولين استراز في البالزما وكريات الدم
الحمر وعموم الدم في الكالب بالطريقة الكھرومترية المحورة ،اذ
جمعت عينات البالزما وكريات الدم الحمر وعموم الدم من سبعة
كالب ،وتم قياس نشاط الخميرة في البالزما و كريات الدم الحمر
وعموم الدم بإستخدام مانع تخثرالھيبارين .وحُسب معدل نشاط
الخميرة االنحراف القياسي فضالً عن معامل االختالف كما
يأتي):(٣٠
االنحراف القياسي
معامل االختالف = ـــــــــــــــــــــــــ × ١٠٠
المعدل
لتقدير النسبة المئوية لنشاط خميرة الكولين استراز الحقيقة
والكاذبة في بالزما دم وكريات الدم وعموم الدم للكالب ،جمعت
عينات الدم من  ٧كالب بالغة ،قسمت كل عينة إلى جزئيين
اُستخدم الجزء االول لقياس نشاط خميرة الكولين استراز )كما
ذكر سابقا ً( ،في حين أضيف إلى الجزء الثاني من العينات ٤٠
Quinidine
مايكروليتراً من كبريتات الكويندين )(%٠,١
 sulphateشركة سيكما  ،Sigmaامريكا لكل عينة .وبعد ذلك
حضنت العينات لمدة ) (١٠دقائق بدرجة حرارة ٣٧م °لتثبيط
نشاط الخميرة الكاذبة ) ،(٣١،٢٥حيث تقوم كبريتات الكويندين
بتثبيط خميرة الكولين إستراز الكاذبة في بالزما الدم وكريات دم
الحمر وعموم الدم تثبيطا ً نوعيا) .(٣٢،٢٩،١٧تم قياس النشاط
الكلي المتبقي لخميرة الكولين استراز في بالزما الدم وكريات دم
الحمر وعموم الدم )الخميرة الحقيقية( ،وحسب نشاط خميرة
الكولين استراز الكاذبة كما يأتي:
نشاط خميرة الكولين استراز الكاذبة = نشاط الخميرة الكلي –
نشاط الخميرة الحقيقية )بدون كويندين ( )بعد إضافة الكويندين (
قياس تثبيط نشاط خميرة الكولين استراز في بالزما الدم و
كريات الدم الحمراء وعموم الدم للكالب البالغة في الزجاج In
 vitroبوساطة مونوكروتوفوس  Monocrotophosالزراعي
بتركيز  %٤٠من إنتاج شركة  ،Green Riverايطاليا .و المبيد
Sociedad
الحشري الكارباريل  % ٨٥مسحوق ،شركة
 ،Anonima De agroquimicosاسبانيا .حيث تم حضن خميرة
الكولين استراز والمادة المثبطة معا ً لمدة  ٣٠دقيقة وبتراكيز
صفر )السيطرة( و ٠,٥و ١مايكرومول/لتر للمجموعة المعاملة
بالمونوكروتوفوس وبتراكيز صفر )السيطرة( و ٥و١٠
مايكرومول/لتر للمجموعة المعاملة بالكاربريل ).(٣٢،٢٩،٢٨
حضنت العينات بدرجة حرارة ˚٣٧م ولمدة عشر دقائق إلجراء

عملية التثبيط حيث كان حجم العينة الداخلة في التفاعل  ٠,٢مل،
ثم تم قياس نشاط خميرة الكولين االستراز المتبقي بالطريقة
المحورة المذكورة آنفا ً وحسبت النسبة المئوية للتثبيط و كما يأتي:
النسبة المئوية لتثبيط نشاط خميرة الكولين استراز=
نشاط الخميرة لعينة السيطرة )بدون مونوكروتوفوس(
 نشاط الخميرة مع المونوكروتوفوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ١٠٠
نشاط الخميرة لعينة السيطرة
التحليل االحصائي
حللت النتائج احصائيا باستخدام تحليل التباين Analysis of
 varianceثم أخضعت النتائج إلى إختبار الفرق المعنوي االدنى
 .Least significant difference testوكذلك unpaired sample t-
 ،(٣٣) testوكان مستوى االختالف المعنوي المستخدم لجميع

