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  الخالصة

  
ًالعواسي عند حقن ضرعھا تجريبيا بجراثيم المكورات  ھدفت الدراسة إلى معرفة التغيرات الحاصلة في مكونات حليب ستة من النعاج

ذھبية بجرعة حقنت جراثيم المكورات العنقودية ال .المعزولة من نعاج مصابة بالتھاب الضرع Staphylococcus aureusالعنقودية الذھبية 
 في النصف األيسر من ضرع النعاج قيد التجربة بعد التأكد من سالمة ضرعھا من Colony Forming Unit  وحدة مكونة للمستعمرة١٥٠

 أيام قبل ١٠ عينة حليب سليمة ومصابة من كال نصفي الضرع للنعاج ولمدة ٢٤٠ وقد تم جمع التھاب الضرع السريري وتحت السريري
 فحص مكونات عينات الحليب السليمة والمصابة بواسطة وقد تم )األيمن واأليسر( من كال نصفي الضرع ،لتھاب الضرعوبعد الخمج با

 لالستدالل على التغيرات في مكونات الحليب قبل إحداث الخمج وبعده )- Ekomilk - Ultrasonic Milk Analyzer(جھاز فاحص الحليب 
 .كمية البروتين والدھن وسكر الالكتوز والجوامد الالدھنية وكثافة الحليب واألس الھيدروجينيمن ناحية التغير في النسبة المئوية ل

والدھن وسكر الالكتوز والجوامد الالدھنية   في النسبة المئوية لكل من البروتين)٠‚٠٥< أ (أوضحت النتائج أن ھناك انخفاض معنوي 
 تبين النتائج أن النصف األيمن من الضرع قد تأثر وأيضا.ي األس الھيدروجيني ف)٠‚٠٥< أ  ( وان ھناك زيادة معنوية،وكثافة الحليب

 التغيرات نفسھا في مكونات الحليب في النصف حصل فيھا  وان مكونات الحليب المأخوذة منه قد،بالخمج المحدث في النصف األيسر
   .ألس الھيدروجيني المئوية لسكر الالكتوز وااأليسر وكانت الفروقات معنوية ما عدا في النسبة
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Abstract  
 

 The aim of this study was to examine the changes that occur in milk constituents of Awassi sheep due to experimentally 
infection with Staphylococcus aureus which was isolated from milk sample of clinically infected ewe with mastitis. A total of 
240 samples of normal and infected milk from both left and right halves of udder of 6 Awassi sheep before and after induced 
infection were collected from tested healthy ewes. Milk samples were collected through 10 days before and after infection with 
Staph. aureus. Experimental inoculums with Staph. aureus was done with effective dose 150 Colony Forming Unit. Milk 
constituents were evaluated with Ultrasonic Milk Analyzer (Ekomilk) before and after induction of mastitis to all milk samples 
to determine Fat, Proteins, Solids Non-Fat, Density, Lactose and pH. The results also showed that there was a significant 
decrease (P<0.05) in the percentages of Fat, Proteins, Solids Non-Fat and Lactose, but there is a significant increase (P<0.05) 
in pH. The right half of the udder after experimental infection of bacteria also showed the same significant results such as 
those in the left mastitic half due to transmission of the infection between the two halves, after inoculation of the left half.  
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  المقدمة
  

تمثل األغنام أحد المصادر الرئيسية للثروة الحيوانية في 
 وفي ،)١( مليون رأس ٦‚٧٧٢‚٠٠٠ إذ يبلغ تعدادھا ،العراق

/  غم حليب ٦٥١‚٥٧ النعجة العواسية ھو إنتاجالعراق فان معدل 
يوم خالل الموسم وھذا يدل على الكميات الكبيرة من الحليب التي 

لنعاج واالھتمام الواجب إعطاؤه لصحة يمكن الحصول عليھا من ا
  ).٢(الضرع ونوعية الحليب 

ويعد إنتاج الحليب من األغراض المھمة لتربية النعاج ليس 
 فقط،لكون النعاج حيوانات منتجة للحليب في بعض مناطق العالم 

 .الجيدةولكن إلنتاجھا الحليب ذا النوعية 
 حيث ع التھاب الضرلمرض الجراثيم المسبب الرئيسيتعد 

  من النعاج المصابة وكانت نسبتھاھاعزلت أنواع مختلفة من
 ،Bacilliو  Streptococci و Staphylococci وشملت  ٪٨٧‚١

 Staphylococcus العنقودية الذھبية مثلت جراثيم المكورات
aureus أمراضية وتتجلى شدة ،)٣( ٪ من ھذه النسبة ٤١‚٨ نسبة 

تاجھا لعدد من البروتينات المكورات العنقودية الذھبية في إن
 تكمن أھمية مرض التھاب الضرع ؛)٤(الالصقة على سطحھا 

ًفضال عن الخسائر في إحداثه أضرار على الصحة العامة 
 إذ تشير بعض التقارير ،االقتصادية التي يسببھا التھاب الضرع

كل لً دوالرا أمريكيا في السنة ١٨٠إلى أن الخسائر قد تصل إلى 
  جراثيم المكورات العنقودية الذھبيةوجد أنو ،)٥ (حيوان مصاب

Staph. aureus و يضاف إلى ھذه ،)٦ (تسبب تسمم غذائي 
الخسائر الكلفة االقتصادية للعالج وفي كثير من األحيان يكون 

وفي ضوء ما تقدم تھدف ھذه الدراسة إلى  )٧( ٍالعالج غير مجد
ابة بمرض دراسة التغيرات في بعض مكونات الحليب نتيجة اإلص

ًالتھاب الضرع المحدث تجريبيا بجراثيم المكورات العنقودية 
دراسة التغيرات الحاصلة في مكونات حليب نصف  و.الذھبية

تظھر عليه عالمات االلتھاب في حالة التھاب  الضرع الذي ال
  .الضرع أحادي الجانب

  
  المواد وطرائق العمل

  
  حيوانات التجربة 

العواسي سليمة من األمراض استخدمت ست نعاج من النوع 
ًتم التأكد من سالمتھا بإجراء الفحوصات السريرية كافة فضال (

للتأكد من خلوھا من الخمج  White Side Testعن إجراء فحص 
 والمتحصل عليھا من السوق )تحت السريري بالتھاب الضرع

 سنوات وفي الوالدة الثانية ٣المحلية لمدينة الموصل وكانت بعمر 
 وبعد حلبھا بصورة كاملة ، كغم٣٥ - ٢٥ تراوحت بين وبأوزان

 مل من الحليب الكلي ولكال ١٠تم أخذ عينات حليب بمقدار 
نصفي الضرع وعلى مدى عشرة أيام قبل إحداث الخمج بجرثومة 
 ،المكورات العنقودية الذھبية وبعدھا إلجراء الفحوصات عليھا

علف وبصورة للتربية من الماء وال الجيدةوتم توفير الظروف 
  .كافية إلدامة الحياة واستمرار اإلنتاج

  طرائق العمل
 Staphylococcus عزل جراثيم المكورات العنقودية الذھبية

aureusالمستخدمة في إحداث الخمج   
ًتم جمع عينات حليب من نعاج مصابة طبيعيا بالتھاب الضرع 

