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  المصاب مصل الجاموس دراسة بعض المعاير الكيموحيوية في
  ُبالتھاب الخلب والشبكية ألكلمي

  
  ونبيل احمد الحصري سالم خليل داود

  
  جامعة الموصل، الموصل، العراق كلية الطب البيطري، فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واألدوية،

  

  
  الخالصة

  
 الخلب والشبكية الكلمي في بالتھابي بعض المعايير الكيموحيوية المرافقة لإلصابة يرات فيمعرفة التغصممت الدراسة الحاليةل

 ١٦ المجموعة االولى شملت ،ثالثة مجاميع قسمت الى . مناناث جاموس عينة مصل٩٦ سحبتم  .الجاموس المحلي في محافظة نينوى
وعة مما المجأ ، من التھاب الخلب والشبكية الكلمي الحاديانعي حيوان ٤٠ والمجموعة الثانية شملت ،حيوانا سويا مثلت مجموعة السيطرة

ذا إن االصابة بالتھاب الخلب والشبكية الكلمي فيما أ بينت النتائج. من التھاب الخلب والشبكية الكلمي المزمنيعاني حيوان ٤٠شملت ف لثالثةا
 وإنزيم ناقلة أمين االالنين ،)AST(ت يإنزيم ناقلة أمين االسبارت ،ليةتا في فعالية األنزيمات الًانويع مًاارتفاع قد أحدث ً أو مزمناًكان حادا

ALT)(، وإنزيم الفوسفاتيز القلوية )ALP(نيزي، وإنزيم كرياتين كا(CK)، وإنزيم نازعة ھيدروجين الالكتيت) LDH ( و إنزيم كاما
 والمزمن في التھاب الخلب والشبكية الكلمي الحادصابة بن االأيستنتج من الدراسة الحالية  .في مصل الدم (GGT) كلوتومايل ترانسفيريس

  .الجاموس قد أحدث تغييرات في بعض المعايير الكيموحيوية في الدم
  

A study of some biochemical parameters in serum of buffaloes affected with 
traumatic reticuloperitonitis 
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Abstract 

 
The aim of the present study was designed to determine alterations in some biochemical parameters associated with 

traumatic reticuloperitonitis (TRP) in the local buffaloes at Ninevah Governorate. Ninety six blood samples were collected 
from female buffaloes divided into three groups , the first group represented the control group and it included 16 clinically 
healthy animals , the second group included 40 animals suffered from acute TRP , finally the third group consisted of 40 
animals represented chronic TRP. The results showed that TRP whether acute or chronic caused significant elevation in the 
activities of the following enzymes, aspartate aminotransferase (AST) ,alanine aminotransferase (ALT) , lactate dehydrogenase 
(LDH) , creatine kinase (CK) , gamma glutamyl transferase (GGT), alkaline phosphatase (ALP) when compared with control 
group. It was concluded that TRP in buffaloes causes changes in some biochemical parameters in the serum. 
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 المقدمة
 

 يصاب الجاموس بإمراض عديدة منھا المعدية و غير المعدية
بنقص   و المتمثلةوإنتاجيتهلحيوان التي بدورھا تؤثر في صحة او

ًفي اإلنتاج وفي بعض األحيان ھالك الحيوانات المصابة فضال 
الخلب  يعد التھاب إذ ،)١( عن تكاليف السيطرة و العالج

أحد  Traumatic reticuloperitonitis (TRP)الشبكية ألكلمي و
ُاألمراض التي تصيب الجاموس نتيجة تناوله األجسام الغريبة 

ومن سالك واالالمسامير و القطع المعدنية الحادة كعدنية النافذة الم
عملية  وعند حدوث ،)٣،٢ ( الشبكيةأوالكرش لى إما إ دخولھاثم 

 من الشبكية إلى غشاء الخلب سوف يؤدي ذلك إلى االختراق
 مما يؤدي إلى ظھور عالمات Peritonitisحدوث التھاب الخلب 

إن  و،)٢،٤(ُب و نوعه حسب شدة االلتھاوبسريريه مختلفة 
العالمات السريرية المالحظة على الجاموس المصاب بالتھاب 