االختبارات عند مستوى معنوية أقل من .٠,٠٥
النتائج
قياس نشاط خميرة الكولين استراز بطريقة كھرومترية محورة
يوضح الجدول ) (١القيم الفردية والمعدل والخطأ القياسي
واالنحراف القياسي و  %٩٥فاصل الثقة والمدى ،لنشاط خميرة
الكولين إستراز الطبيعي في الكالب البالغة .إذ بينت النتائج أن
أعلى قيم لنشاط الخميرة كان في بالزما الدم ) (٠,٨١يليھا نشاط
الخميرة في عموم الدم ) ،(٠,٧٣ثم في كريات الدم الحمر
).(٠,٦٧
تأثير الھيبارين و أي دي تي ئي على فعالية الخميرة
لم يظھر إستخدام الـ أي دي تي ئي كمانع تخثر أي إختالف
معنوي في نشاط خميرة الكولين استراز مقارنةً مع العينات التي
كل من البالزما وكريات
اُستخدم فيھا الھيبارين كمانع تخثر في ٍ
الدم الحمر وعموم الدم .وكما مبين في )الجدول .(٢
تحديد الدقة في قياس نشاط خميرة الكولين استراز في البالزما
وكريات الدم الحمر وعموم الدم في الكالب بالطريقة
الكھرومترية المحورة
كان معامل االختالف ،الذي يشير إلى دقة الطريقة في قياس
نشاط خميرة الكولين استراز ،في البالزما  %٥,٥وفي كريات
الدم الحمر %٥,٤وفي عموم الدم )) (%٥الجدول.(٢
تقدير النسبة المئوية لنشاط خميرة الكولين استراز الحقيقة
والكاذبة في بالزما دم وكريات الدم وعموم الدم للكالب
تم إستعمال كبريتات الكويندين لتثبيط نشاط خميرة الكولين
استراز الكاذبة في بالزما الدم ،كريات الدم الحمر وعموم الدم
أدى ذلك إلى تثبيط نشاط الخميرة الكلي بنسبة  %٢٨ ،%٤و%٦
على التوالي )الجدول.(٣
١٥٥

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٨العدد (١٥٩-١٥٣) ٢٠١٤ ،٢

الجدول ) (١قياس النشاط الطبيعي لخميرة الكولين استراز في عموم الدم والبالزما وكريات الدم الحمر في الكالب
العينات
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
المعدل
الخطأ القياسي
االنحراف القياسي
 %٩٥فاصل الثقة
المدى

 ٣٠ / ΔpHدقيقة
البالزما
٠,٧١
٠,٨٠
٠,٨٣
٠,٨٢
٠,٨٥
٠,٨٦
٠,٧٩
٠,٨١
٠,٠١٩
٠,٠٥٠
٠,٨٥٥-٠,٧٦٢
٠,١٥=٠,٧١-٠,٨٦

كريات الدم الحمر
٠,٦٧
٠,٧١
٠,٦٧
٠,٧١
٠,٦٥
٠,٦٣
٠,٦٢
٠,٦٧
٠,٠١٣٤
٠,٠٣٦
٠,٦٩٩-٠,٦٣٣
٠,٠٩=٠,٦٢-٠,٧١

عموم الدم
٠,٧٤
٠,٧٣
٠,٦٨
٠,٧٦
٠,٧٨
٠,٧٥
٠,٦٩
٠,٧٣
٠,٠١٤
٠,٠٣٦
٠,٧٦٧-٠,٦٩٩
٠,١=٠,٦٨-٠,٧٨

الجدول ) (٢نشاط خميرة الكولين استراز )التغير في الدالة الحامضية ٣٠/دقيقة( في البالزما وكريات الدم الحمر في الكالب ،بعد استعمال
الھيبارين و أي دي تي ئي كمانعي تخثر
نشاط الخميرة في البالزما
القياسات
أي دي تي ئي
ھيبارين
٠,٧٩
٠,٨٠
المعدل
٠,٠١٩
٠,٠١٧
الخطأ القياسي
٠,٠٤٩٩
٠,٠٤٤
االنحراف القياسي
%٦,٣
%٥,٥
معامل االختالف
تمثل القيم القياسات لسبع عينات في المجموعة الواحدة.