ية  التابع لكلالحاد السريري أثناء فحصھا في المستشفى البيطري
تم االستدالل على الخمج من خالل مالحظة ( الطب البيطري

العالمات السريرية اللتھاب الضرع والمتمثلة في تكوين حليب 
 تم ،)غير طبيعي وتورم الضرع وقلة الشھية والضرع حار ومؤلم

جمع العينات بطريقة معقمة وأحضرت إلى المختبر إلجراء 
  .العزل الجرثومي

حيث اخذ  Blood agarكار الدملقحت العينات على وسط أ
 ونشرت ،مقدار ملئ لوب من الحليب بالناقلة الجرثومية المعقمة

 م° ٣٧ األطباق بدرجة بالتخطيط على وسط أكار الدم وحضنت
النتائج ولوحظت   وبعد الحضانة قرئت، ساعة٢٤ولمدة 

  .)١١-٨( المستعمرات الجرثومية النامية
ام صبغة كرام و بعد تم التعرف إلى شكل الجرثومة باستخد

دراسة صفاتھا المزرعية اختبرت المستعمرات المشكوك بھا 
ونقلت إلى الوسط التفريقي الخاص بجراثيم المكورات العنقودية 

 Manitol Salt Agarوھو وسط أكار سكر المانيتول والملح 
 م° ٣٧ وحضنت بالظروف النموذجية لنمو الجرثومة بدرجة

الختبارات الكيموحيوية المستخدمة  ثم أجريت ا، ساعة٢٤ولمدة 
في تشخيص جراثيم المكورات العنقودية على المستعمرات 

  .)١٢( المخمرة لسكر المانيتول
وكانت نتائج االختبارات الكيموحيوية والفسلجية الخاصة 

 Coagulase بتشخيص جرثومة المكورات العنقودية الذھبية
Positive Staph. aureus١(حق  كما ھو موضح في المل(.   

  
 نتائج االختبارات الكيموحيوية في تمييز المكورات :)١(الملحق 

  .Staph. Aureusالعنقودية الذھبية 
  

  النتيجة  االختبارات الكيموحيوية
  +  اختبار الكاتاليز

  +  اختبار النمو على وسط المانيتول
  +  اختبار إنزيم التجلط

  +  DNAaseاختبار 
  تحلل كامل  تحلل الدم
  +   األحمرالمثيل

  +  فوكس بروس كور
  d  اختبار إنزيم اليورينز
  +  اختبار الجيالتينيز
  -  اختبار االوكسديز

  .ختبار متغايرة اال:)d (للفحص سالبة :)- (للفحص موجبة :)+(
  

بعد الحصول على مستعمرات لجرثومة المكورات العنقودية 
 االكار المغذي  وسطمنزرعية على موائل تنقل الذھبية 
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Nutrient Agar Slant م في الثالجة ° ٤ وحفظت بدرجة حرارة
  .لحين استخدامھا في إحداث الخمج التجريبي بالتھاب الضرع

 تم تحديد .تحديد الجرعة الممرضة المستخدمة إلحداث الخمج
وحدة  ١٥٠ الجرعة الممرضة التي تسبب التھاب الضرع ب

ة الذھبية من  من جراثيم المكورات العنقوديcfuمكونة للمستعمرة 
وھي الجرعة التي استخدمت في إحداث الخمج بالتھاب  )١٣ (قبل

  .الضرع في ھذه الدراسة
استخدمت جراثيم المكورات العنقودية الذھبية التي تم عزلھا 

 وتم إجراء ،من حليب نعجة مصابة بالتھاب الضرع السريري
االختبارات الخاصة بالجرثومة لتشخيصھا واالستدالل على 

 ٣ - ٢تم نقل . تھا ومقدرتھا على إحداث التھاب الضرعفاعلي
 مل من ٩مستعمرات جرثومية بواسطة ناقلة جرثومية معقمة الى 

م لمدة ° ٣٧  ثم حضنت في،Nutrient brothالمرق المغذي 
 . بعدھا تم عمل عشرة تخافيف للمرق المغذي المزروع،ساعة٢٤

ِثم زرع من كل تخفيف لمعرفة العد الجرثومي الم وجود فيه ُ
 حيث نقل من ،Nutrient agarبالزرع على وسط االكار المغذي 

 مل وزرعت كل على طبق منفرد ٠‚١مل و  ١كل تخفيف مقدار 
 حضنت األطباق بعد ترقيمھا في ،بطريقة الصب في الطبق

 وتم عد ،ساعة ثم قرئت النتائج٢٤م لمدة ° ٣٧الحاضنة بدرجة 
حسبت الوحدات المكونة المستعمرات الجرثومية لكل األطباق و

  :باستخدام المعادلة اآلتية  لكل تخفيف)cfu(للمستعمرة 
CFU/g =   count × 1/ dilution 
                   Inoculum 
 

بعدھا حدد التخفيف الذي يحتوي على الجرعة الممرضة وكان 
  .التخفيف السابع

وضعت األنبوبة في جھاز الطرد المركزي وتم التخلص من 
ح وغسل الراسب مرتين بالماء المقطر المعقم ليتكون بذلك الراش

  ).١٤(المحلول النھائي للحقن 
 

  الحقن داخل الضرع 
 وحدة مكونة ١٥٠ بعد تحديد الجرعة الممرضة والتي ھي

 مل من المعلق الجرثومي األخير بواسطة ١للمستعمرة تم حقن 
 في نصف الضرع األيسر لكل من Gavage needleأنبوب خاص 

 مل من الماء ١م حقن ت كذلك،لنعاج الستة المستخدمة في التجربةا
في كال المقطر المعقم في نصف الضرع األيمن وتم الحقن 

 بعد حلب الضرع وتفريغه من الحليب بصورة كاملةالحالتين 
)١٤.(   
 

  جمع العينات بعد الحقن 
جمعت عينات الحليب بطريقة معقمة من كال النصفين السليم 

تم   ساعة من الحقن بعد أن٢٤ن الضرع بعد مرور والمصاب م
 ٪ ووضعت قنينة ٧٠مسح الحلمة بشكل كامل بالكحول األثيلي 

جمع الحليب المعقمة بشكل مائل وتم استبعاد القطرات األولى من 
الحليب ثم اجري الحلب بصورة كاملة ونقلت القناني إلى المختبر 

 السريرية وبعد ظھور العالمات إلجراء الفحوصات عليھا
لإلصابة في نصف الضرع األيسر والذي حقن بالمعلق الجرثومي 
تم إجراء الفحص الجرثومي لعينات الحليب المصاب للتأكد بان 
جرثومة المكورات العنقودية الذھبية ھي المسبب لإلصابة 
ًبالتھاب الضرع حيث تم عزلھا بوصفھا نوعا سائدا من الحليب  ً

 .المصاب
 

  ةالفحوصات المختبري
 السليمة والمصابة  الحليبلعيناتاجري التحليل الكيمياوي 

جھاز  باستخدام ولجميع النعاج قيد البحث الضرع لكال نصفي
حيث تم  Ekomilk (Ultrasonic Milk Analyzer)فاحص الحليب 

 مل من كل عينة حليب جمعت من النعاج الستة ٥ُاخذ مقدار 
حيث  ،د إحداث الخمجولمدة عشرة أيام قبل الخمج وعشرة أيام بع