 ، حدوث نقص في إنتاج الحليب بشكل مفاجئالخلب الحاد ھي
فقدان الشھية، والتبرز القليل، وتقوس الظھر، والتبول على شكل و
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 فضال عن البروك بعناية وعدم الرغبة في الحركة، و ،قطرات
الحيوانات اما  ،والتنفس ،والنبض ،ة الحرارةاالرتفاع في درج

ًدة فضال حعالمات أقل ظھر ُتفالمصابة بالتھاب الخلب المزمن 
 التغيرات في في حين تمثلت ،)٤(عن فقدان الوزن و الھزال 

إنزيم ناقلة أمين  بزيادة في فعالية الكيموحيويةالمعايير 
 )(ALTوإنزيم ناقلة أمين االالنين  ،)٥ (AST)(تياالسبارت
(ALT) ،نيزيوإنزيم كرياتين كا )CK(،  وإنزيم نازعة ھيدروجين
) ٦ ( وحدوث زيادة في تركيز الكرياتنين،(LDH) الالكتيت

 إنزيم الفوسفاتيز القلويةباإلضافة إلى حدوث زيادة في فعالية 
ALP)(،الكلوبيولين و و ، وزيادة في تراكيز البروتين الكلي

تأثير  ألھمية وقلة الدراسات حول ونظرا، )٧(البليروبين الكلي 
  الحاد والمزمن على التغيراتالتھاب الخلب والشبكية ألكلمي

  . ھذه الدراسةصممتالكيموحيوية 
  

  المواد وطرائق العمل 
  

حيوان الجاموس الذي   مجاميع الدراسة على ھذهاجريت
 TRP)(  المزمنوألكلميالحاد يعاني من التھاب الشبكية والخلب 

مختلفة في محافظة نينوى والتي تضمنت بعض في مناطق 
 من قضاء االقضية والنواحي التابعة لھا والتي شملت كال

شملت . وبادوشالموصل وتلكيف وناحية حمام العليل والنمرود
 أربعنأعمارھاما بيجاموس تراوحت دم  عينة ٩٦الدارسة أخذ 

 شباط الى  الممتدة منالفترة من عشر سنة خمسة إلىسنوات 
 األولى المجموعة ، ثالثة مجاميعإلىقسمت الحيوانات . انحزير

سوية مجموعة حيوانات السيطرة شملت ستة عشر حيوانا 
والمجموعة الثانية شملت أربعون انثى جاموس عانت  ،اسريري

والمجموعة الثالثة شملت  ،من التھاب الخلب الشبكية ألكلمي الحاد
من التھاب الخلب أيضا أربعون حيوان انثى جاموس كانت تعاني 

تم جمع عينات الدم من الوريد الو داجي  .والشبكية ألكلمي المزمن
jugular vein مليلتر دم ١٠ وسحب ،باستخدام سرنجات معقمة 

 في أنابيب زجاجية معقمة خالية من مانع التخثر محكمة وضعت

َثم حفظ تمت عملية فصل المصل ،الغلق ِ  في أنابيب بالستيكية ُ
لحين إجراء )  م٢٠- ( لغلق في المجمدة بدرجةمعقمة محكمة ا

 االختبارات الكيموحيوية تشمل. عليھاالفحوصات الكيموحيوية 
 فعالية، و(AST) إنزيمناقلة أمين االسبارتيتفعالية قياس 

 إنزيم نازعة ھيدروجين  فعالية، و(ALT) إنزيمناقلة االالنين
  فعالية، و(CK)  إنزيم كرياتين كاينيز فعالية، و(LDH) االكتيت

، باالعتماد على (GGT) انزيم كاما كلوتومايل ترانسفيريس
 )(Biolaboوحسب تعليمات شركة ) Kits(محاليل قياسية جاھزة 

 (ALP) كما تم قياس فعالية إنزيم الفوسفاتيز القلوية ،الفرنسية
  .الفرنسية (Biomerieux) وحسب تعليماتشركة

 .Sigma State(نامج  باستخدام برتم تحليل النتائج احصائيا
For Windows Version 3.10 Copyright © 2004 Sytat, ( وتم

وحللت البيانات باستخدام .  والخطأ القياسي،ط الحسابيتقدير الوس
 ،OneWay analysis of variance تحليل التباين االحادي اختبار

 Duncan وتم تحديد الفروقات بين المجاميع باستخدام اختبار دنكن
multiple range test  االختـالف المـعنوي لجميع وكان