نشاط الخميرة في كريات الدم الحمراء
أي دي تي ئي
ھيبارين
٠,٦٣
٠,٦٧
٠,٠٠٨
٠,٠١٣٤
٠,٠٢٠
٠,٠٣٦
%٣,٢
%٥,٤

نشاط الخميرة في عموم الدم
أي دي تي ئي
ھيبارين
٠,٧٣
٠,٧٣
٠,٠٢١
٠,٠١٤
٠,٠٥٥
٠,٠٣٦
%٧,٥
%٥

الجدول ) (٣تقدير النسبة المئوية لنشاط خميرة الكولين استراز الحقيقية والكاذبة في بالزما دم،كريات الدم الحمراء وعموم الدم الكالب

القياسات
الكولين استراز الكلي
)بدون كبريتات
الكويندين(
الكولين استراز الحقيقي
)مع كبريتات الكويندين(*

بالزما الدم
التغير في الدالة النسبة المئوية
الحامضية  ٣٠/لنشاط خميرة
الكولين
دقيقة  ±الخطأ
استراز
القياسي
± ٠,٨١
٠,٠١٩

%١٠٠

كريات الدم الحمراء
التغير في الدالة النسبة المئوية
الحامضية  ٣٠/لنشاط خميرة
الكولين
دقيقة  ±الخطأ
استراز
القياسي
±٠,٦٧
٠,٠١٣٤

%١٠٠

٠,٠٠٧±٠,٤٨

%٧٢

± ٠,٧٨
٠,٠١٨
± ٠,٠٤
%٤
الكولين استراز الكاذب
٠,٠١٦±٠,١٩
٠,٠١٨
* تم استخدام كبريتات الكويندين لتثبيط نشاط خميرة الكولين استراز الكاذبة.
تمثل القياسات المعدل  ±الخطأ القياسي لسبع عينات للمجموعة الواحدة.
%٩٦

١٥٦

%٢٨

عموم الدم
التغير في الدالة النسبة المئوية
الحامضية  ٣٠/لنشاط خميرة
الكولين
دقيقة  ±الخطأ
استراز
القياسي
٠,٠١٤±٠,٧٣
± ٠,٦٨٥
٠,٠١٨
± ٠,٠٤٤
٠,٠١١

%١٠٠
%٩٤
%٦
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معنوي في نشاط الخميرة ،واعتماداً على تركيز المادة المثبطة
مقارنة بمجموعة السيطرة ،وكانت نسبة التثبيط في عموم الدم
أعلى من نسبة التثبيط في بالزما الدم )الجدول .(٤

وتمثل ھذه النسبة ظاھريا ً نسبة خميرة الكولين استراز
الكاذبة ،في حين بلغت نسبة خميرة الكولين استراز الحقيقية
 %٧٢ ،%٩٦و %٩٤من النشاط الكلي للخميرة في البالزما
وكريات الدم الحمر وعموم الدم على التوالي )الجدول .(٣

التثبيط بالكارباريل
أدى إضافة الكارباريل في الزجاج بالتراكيز )صفر،٥ ،
 (١٠مايكرومول/لتر إلى مزيج التفاعل الخاص بقياس نشاط
خميرة الكولين استراز في البالزما أو عموم الدم إلى تثبيط
معنوي في نشاط الخميرة واعتماداً على تركيز المادة المثبطة
مقارنة بمجموعة السيطرة )الجدول .(٥