 والجوامد الالدھنية Fatتقدير مكونات الحليب من الدھن تم 
Solids Non-Fat  والبروتينProtein وسكر الالكتوز Lactose 

 في كل عينة وحسب pH واألس الھيدروجيني Densityوالكثافة 
  .التعليمات الخاصة بالجھاز

 
  التحليل اإلحصائي

 One wayخدام اختبار التباين تم تحليل النتائج إحصائيا باست
analysis of variance حسب متطلبات التجربة وأخضعت الختبار 

 Least Significant معنوية المتوسطات بواسطة اختبار
Difference (LSD(، وكان مستوى المعنوية ولكافة االختبارات 

  ).١٥( )٠‚٠٥< أ (عند مستوى احتمال 
 

  والمناقشة النتائج
 

  مكورات العنقودية الذھبية وحقنھاعزل جراثيم ال
 Staph. aureusاتضح أن جراثيم المكورات العنقودية الذھبية 

والمعزولة من ضرع نعجة مصابة بالتھاب الضرع والمؤكد 
في   انه عند حقنھا)١الملحق (تشخيصھا بالفحوصات المدرجة ب 

لضرع بعد تفريغ الضرع من الحليب بشكل كامل األيسر لنصف 
  .لضرعاأليسر لالتھاب في نصف قد أحدثت 

 
  الفحوصات المختبرية

 komilkفحص مكونات الحليب بجھاز فاحص الحليب
Ultrasonic Milk Analyzer  
  النسبة المئوية لدھن الحليب

ت العنقودية الذھبية كان إلصابة الضرع بجراثيم المكورا
 في النسبة المئوية للدھن في عينات الحليب المأخوذة تأثير سلبي

  النعاج عند مقارنتھا بتلك العينات قبل الخمج حيث يوضحمن
ھذا التأثير عند مقارنة النسبة المئوية للدھن في ) ١الجدول (

  للضرععينات الحليب قبل الخمج في نصفي األيمن واأليسر
 فكانت في النصف األيمن ، ٪٧ إلى ٥والتي وقعت بين حدود 

 في حين ، ٪٦‚٣٧ وبمعدل ٧‚٠٤ إلى ٥‚٨٢متراوحة ما بين 
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 وبمعدل ٦‚٦٧ و ٥‚٦١تراوحت في النصف األيسر ما بين 
 وھذه النتائج متقاربة لحد بعيد قبل الخمج حيث لم يسجل ،٦‚١٦

أي اختالف معنوي في النسبة المئوية للدھن في عينات الحليب 
  .في مدة األيام العشرة قبل الخمج

ت إال أن إصابة النصف األيسر من الضرع بجراثيم المكورا
العنقودية الذھبية ومنذ اليوم األول بعد الخمج قد أدت إلى تأثير 

< أ ( حيث انخفضت معنويا ،سلبي في النسبة المئوية للدھن
 وكان ھذا االنخفاض تدريجيا بدأ ، ٪٤ إلى ١ لتقع ما بين )٠‚٠٥

 لتصل خالل ٣‚٩٥في اليوم األول والذي بلغت فيه النسبة المئوية 
يوم العاشر من  ٪ في ال١‚٤٥ الخمج إلى فترة العشرة أيام بعد

< أ ( وبھذا كانت قد اختلفت معنويا ،٪٢‚٤٦الخمج وبمعدل 
 عن نسبة الدھن في عينات الحليب لنفس النصف قبل )٠‚٠٥

  .الخمج
ًوقد ألحقت إصابة النصف األيسر من الضرع تأثرا معنويا  أ (ً

يمن  آخر لنسبة الدھن في عينات الحليب في النصف األ)٠‚٠٥< 
 وقد انحصر ،عند مقارنة النسبة في نفس النصف قبل الخمج

 وبدأ ، ٪٦ إلى ٤االنخفاض المعنوي لنسبة الدھن ما بين 
االنخفاض التدريجي من اليوم األول والذي بلغت فيه نسبة الدھن 

 ٪ في اليوم العاشر من الخمج وبمعدل ٤‚٤٢ ٪ لتصل إلى ٥‚٣٥
 عن نسبة الدھن )٠‚٠٥< أ ( ٪ وبھذا فقد اختلفت معنويا ٤‚٥٣

  .لنفس النصف ما قبل الخمج
إن االنخفاض الحاصل في نسبة الدھن للضرع األيمن لم 

 كانت النسبة فيه ضعف ،يصل إلى تلك النسبة في النصف األيسر
ما عليھا في النصف األيسر ولھذا فقد بقي ھناك فرق معنوي بين 

النسبة  أما االنخفاض في . بعد الخمج)٠‚٠٥< أ (النصفين 
فقد يعزى إلى  المئوية لدھن الحليب في حالة التھاب الضرع

التغيرات الحاصلة في التصنيع الحيوي لمكونات الحليب كله في 
 وقد كانت ھذه النتائج ،)١٦(الضرع نتيجة لاللتھاب الحاصل فيھا 

 والذي ذكر عدم وجود اختالف في )١٧( مختلفة مع ما جاء به
  . بالتھاب الضرعنسبة الدھن في حالة الخمج

  
  النسبة المئوية للجوامد الالدھنية

  التأثير السلبي لجراثيم المكورات)٢ الجدول رقم(يوضح 
العنقودية الذھبية في النسبة المئوية للجوامد الالدھنية في عينات 

أ (الحليب للنعاج المصابة بھذه الجراثيم حيث كان التأثير معنويا 
ية لھذه الجوامد في العشرة أيام  عند قياس النسبة المئو)٠‚٠٥< 

بعد الخمج عن مثيالتھا قبل الخمج في نصفي الضرع األيمن 
٪ في كال النصفين ١٢ إلى ٩ وقد تراوحت النسبة مابين ،واأليسر

٪ في النصف ١٢‚٢١ و ٩‚٩١قبل الخمج وكانت تتراوح ما بين 
٪ وبلغت في النصف األيسر ما بين ١٠‚٩٧األيمن وبمعدل 

  .٪١٠‚٩٥٪ وبمعدل ١٢‚٢١ و ١٠‚٣٧
أما بعد الخمج بجراثيم المكورات العنقودية الذھبية فقد 

يسر المصاب لتقع بين انخفضت تدريجيا النسبة في النصف األ
٪ وكانت قد انخفضت بعد اليوم األول من الخمج من ٤‚٨٠النسبة 
٪ ٥‚٧٦وم العاشر بعد الخمج وبمعدل ٪ في الي٤‚٢١ إلى ٦‚٨٧

 في )٠‚٠٥< أ (نخفاض كان معنويا وعلى الرغم من أن اال
النسبة المئوية للجوامد الالدھنية في عينات الحليب المأخوذة من 
 ،النصف األيسر عند مقارنتھا بالنسب لنفس النصف قبل الخمج
  .ّفإن االنخفاض التدريجي كان كبيرا بعد اليوم الثالث من الخمج

 ولم يبتعد النصف األيمن عن تأثير الخمج الحاصلة في
 حيث انخفضت فيه نسبة الجوامد الالدھنية في ،النصف األيسر

اليوم الرابع بعد إصابة النصف األيسر لتختلف بذلك معنويا عن 
فاض في النسبة من  وكان االنخ،النسب لنفس النصف قبل الخمج