  ).P<0.05(االختبارات عند مستوى احتمالية 
 
  النتائج

  
الدراسة حصول ارتفاع معنوي في فعالية  نتائج تاظھر

 ، االالنين امين إنزيمناقلةفعاليةو،إنزيمناقلة أمين االسبارتيت
 ،نيزيتين كاكرياإنزيم فعالية و، الفوسفاتيز القلويةإنزيموفعالية 

كاما إنزيم فعاليةو ، ھيدروجين االكتيتة نازعإنزيمعالية فو
في كل من المجموعتين الحادة والمزمنة كلوتومايل ترانسفيريس

وث اي د في حين لم يالحظ ح،عند مقارنتھا مع مجموعة السيطرة
 كل من المجوعتين الحادة  نتائجمقارنة بينالفرق معنوي عند 

 ).١(ين في الجدول  وكما ھو مب،والمزمنة
  

 المناقشة

  
اظھرت نتائج الدراسة الحالية حصول ارتفاع معنوي في 

في دم الجاموس المصاب بالتھاب الخلب ) (ASTفعالية إنزيم
 دراسات اخرى وھذه النتائج جاءت متفقة مع ،والشبكية الكلمي

اجريت على األبقار المصابة بالتھاب الخلب والشبكية الكلمي 
 قد يعزى سبب ،)١٢-٥( صابة حادة أو مزمنةسواء كانت اإل

و حدوث أ في عضالت القلب ارتفاع فعالية ھذااالنزيمالى اذى
وقد يعزى السبب ايضاالى حدوث تمزق ، )١١ (فشل في القلب

 كما قد يكون سبب ،)١٢ (في عضالت الشبكية والحجاب الحاجز
وحدة حدوث اذى في الكبد لنتيجة الى ) AST( ارتفاع فعالية إنزيم

  كما ترتفع فعالية إنزيم،)١٣،١٢ (ًو في الكبد والعضالت معاأ
AST) ( في األبقار في حاالت احتقان الوريد االنفعالي او السلبي

Passive venous congestion  وحاالت االمراض التي تسبب
توسع او تمدد في اجزاء المعدة المتعددة والمعدة الحقيقية 

 نتيجة ن يكون السبب ايضاويمكن ا، )١٤،١٣،٧(للمجترات 
 Toxemic and دميه وتفاعالت انتان دمويملحدوث تفاعالت س

septicemic reaction بالتھاب  داخل جسم الحيوانات المصابة
  .)٦ (الخلب والشبكية الكلمي

 إنزيمحدوث زيادة معنوية في فعالية من نتائج دراستنا لوحظ 
(ALT)ب والشبكية  في دم الجاموس المصابة بالتھاب الخل
 متفقة مع دراسات على األبقار المصابة نتائج وجاءت ال،الكلمي

 قد يعزى سبب الزيادة ،)١٢،٦(بالتھاب الخلب والشبكية الكلمي 
الى حدوث اضطرابات في الكبد بسبب  (ALT) في فعالية إنزيم

نفاذ الجسم المعدني الغريب او حدوث زيادة في تركيز اليوريا في 
فعالية  في ارتفاع السبب  كما قد يكون،)١٢(ابة دم األبقار المص

 في دم الحيواناتالمصابة بالتھاب الخلب والشبكية (ALT)انزيم 
 وتفاعالت اإلنتان هالكلمي نتيجة الى حدوث التفاعالت السمدمي

  ).٦( الدموي
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بالمقارنة مع مجموعة  األنزيمات بعض  فعالية على في الجاموستأثير االصابة بالتھاب الخلب والشبكية ألكلمي الحاد والمزمن): ١ (جدول
  .السيطرة

  
  المجاميع

      
   المعايير

  
  مجموعة السيطرة

  