قياس تثبيط نشاط خميرة الكولين استراز في البالزما وكريات
الدم الحمر في الزجاج بوساطة المونوكروتوفوس والكارباريل
التثبيط بالمونوكروتوفوس
أدى اضافة المونوكروتوفوس في الزجاج بالتراكيز )صفر،
 (١ ،٠,٥مايكرومول/لتر إلى مزيج التفاعل الخاص بقياس نشاط
خميرة الكولين استراز في البالزما أو عموم الدم إلى تثبيط

الجدول ) (٤نشاط خميرة الكولين استراز في البالزما وكريات الدم الحمر للكالب البالغة في الزجاج بوساطة الكاربريل
تركيز الكاربريل
)مايكرومول/لتر(
صفر

بالزما الدم
التغير في الدالة الحامضية
النسبة المئوية للتثبيط
 ٣٠/دقيقة
صفر
٠,٠١٧ ± ٠,٨٠

عموم الدم
التغير في الدالة الحامضية
النسبة المئوية للتثبيط
 ٣٠/دقيقة
صفر
٠,٠١٤ ±٠,٧٣
*٠,٠١١ ± ٠,٣٢
 *٠,٠١٢ ± ٠,٢٣أ

%٤١
٥
*٠,٠٠٩ ± ٠,٤٧
%٦١
١٠
 *٠,٠٠٨ ± ٠,٣١أ
القياسات تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لسبع عينات ضمن المجموعة الواحدة،
* القيم تختلف معنويا ً مقارنة مع قيم مجموعة السيطرة عند مستوى احتمال أقل من .٠,٠٥
أ القيم تختلف معنويا ً مقارنة مع قيم المجموعة المعاملة بتركيز  ٥مايكرومول/لتر عند مستوى احتمال اقل من .٠,٠٥

%٥٦
%٦٩

الجدول ) (٥نشاط خميرة الكولين استراز في البالزما وكريات الدم الحمر للكالب البالغة في الزجاج بوساطة المونوكروتوفوس
تركيز
المونوكروتوفوس
)مايكرومول/لتر(
صفر
٠,٥

بالزما الدم
التغير في الدالة الحامضية
النسبة المئوية للتثبيط
 ٣٠/دقيقة
صفر
٠,٠١٧ ± ٠,٨٠
*٠,٠١٣ ± ٠,٧٣

%٩

عموم الدم
التغير في الدالة الحامضية
النسبة المئوية للتثبيط
 ٣٠/دقيقة
صفر
٠,٠١٤ ±٠,٧٣
*٠,٠٠٨ ± ٠,٦٨

%٧

 *٠,٠٠٦ ± ٠,٥١أ

%٣٠

١
%١٨
 *٠,٠٠٥ ± ٠,٦٥أ
القياسات تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي لسبع عينات ضمن المجموعة الواحدة،
* القيم تختلف معنويا ً مقارنة مع قيم مجموعة السيطرة عند مستوى احتمال أقل من .٠,٠٥
أ القيم تختلف معنويا ً مقارنة مع قيم المجموعة المعاملة بتركيز  ٥مايكرومول/لتر عند مستوى احتمال اقل من .٠,٠٥

مقياس الدالة الحامضية والحمام المائي ) (٣٤,٢٦,٢٣,٢١فطريقة
مايكل األصلية ) (١٩يمكن تطبيقھا بصورة ناجحة على عينات
مأخوذة من اإلنسان )بالزما أو كريات دم حمر( ،على حين
اليمكن تطبيقھا وبصورة مباشرة على عينات لمختلف فصائل
الحيوانات وذلك بسبب االختالف الطبيعي في نشاط خميرة
الكولين استراز في الدم واألنسجة بين الفصائل اذ ينعدم نشاط

المناقشة
أستخدمت في ھذه الدراسة الطريقة الكھرومترية المحورة عن
طريقة مايكل األصلية ) (١٩لقياس نشاط خميرة الكولين استراز
في البالزما وكريات الدم الحمر ،كونھا طريقة موثوق بھا ودقيقة
وبسيطة وغير مكلفة ،ويمكن تكرارھا والتحتاج ألجھزة معقدة عدا