 ،٪ في اليوم األول إلى اليوم الثالث بعد الخمج٩‚٢٦ إلى ١٠‚٣٢
رنة النسبة المئوية لتلك وھو انخفاض غير معنوي عند مقا

المسجلة في نفس النصف قبل الخمج ولكن االنخفاض سجل بشكله 
 منذ اليوم الرابع وحتى اليوم العاشر )٠‚٠٥< أ (المعنوي 

٪ ٨‚٨٠٪ وبمعدل إجمالي ٨‚١٦إلى  ٨‚٥٣لتنخفض النسبة من 
 ،خالل ھذه المدة عند المقارنة بالنسب لنفس النصف قبل الخمج

االنخفاض في النسبة المئوية للجوامد الالدھنية وعلى الرغم من 
ّفي النصف األيمن فإنھا لم تصل إلى ذلك االنخفاض الذي سجل 
في النصف األيسر وبقي الفرق معنويا خالل مدة العشرة أيام بعد 

وان التفاوت في نسب الجوامد الالدھنية مابين قبل الخمج الخمج 
بب ھو التاثير الذي وبعده ومابين نصفي الضرع ربما يكون الس

  .)١٦(احدثته االصابة ودرجة حدتھا 
  

  )٣سم/غم(التغيرات في كثافة الحليب 
 مدى التأثير الحاصل عند حقن جراثيم )٣الجدول رقم (يمثل 

المكورات العنقودية الذھبية في كثافة الحليب المأخوذ من ضرع 
ما قبل النعاج في مدة ما بعد الخمج عند مقارنتھا بمثيالتھا في مدة 

 عند )٠‚٠٥< أ (ً حيث انخفضت كثافة الحليب معنويا ،الخمج
إجراء المقارنة فقد تراوحت كثافة الحليب لنصف الضرع األيمن 

 ٣سم/ غم١‚٠٣٤ وبمعدل ٣سم/ غم١‚٠٣٩ و ١‚٠٣١ما بين 
 ٣سم/ غم١‚٠٣٩ و ١‚٠٢٩وكذلك في النصف األيسر ما بين 

اربة لم تسجل  وھذه المعدالت المتق،٣سم/ غم١‚٠٣٢وبمعدل 
ًاختالفا معنويا لكال النصفين قبل الخمج في كثافة الحليب ً.  

 )٠‚٠٥< أ (أما بعد الخمج فقد حدث انخفاض معنوي 
تدريجي لكثافة الحليب في النصف األيسر عند مقارنتھا مع نفس 

 ١‚٠٣٠  حيث انخفضت بعد اليوم األول من،النصف قبل الخمج
  وازداد االنخفاض ليصل،لث في اليوم الثا٣سم/ غم١‚٠٢٤ إلى

 في اليوم الثامن لينخفض بشكل معنوي أكثر ٣سم/ غم١‚٠١٩
 في اليوم العاشر وبمعدل إجمالي ٣سم/ غم١‚٠٢٠وليصل إلى 

 عند المقارنة مع كثافة الحليب قبل الخمج ٣سم/ غم١‚٠٢١بلغ 
  .ولنفس النصف من الضرع

ر وانسحب االنخفاض في كثافة الحليب لنصف الضرع األيس
ً حيث سجل انخفاضا معنويا ،على نصفه األيمن  منذ )٠‚٠٥< أ (ً

اليوم الرابع بعد إصابة النصف األيسر من الضرع وحتى اليوم 
 على التوالي وبمعدل ٣سم/ غم١‚٠٢٨ إلى ١‚٠٢٩العاشر 
 عند المقارنة مع نفس النصف قبل ٣سم/ غم١‚٠٢٧إجمالي 
ليب في النصف وعلى الرغم من االنخفاض في كثافة الح .الخمج
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َّاأليمن فإن االنخفاض في النصف األيسر كان أكثر من النصف 
 وعليه فقد كان ،األيمن عند المقارنة لكال النصفين قبل الخمج

وعلى الرغم  )٠‚٠٥< أ (ًالفرق بين النصفين بعد الخمج معنويا 
ّمن االنخفاض في كثافة الحليب من النصف األيمن فإنھا لم تصل 

فاض الذي سجل في النصف األيسر وبقي الفرق إلى ذلك االنخ
معنويا خالل مدة العشرة أيام بعد الخمج وان التفاوت في كثافة 
الحليب مابين قبل الخمج وبعده ومابين نصفي الضرع ربما يكون 

 وكما )١٦(السبب ھو التأثير الذي أحدثته اإلصابة ودرجة حدتھا 
دم قيام الخاليا ھو معروف بان اصابة الضرع بااللتھاب يعني ع

الطالئية الموجودة بالحويصالت اللبنية بالعمل بصورة صحيحة 
  .)٢١ و٢٠(وھذا ينعكسس على كل الصفات الكيمياوية للحليب 

  
  النسبة المئوية لبروتين الحليب

 التأثير السلبي لحقن جراثيم المكورات )٤الجدول رقم (يبين 
المئوية لبروتين العنقودية الذھبية في ضرع النعاج على النسبة 
  .الحليب بعد الحقن عند مقارنته بالنسب قبل الحقن

حيث تراوحت النسب المئوية لبروتين الحليب في عينات 
 إلى ٥‚٢٤ قبل الخمج ما بين الحليب السليم المأخوذ من النعاج

٪ في النصف األيمن للضرع وما بين ٥‚٧١وبمعدل  ٪٦‚٦٨
نصف األيسر من ٪ في عينات ال٥‚٧٢٪ وبمعدل ٦‚٦٧و  ٥‚٤٠

  .الضرع وھو ما يعني عدم وجود فروق معنوية بينھما
أما بعد الخمج في النصف األيسر من الضرع فقد حدث 

 وتدريجي في النسب )٠‚٠٥< أ  (انخفاض سلبي وبشكل معنوي
  ٪ في اليوم األول وحتى٣‚٢٧ المئوية لبروتين الحليب من

 عند مقارنة  ٪٢‚٤٤  ٪ في اليوم العاشر وبمعدل إجمالي١‚٤٥
  .ھذه النسب مع مثيالتھا لنفس النصف من الضرع قبل الخمج

تأثر النصف األيمن بحقن النصف األيسر لتنخفض فيه النسبة 
 المئوية لبروتين الحليب ومن اليوم الثاني حتى اليوم العاشر من

٪ وكان ٣‚٧١ ٪ على التوالي وبمعدل إجمالي٢‚٢٤  إلى٤‚٨٨
 حيث تشابه مع ،كبيرا نوعا مااالنخفاض في النصف األيمن 

النسب المئوية لبروتين الحليب في النصف األيسر في األيام األول 
 وعلى الرغم من ھذا االنخفاض ،والخامس والسادس بعد الخمج

َّالمتشابه للنسب في بعض األيام فإن االختالف بين النسب المئوية 
ة من في انخفاض بروتين الحليب بقي معنويا في األيام الباقي

 إذ انخفضت النسبة .التجربة عند المقارنة بين نصفي الضرع
المئوية لكمية البروتين في الحليب وھي نتيجة متوقعة فقد أشار 

 إلى أن التھاب الضرع يؤدي إلى انخفاض البروتين العالي )١٨(
القيمة الغذائية في الحليب وھو بروتين الكازين وذلك بفعل 