١٥٧
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خميرة الكولين استراز في كريات الدم الحمر في الدواجن
 واعتمدت الطريقة.(٣٥,٢١,١٥) والطيور األخرى بعكس اللبائن
 لقياس نشاط.(٢٤) الكھرومترية الحالية على التحويرات السابقة
خميرة الكولين استراز في دم الحيوانات الحقلية مثل )األبقار
 واعتمد التحوير على زيادة درجة حرارة،(واألغنام والماعز
 وزيادة حجم عينة التفاعل وتقليص مدة°م٣٧ الحضن إلى
 لذا فإن.(٢٤) ( دقيقة٤٥–١٥) الحضن إلى فترات مابين
التحويرات التي اجريت في الطريقة الكھرومترية الحالية من
 دقيقة وتغير في المحلول الدارئ مع٣٠ اختزال فترة الحضن الى
زيادة حجم عينة التفاعل تفيد في جعل الطريقة مالئمة في كشف
التثبيط الناتج من قبل المبيدات الكارباميتية في نشاط خميرة
 سجل أعلى نشاط.(٢٦) الكولين استراز في الكالب السائبة
 دقيقة( في بالزما٣٠/طبيعي للخميرة )التغير في الدالة الحامضية
( واقلھا في عموم الدم٠,٧٣)  ثم كريات الدم الحمراء،(٠,٨١) دم
 ولم يالحظ أي تغيير معنوي في نشاط الخميرة.(٤) ( ٠,٦٧)
لدى استعمال مانعي التخثر الھيبارين و أي دي تي أي وھذا
 ولبيان دقة الطريقة كان.(٢١,١٤,٤) يتوافق مع كل من الباحثين
معامل االختالف في بالزما الدم وكريات الدم الحمر وعموم الدم
( على التوالي وھذا يتوافق مع الباحثين%٥  و%٥,٤ ،%٥,٥)
 ان معامل االختالف يمثل نسب دقة الطريقة داخل.(٢٦,٢٤,٤)
 إستخدام كبريتات الكويندين يؤدي إلى تثبيط نشاط.المختبر الواحد
خميرة الكولين استراز الكاذبة حيث تختلف ھذه النسب من حيوان
( في بالزما٣٧,٣٦,٢٢,٤) إلى أخر وھذا ما أتفق علية الباحثون
 كريات الدم الحمر وعموم الدم للكالب وكانت نسبة نشاط،دم
 في حين كانت،( على التوالي%٦ ،%٢٨ ،%٤) الخميرة الكاذبة
 كريات الدم الحمر وعموم،نسبة الخميرة الحقيقية في بالزما دم
( أدى إضافة المبيد الفسفوري%٩٤ ،%٧٢ ،%٩٦) الدم للكالب
٠,٥)
بالتركيزين
المونوكروتوفوس
العضوي
لتر( إلى مزيج التفاعل لبالزما الدم وعموم الدم/مايكرومول١و
)في الزجاج( تثبيط معنوي في نشاط خميرة الكولين استراز بنسبة
 والكارباريل،( على التوالي%٦٩ ،%٥٦)( و%٦١،%٤٢)
لتر( إلى مزيج التفاعل لبالزما/مايكرومول١٠ و٥) بالتركيزين
الدم وعموم الدم )في الزجاج( إلى تثبيط معنوي في نشاط خميرة
( على%٣٠ ،%٧)( و%١٨  و%٩) الكولين استراز بنسبة
 تشير ھذه النتائج.(٣٨,٣٢,١٤,٦,٥) التوالي وھذا يوافق كل من
إلى أن الطريقة الكھرومترية الحالية تمتاز بالدقة والسھولة
والكفاءة والشرعية لقياس نشاط خميرة الكولين استراز في دم
 فضالً عن قدرة الطريقة على الكشف عن التثبيط،الكالب
الحاصل في نشاط الخميرة نتيجة التعرض للمركبات الفسفورية
.العضوية والكارباميتية
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