ومنھا البالزمين  Proteolytic enzymesاألنزيمات الحالة للبروتين 
 وإضافة ،الذي تزداد فعاليته بضعفين في حالة التھاب الضرع

للبالزمين فان األنزيمات المفرزة من قبل الخاليا الجسمية يمكنھا 
أن تؤدي إلى تلف واسع لبروتين الكازين وقد يستمر ھذا الفعل 

بروتينات  وفي المقابل تزداد ،حتى عند تصنيع الحليب وخزنه
 كما وتطرح بروتينات الدم ،الشرش الواطئة في القيمة الغذائية

جراء إصابة الضرع مثل البومين مصل الدم والكلوبيولينات 

المناعية والترانسفرين جراء زيادة نفاذية األوعية الدموية ويمكن 
لنسبة البروتين في الحليب أن تنخفض إلى النصف في ضرع 

 إن )١٩(سبته في الضرع السليم النعاج المخمج مقارنة بن
انخفاض البروتين في نتائجنا يفسر بما تقدم وايضا بسبب إنتاجه 
وطرحه من الضرع جراء زيادة تحطيمه من قبل انزيمات 
البروتييز القادمة من الدم مثل البالزمين لتعمل على بروتينات 

  .)٢٣و٢١ و٢٠ (الحليب
  

  النسبة المئوية لسكر الالكتوز في الحليب
أثرت النسب المئوية لسكر الالكتوز في الحليب المأخوذ من ت

النعاج المحقونة تجريبيا بجرثومة المكورات العنقودية الذھبية في 
األيام العشرة بعد الخمج عن مثيالتھا في األيام العشرة قبل الخمج 

  . )٥الجدول رقم (كما ھو موضح في 
ن النصف حيث أن النسبة المئوية لالكتوز الحليب السليم م

 ٪٤‚٤٦ ٪ وبمعدل إجمالي٥ إلى ٤ األيمن للضرع كانت ما بين
الذي كان نفسه في عينات الحليب المأخوذة من النصف األيسر 

  .وبھذا لم يسجل أي اختالف معنوي بينھما
أما بعد الحقن فقد انحصر تأثير الخمج في النصف المحقون 

من غير َّ ولم يتعد ذلك إلى النصف األي)النصف األيسر(فقط 
ه قبل الخمج حيث بلغ المحقون والذي لم يتأثر معنويا عن مثيل

 )٠‚٠٥< أ ( وعليه فقد بدأ االنخفاض المعنوي ،٪٤‚٣٥المعدل 
التدريجي للنسب المئوية لالكتوز حليب النصف األيسر من اليوم 

٪ ٢‚٥٢إلى  ٣‚٠٧الثاني وحتى اليوم العاشر من الخمج من 
ارنة النسب مع مثيالتھا في ٪ عند مق٣‚٢٣وبمعدل إجمالي 

النصف األيسر قبل الخمج ولم ينسحب تأثير المكورات في النسب 
المئوية لالكتوز حليب النصف األيسر على تلك المسجلة في 

 . بينھما)٠‚٠٥< أ (النصف األيمن وبھذا بقي االختالف معنويا 
وقد تتبع التغيرات السابقة في عينات الحليب تغيرات أخرى فقد 

ض مستوى سكر الالكتوز في عينات الحليب بعد حقن انخف
جراثيم المكورات العنقودية وزيادة أعداد الخاليا الجسمية وھو ما 

 ويمكن تعليل ذلك بالتلف الحاصل )٢٦- ٢٢و٢٠( يتفق مع
 وبما أن الالكتوز منظم ،للخاليا الطالئية السناخ الضرع

سربه إلى اوزموزي لكمية الحليب المفرز فان انخفاضه يعلل بت
 وقد يعود السبب إلى تحول سكر ).٢٠(المساحات بين الخاليا 

 بفعل الجراثيم المسببة Lactic Acidالالكتوز إلى حامض اللبنيك 
أن السبب في انخفاض النسبة المئوية ) ٢٨ ( وذكر)٢٧(لاللتھاب 

لسكر الالكتوز يعود إلى قلة سكر الالكتوز الذي يتم تجھيزه 
 ،د الذي يتعرض له الحيوان بسبب االلتھابللضرع نتيجة لإلجھا

 أن نقصان نسبة الدھن يؤشر وجود انخفاض في )٢٢(وقد الحظ 
صنع سكر الالكتوز مما يؤدي إلى انخفاض كمية الحليب المنتجة 
وھذا االنخفاض يتناسب عكسيا مع نسبة الدھن مما يتفق مع 

 ذكرهالنتائج في ھذه الدراسة بينما تختلف ھذه النتيجة مع ما 
وبين أن نسبة سكر الالكتوز ال تختلف في حالة الخمج ) ١٧(

  .بالتھاب الضرع
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  .Staph. Aureus التغيرات في النسبة المئوية لدھن حليب النعاج قبل الخمج التجريبي بجراثيم): ١(الجدول 
  

    بعد الخمج  قبل الخمج
  النصف األيمن  األيام

 الخطأ القياسي± المعدل 
  النصف األيسر

 الخطأ القياسي± معدل ال
  النصف األيمن

 الخطأ القياسي± المعدل 
  النصف األيسر

 الخطأ القياسي± المعدل 
  ٠‚٣٢ ± ٣‚٩٥ج   ٠‚٣٥ ± ٥‚٣٥ب   ٠‚٣٢ ± ٦‚٥٢ أ  ٠‚٢١ ± ٦‚٥٨ أ  ١
  ٠‚٢١ ± ٣‚٨٥ ج  ٠‚٤٩ ± ٥‚٠١ ب  ٠‚٢٥ ± ٦‚١٨ أ  ٠‚٣١ ± ٧‚٠٤ أ  ٢
  ٠‚٢٤ ± ٢‚٧٠ ج  ٠‚٥٨ ± ٤‚٢٩ ب  ٠‚٣٣ ± ٦‚٥٥ أ  ٠‚٢٠ ± ٦‚١٣ أ  ٣
  ٠‚٣٧ ± ٢‚٨٣ ج  ٠‚٥١ ± ٤‚٢١ ب  ٠‚٢٤ ± ٦‚٢١ أ  ٠‚٤٢ ± ٦‚٧٠ أ  ٤
  ٠‚٣٦ ± ٢‚٠٤ ج  ٠‚٥٦ ± ٤‚٥٧ ب  ٠‚٢٤ ± ٥‚٨١ أ  ٠‚٣٣ ± ٥‚٩٥ أ  ٥
  ٠‚٣٨ ± ٢‚٣٤ ج  ٠‚٥٠ ± ٣‚٩٨ ب  ٠‚٢١ ± ٥‚٧٢ أ  ٠‚٤١ ± ٦‚٢٥ أ  ٦
  ٠‚٢٧ ± ١‚٨٥ ج  ٠‚٥٠ ± ٤‚١١ ب  ٠‚٢٣ ± ٥‚٨٤ أ  ٠‚٤١ ± ٦‚٠١ أ  ٧
  ٠‚١٩ ± ١‚٩٣ ج  ٠‚٥٦ ± ٤‚٩٤ ب  ٠‚١٤ ± ٦‚٦٧ أ  ٠‚١٥ ± ٦‚٧٢ أ  ٨
  ٠‚٢١ ± ١‚٦٤ ج  ٠‚٤١ ± ٤‚٦٣ ب  ٠‚٤٦ ± ٦‚٥٠ أ  ٠‚٣٦ ± ٦‚٤٧ أ  ٩
  ٠‚١٥ ± ١‚٤٥ ج  ٠‚٣٢ ± ٤‚٤٢ ب  ٠‚٢٥ ± ٥‚٦١ أ  ٠‚١٧ ± ٥‚٨٢ أ  ١٠

  ٠‚٢٨ ± ٢‚٤٦ ج  ٠‚١٥ ± ٤‚٥٣ ب  ٠‚١١ ± ٦‚١٦ أ  ٠‚١٢ ± ٦‚٣٧أ  
 ). ٠‚٠٥< أ  (ير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى احتمالًاألحرف المختلفة أفقيا تش

  
   .Staph. Aureusالتغيرات في النسبة المئوية للجوامد الالدھنية في حليب النعاج قبل الخمج التجريبي بجراثيم : )٢(الجدول 

  
    بعد الخمج  قبل الخمج

  النصف األيمن  األيام
 الخطأ القياسي± المعدل 

  النصف األيسر
 الخطأ القياسي± معدل ال

  النصف األيمن
 الخطأ القياسي± المعدل 

  النصف األيسر
 الخطأ القياسي± المعدل 

  ٠‚‚٢٨ ± ٦‚٨٧ب   ٠‚٤٦ ± ١٠‚٣٢أ   ٠‚٣٧ ± ١٠‚٩١ أ  ٠‚٥٢ ± ١١‚٣٠ أ  ١
  ٠‚٦٥ ± ٧‚١٦ب   ٠‚٢٨ ± ٩‚٦٦أ   ٠‚٦٠ ± ١٠‚٤٠ أ  ٠‚٣١ ± ١١‚٠٧ أ  ٢
  ٠‚٦٨ ± ٦‚٢١ب   ٠‚١١ ± ٩‚٢٦أ   ٠‚٥٠ ± ١٠‚٥٤ أ  ٠‚٤٧ ± ١٠‚٦٦ أ  ٣
  ٠‚٧١ ± ٦‚٢٧ج   ٠‚٦٨ ± ٨‚٥٣ب   ٠‚٤٠ ± ١٢‚٢١ أ  ٠‚٤٤ ± ١٢‚٢١ أ  ٤
  ٠‚٢٨ ± ٥‚٤١ج   ٠‚٦٦ ± ٨‚٧٦ب   ٠‚٣٦ ± ١٠‚٨٦ أ  ٠‚٦٢ ± ١١‚٢٩ أ  ٥
  ٠‚٦٠ ± ٥‚٥٢ج   ٠‚٤٠ ± ٧‚٨٢ب   ٠‚٤٣ ± ١٠‚٩٣ أ  ٠‚٣٨ ± ٩‚٩١ أ  ٦
  ٠‚٦٨ ± ٦‚٣٥ج   ٠‚٧٣ ± ٨‚٤٠ب   ٠‚٥٢ ± ١١‚٤٠ أ  ٠‚٦٠ ± ١١‚٢٦ أ  ٧
  ٠‚٧١ ± ٥‚٣٠ج   ٠‚٥١ ± ٨‚٥٢ب   ٠‚٥٦ ± ١٠‚٣٧ أ  ٠‚٦٢ ± ١٠‚٦١ أ  ٨
  ٠‚٤٠ ± ٤‚٣٢ج   ٠‚٤٥ ± ٨‚٦٠ب   ٠‚٥٣ ± ١١‚١٣ أ  ٠‚٤٢ ± ١٠‚٤٠ أ  ٩
  ٠‚٤١ ± ٤‚٢١ج   ٠‚٥٦ ± ٨‚١٦ب   ٠‚٣٠ ± ١٠‚٧٠ أ  ٠‚٣٠ ± ١٠‚٩٦ أ  ١٠

  ٠‚٣١ ± ٥‚٧٦ج   ٠‚٢٣ ± ٨‚٨٠ب   ٠‚١٧ ± ١٠‚٩٥ أ  ٠‚٢٠ ± ١٠‚٩٧أ  
 ). ٠‚٠٥< أ  (ًحرف المختلفة أفقيا تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى احتمالاأل
  

  األس الھيدروجيني لعينات الحليب
 تأثير الحقن التجريبي للمكورات )٦الجدول رقم (يوضح 

العنقودية الذھبية على األس الھيدروجيني لعينات الحليب 
ع مثيالته من قيم األس المأخوذة من النعاج بعد إصابتھا مقارنة م

 حيث كانت لكال النصفين األيمن .الھيدروجيني قبل الخمج
 ٥‚٨٢ وبمعدل ٦ إلى ٥واأليسر واقعة ضمن األس الھيدروجيني 

 وعند ، على التوالي لطول فترة العشرة أيام قبل الخمج٥‚٩١و 
إحداث الخمج التجريبي للنصف األيسر من الضرع ارتفع األس 

 منذ اليوم الخامس )٠‚٠٥< أ (رة معنوية الھيدروجيني وبصو
 حيث تراوح ،بعد الخمج مقارنة مع قيمه لنفس النصف قبل الخمج

 ،٦‚٥٥ في نھاية التجربة وبمعدل إجمالي ٦‚٩٦ إلى ٦‚٥٩ مابين
ولم يختلف معنويا عن قيمه في األيام األربعة األولى من الحقن 

 بعد إحداث ولم يتأثر النصف األيمن في قيم اسه الھيدروجيني
 ولم .الخمج في النصف األيسر عن نصفي الضرع قبل الخمج

ينحصر تأثير التھاب الضرع تحت السريري في النعاج المحقون 
نصف ضرعھا بجراثيم المكورات العنقودية فيما تقدم بل تعدى 
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٢٥٣ 
 

 وانخفاض )األس الھيدروجيني(ذلك إلى ارتفاع درجة الحموضة 
بارتفاع درجة ) ٢٩(تفق مع الجوامد الكلية وھذه النتائج ت

إلى  ٥ ١٠الحموضة مع كل زيادة في أعداد الخاليا الجسمية من 
 التي الحظت )٣٢( وكذلك تتفق النتائج مع نتائج ٦ ١٠أكثر من 

أن ھناك عالقة عكسية بين أعداد الخاليا الجسمية ومستوى 
  .الجوامد الكلية في حليب األغنام

عي تعود إلى المجموعة إن الحموضة في حليب األغنام الطبي
الحامضية لبروتين الكازين والسترات والفوسفات وثنائي اوكسيد 

ارتفاع   وقد بينت نتائج ھذه الدراسة حصول،الكربون المذاب

 )األس الھيدروجيني(في درجة الحموضة ) ٠‚٠٥< أ (معنوي 
في حليب األغنام في نصف الضرع األيسر بعد الخمج بالتھاب 

في ) ٣١و٣٠و١٦(  مع النتائج التي ذكرھا وھذا يتفق،الضرع
دراسته التي بينت اتجاه الحليب نحو القاعدية في حالة الخمج 

 وقد يعود السبب في قاعدية الحليب إلى قلة إنتاج ،بالتھاب الضرع
سكر الالكتوز وزيادة إنتاج األمالح القاعدية في غدة الضرع 

الحليب من  في HCO3 أو إلى زيادة في حامض الكاربونيك )٢٧(
  ).٣٣(ضرع مصاب بالتھاب الضرع 

  
  .Staph. Aureus  للنعاج قبل الخمج التجريبي بجراثيم)٣سم/غم(التغيرات في كثافة الحليب : )٣(الجدول 

  

    بعد الخمج  قبل الخمج
  النصف األيمن  األيام

 الخطأ القياسي± المعدل 
  النصف األيسر

 الخطأ القياسي± المعدل 
  النصف األيمن

 الخطأ القياسي± دل المع
  النصف األيسر

 الخطأ القياسي± المعدل 
  ٠‚٠٠٣٣ ± ١‚٠٣٠أ   ٠‚٠٠٢١ ± ١‚٠٣١أ   ٠‚٠٠٢١ ± ١‚٠٣١ أ  ٠‚٠٠٣٤ ± ١‚٠٣٥ أ  ١
  ٠‚٠٠٣٦ ± ١‚٠٣٠أ   ٠‚٠٠٢٥ ± ١‚٠٣٠أ   ٠‚٠٠٣٠ ± ١‚٠٣٠ أ  ٠‚٠٠٣٠± ١‚٠٣٣ أ  ٢
  ٠‚٠٠٢٧ ± ١‚٠٢٤ب   ٠‚٠٠٣٠ ± ١‚٠٣١ أ  ٠‚٠٠٢٥ ± ١‚٠٣٢ أ  ٠‚٠٠٣٨ ± ١‚٠٣٢ أ  ٣
  ٠‚٠٠٣٩ ± ١‚٠٢٦ب   ٠‚٠٠٤٣ ± ١‚٠٢٩ب   ٠‚٠٠٤١ ± ١‚٠٣٩ أ  ٠‚٠٠٤١ ± ١‚٠٣٩ أ  ٤
  ٠‚٠٠٢٥ ± ١‚٠٢٣ب   ٠‚٠٠٥٣ ± ١‚٠٢٦ب   ٠‚٠٠٣٣ ± ١‚٠٣٣ أ  ٠‚٠٠٢٢ ± ١‚٠٣٥ أ  ٥
  ٠‚٠٠٤٠ ± ١‚٠٢١ج   ٠‚٠٠٢١ ± ١‚٠٣٢ ب  ٠‚٠٠٣٢ ± ١‚٠٣٤ أ  ٠‚٠٠٣٣ ± ١‚٠٣٤ أ  ٦
  ٠‚٠٠٤٣ ± ١‚٠٢٢ج   ٠‚٠٠٦٠ ± ١‚٠٣٥ ب  ٠‚٠٠٣٥ ± ١‚٠٣٦ أ  ٠‚٠٠٤٥ ± ١‚٠٣٥ أ  ٧
  ٠‚٠٠٤٩ ± ١‚٠١٩ج   ٠‚٠٠٣٣ ± ١‚٠٢٥ب   ٠‚٠٠٢٤ ± ١‚٠٢٩ أ  ٠‚٠٠٥٠ ± ١‚٠٣١ أ  ٨
  ٠‚٠٠٥٥ ± ١‚٠٢٠ج   ٠‚٠٠٢٥ ± ١‚٠٢٩ب   ٠‚٠٠٤٦ ± ١‚٠٣٥ أ  ٠‚٠٠٤٨ ± ١‚٠٣٤ أ  ٩
  ٠‚٠٠٦٠ ± ١‚٠٢٠ج   ٠‚٠٠٢٧ ± ١‚٠٢٨ب   ٠‚٠٠٢٨ ± ١‚٠٣٥ أ  ٠‚٠٠٤٠ ± ١‚٠٣٥ أ  ١٠

  ٠‚٠٠١٨ ± ١‚٠٢١ج   ٠‚٠٠٢٣ ± ١‚٠٢٧ب   ٠‚٠٠١٤ ± ١‚٠٣٢ أ  ٠‚٠٠٠٤ ± ١‚٠٣٤ أ 
 ). ٠‚٠٥< أ  (ًاألحرف المختلفة أفقيا تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى احتمال

 
  .Staph. Aureus التغيرات في النسبة المئوية لبروتين حليب النعاج قبل الخمج التجريبي بجراثيم: )٤(الجدول 

  
    بعد الخمج  قبل الخمج

  النصف األيمن  ألياما
 الخطأ القياسي± المعدل 

  النصف األيسر
 الخطأ القياسي± المعدل 

  النصف األيمن
 الخطأ القياسي± المعدل 

  النصف األيسر
 الخطأ القياسي± المعدل 

  ٠‚٣٥ ± ٣‚٢٧ب   ٠‚٣٧ ± ٤‚٨٤أ   ٠‚٣٠ ± ٥‚٤٨ أ  ٠‚٤٣ ± ٥‚٩٠ أ  ١
  ٠‚٢٥ ± ٢‚٧٠ج   ٠‚٢٠ ± ٤‚٨٨ب   ٠‚٣٠  ±٥‚٦٨ أ  ٠‚٢٦ ± ٥‚٧٠ أ  ٢
  ٠‚٣١ ± ٢‚٩١ج   ٠‚٢١ ± ٣‚٦١ب   ٠‚٣٣ ± ٥‚٤٤ أ  ٠‚٤٠ ± ٥‚٣٩ أ  ٣
  ٠‚٤٣ ± ٢‚٩٠ ج  ٠‚٢٣ ± ٣‚٩٨ب   ٠‚٣٢ ± ٦‚٦٧ أ  ٠‚٣١ ± ٦‚٦٨ أ  ٤
  ٠‚٤٦ ± ٢‚٦٣ب   ٠‚٣٨ ± ٣‚٩٤ب   ٠‚٧٤ ± ٥‚٥٥ أ  ٠‚٥٨ ± ٦‚١٧ أ  ٥
  ٠‚٤٠ ± ٢‚٤٠ب   ٠‚٢٨ ± ٣‚٢٥ب   ٠‚٣٧ ± ٥‚٥٨ أ  ٠‚١٥ ± ٥‚٢٥ أ  ٦
  ٠‚٧٠ ± ٢‚٦٧ج   ٠‚٣٤ ± ٤‚٢٢ب   ٠‚٤٥ ± ٦‚٠١ أ  ٠‚٥٠ ± ٥‚٨٨ أ  ٧
  ٠‚٦١ ± ٢‚٠١ ج  ٠‚٣٠ ± ٣‚٤٠ب   ٠‚٢٦ ± ٥‚٤٠أ   ٠‚٤٣ ± ٥‚٢٤ أ  ٨
  ٠‚٢٧ ± ١‚٥٤ج   ٠‚٢٤ ± ٢‚٧٨ب   ٠‚٤٤ ± ٥‚٧٦ أ  ٠‚٣٣ ± ٥‚٣٥ أ  ٩
  ٠‚٢٠ ± ١‚٤٥ج   ٠‚٢٧ ± ٢‚٢٤ب   ٠‚٣٠ ± ٥‚٦٣ أ  ٠‚٢٤ ± ٥‚٦٠ أ  ١٠

  ٠‚١٩ ± ٢‚٤٤ج   ٠‚١٠ ± ٣‚٧١ب   ٠‚١٢ ± ٥‚٧٢ أ  ٠‚١٤ ± ٥‚٧١أ  
 ). ٠‚٠٥< أ  (ًاألحرف المختلفة أفقيا تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى احتمال



  )٢٥٥-٢٤٧ (٢٠١٢، ٣ ، عدد إضافي٢٦د المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجل
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

 

٢٥٤ 
 

  .Staph. Aureus التغيرات في النسبة المئوية لالكتوز حليب النعاج قبل الخمج التجريبي بجراثيم: )٥(الجدول 
  

    بعد الخمج  قبل الخمج
  النصف األيمن  األيام

 الخطأ القياسي± المعدل 
  النصف األيسر

 الخطأ القياسي± المعدل 
  النصف األيمن

 الخطأ القياسي± المعدل 
  النصف األيسر

 الخطأ القياسي± المعدل 
  ٠‚١٥ ± ٤‚٤٣ أ  ٠‚٢٠ ± ٤‚٤٥ أ  ٠‚٠٠٢ ± ٤‚٤٧ أ  ٠‚٠٠٤ ± ٤‚٤٨ أ  ١
  ٠‚٢٤ ± ٣‚٠٧ ب  ٠‚٠٠٧ ± ٤‚٣٠ أ  ٠‚٠٠٣ ± ٤‚٤١أ   ٠‚٠٠٢ ± ٤‚٤٦أ   ٢
  ٠‚٢٣ ± ٣‚٤٠ ب  ٠‚١٥ ± ٤‚٥٩ أ  ٠‚٠٠٤ ± ٤‚٤٣ أ  ٠‚٠٠٣ ± ٤‚٤٣ أ  ٣
  ٠‚١٨ ± ٣‚٢٨ ب  ٠‚٠٠٦ ± ٤‚٤١ أ  ٠‚٠٠٢ ± ٤‚٥٦ أ  ٠‚٠٠٣ ± ٤‚٥٦ أ  ٤
  ٠‚٣٠ ± ٢‚٩٥ ب  ٠‚٢٠ ± ٤‚٠١ أ  ٠‚٠٠٢ ± ٤‚٤٦ أ  ٠‚٠٠٢ ± ٤‚٥٠ أ  ٥
  ٠‚٢٥ ± ٢‚٧٨ ب  ٠‚٠٠٦ ± ٤‚٢٨أ   ٠‚٠٠٢ ± ٤‚٤٧ أ  ٠‚٠٠٣ ± ٤‚٤٠أ   ٦
  ٠‚٢٢ ± ٣‚٥١ ب  ٠‚١٧ ± ٤‚٢٦ أ  ٠‚٠٠٤ ± ٤‚٤٨ أ  ٠‚٠٠٤ ± ٤‚٤٩ أ  ٧
  ٠‚١٧ ± ٣‚٦٣ ب  ٠‚١٢ ± ٤‚٥٠ أ  ٠‚٠٠٤ ± ٤‚٣٤أ   ٠‚٠٠٣ ± ٤‚٣٩ أ  ٨
  ٠‚٣٢ ± ٢‚٧٧ ب  ٠‚١٣ ± ٤‚٥٨ أ  ٠‚٠٠٥ ± ٤‚٥٠ أ  ٠‚٠٠٤ ± ٤‚٤٠ أ  ٩
  ٠‚٢٥ ± ٢‚٥٢ ب  ٠‚٠٠٩ ± ٤‚٢٠ أ  ٠‚٠٠٢ ± ٤‚٤٩ أ  ٠‚٠٠١ ± ٤‚٥٠ أ  ١٠

  ٠‚١٩ ± ٣‚٢٣ب   ٠‚٠٠٦ ± ٤‚٣٥ أ  ٠‚٠٠١ ± ٤‚٤٦ أ  ٠‚٠٠١ ± ٤‚٤٦ أ 
 ). ٠‚٠٥< أ  (ًاألحرف المختلفة أفقيا تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى احتمال

  
  .Staph. Aureus لحليب النعاج قبل الخمج التجريبي بجراثيم األس الھيدروجيني التغيرات في: )٦(الجدول 

  
    بعد الخمج  قبل الخمج

  النصف األيمن  األيام
 الخطأ القياسي± المعدل 

  النصف األيسر
 الخطأ القياسي± المعدل 

  النصف األيمن
 الخطأ القياسي± المعدل 

  النصف األيسر
 الخطأ القياسي± المعدل 

  ٠‚٢٦ ± ٥‚٨٢ أ  ٠‚١٣ ± ٥‚٦٧أ   ٠‚٠٣ ± ٥‚٩١ أ  ٠‚٠٨ ± ٥‚٩٣أ   ١
  ٠‚١٤ ± ٦‚٠٦ أ  ٠‚١١ ± ٥‚٨٣ أ  ٠‚٠١ ± ٥‚٩١أ   ٠‚٠٢ ± ٥‚١٠أ   ٢
  ٠‚١٩ ± ٦‚١٠ أ  ٠‚٠٩ ± ٥‚٧٤ أ  ٠‚٠٠٤ ± ٥‚٩١أ   ٠‚٠٣ ± ٥‚٨٩ أ  ٣
  ٠‚١٢ ± ٦‚٢٢ أ  ٠‚١٩ ± ٥‚٦٥ أ  ٠‚٠٢ ± ٥‚٩٠ أ  ٠‚٠١ ± ٥‚٩٢ أ  ٤
  ٠‚١٨ ± ٦‚٥٩ ب  ٠‚٢٧ ± ٥‚٩٠ أ  ٠‚٠٠٥ ± ٥‚٩٢ أ  ٠‚٠٠١ ± ٥‚٩٢ أ  ٥
  ٠‚٣٢ ± ٦‚٩٢ ب  ٠‚٢٠ ± ٥‚٩٣أ   ٠‚٠٠٥ ± ٥‚٩٢ أ  ٠‚٠٠١ ± ٥‚٩٢أ   ٦
  ٠‚٢٢ ± ٦‚٩٨ ب  ٠‚٢٠ ± ٥‚٨١ أ  ٠‚٠٠٥ ± ٥‚٩٢ أ  ٠‚٠٠٣±  ٥‚٩١أ   ٧
  ٠‚١٤ ± ٦‚٩٢ ب  ٠‚١٨ ± ٥‚٨٣أ   ٠‚٠٠٨ ± ٥‚٩١أ   ٠‚٠٠٥ ± ٥‚٩١ أ  ٨
  ٠‚٣٦ ± ٦‚٩٦ ب  ٠‚٢٠ ± ٥‚٨٧أ   ٠‚٠٠٥ ± ٥‚٩٢ أ  ٠‚٠٠١ ± ٥‚٩١ أ  ٩
  ٠‚٢٧ ± ٦‚٩٦ ب  ٠‚١٧ ± ٥‚٩٧ أ  ٠‚٠٢ ± ٥‚٩٦ أ  ٠‚١٢ ± ٥‚٨٠ أ  ١٠

  ٠‚٠٧ ± ٦‚٥٥ب   ٠‚٠٤ ± ٥‚٨٢ أ  ٠‚٠٠٥ ± ٥‚٩١ أ  ٠‚٠٨ ± ٥‚٨٢أ  
 ). ٠‚٠٥< أ  (ًاألحرف المختلفة أفقيا تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى احتمال
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