المجموعة المصابة بالتھاب 
  الخلب والشبكية الكلمي الحاد

المجموعة المصابة بالتھاب 
  الخلب والشبكية الكلمي المزمن

  إنزيمناقلة أمين االسبارتيت فعالية
 لتر/ وحدة دولية 

11,12 ± 70,121 
a  

7,64 ± 129,302 
b 

8,47 ± 131,011  
b 

  إنزيمناقلة امين االالنينفعالية
  لتر/ وحدة دولية

 19,667 ±2,98   
a  

 33,400±3,68   
b  

3,66 ± 30,867  
b  

  الفوسفاتيز القلويةإنزيمفعالية
 لتر/ وحدة دولية

 45,839±1,78   
a  

 74,409±4,05   
b 

 69,867± 4,06   
B  

  رياتين كاينيزكإنزيم  فعالية
 لتر/وحدة دولية

 52,242±7,01   
a  

7,09 ± 94,039  
b  

 89,511±9,84   
b  

  نازعة ھيدروجينالالكتيت إنزيم فعالية
  لتر/وحدة دولية

12,78 ± 420,627  
a  

553,039 15,96 ±  
b  

11,33 ± 525,732  
b  

  كاما كلوتومايل ترانسفيريس إنزيم فعالية
  لتر / وحدة دولية 

29,401 3,89 ± 
a  

4, 68 ± 40,756  
b  

 38,010±  3,29   
b  

   الخطأ القياسي، ±المعدل معبر عنھابالقيم 
 ).P<0.05( عند مستوى احتمال  معنوياألحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تعني أن ھناك اختالف

  
 في مصل )ALP(إنزيمارتفاع معنوي في فعالية لوحظ 

في الدراسة الجاموس المصاب بالتھاب الخلب والشبكية الكلمي 
 بالتھاب ة المصابفي األبقارما جاء  واتفقت النتائج مع ،الحالية

 (ALP) إنزيم يزداد مستوى ،)١٠،٨،٧ (الخلب والشبكية الكلمي
 الكبد وخاصة  فيفي مصل الحيوانات التي تعاني من وجود اذى

 وذلك نتيجة Cholestasisحاالت المتعلقة بركود الصفراء الفي 
  .)٧(ورة الكبدية الصفراوية لوجود خلل في الد
 في (CK) إنزيممعنوي في فعالية الرتفاع ال اجاءت نتائج

الجاموس المصاب بالتھاب الخلب والشبكية الكلمي في الدراسة 
  متفقة مع دراسات في األبقار المصابة بالتھاب الخلب،الحالية

لى إ يمكن أن يعزى السبب في ذلك ،)١٥،٦ (والشبكية الكلمي
دوث اذى في كال من العضالت الھيكلية والعضالت  لحًنتيجة

القلبية في الحيوانات المصابة بالتھاب الخلب والشبكية الكلمي 
 (CK) إنزيمفعالية   قد يعزى السبب في حدوث ارتفاع،)١٦(

دمويفي الدميه وتفاعالت اإلنتان مًايضا بسبب حدوث تفاعالت س
 من ،)٦(لكلمي جسم الجاموس المصاب بالتھاب الخلب والشبكية ا

ارتفاع معنوي في فعالية   حصول لوحظة الحاليةدراسالنتائج 
لمصاب بالتھاب الخلب والشبكية ا في دم الجاموس )LDH( إنزيم
قد  ،)١٥،٦( دراسة حديثة في األبقارمع  وقد اتفق ھذا ،الكلمي

نتيجة لحدوث  االنزيم ايعزى السبب الى ان ارتفاع مستوى ھذ
و العضالت القلبية او أالعضالت الھيكلية اصابة في الكبد او 

 ويمكن أن ،)١٧ (الكلى مرافقة مع التھاب الخلب والشبكية الكلمي

 وتفاعالت سمدميةحدوث تفاعالت ل نتيجة  ايضايعود السبب
دموي داخل جسم الجاموس المصاب بالتھاب الخلب الاإلنتان 

 .)٦( والشبكية الكلمي
تفاع معنوي في فعالية أوضحت نتائج ھذه الدراسة حصول ار

 في دم الجاموس المصاب بالتھاب الخلب والشبكية (GGT) إنزيم
قد سجل في  االنزيم ا إن حدوث ارتفاع في فعالية ھذ،الكلمي

 يمكن ،)١٨،١٣(األبقار المصابة بالتھاب الخلب والشبكية الكلمي 
 في (GGT) إنزيمان يعزى السبب في حصول االرتفاع في فعالية 

وس المصاب بالتھاب الخلب والشبكية الكلمي الى وجود دم الجام
 في (ALP)  وإنزيم(GGT) عالقة مباشرة ما بين فعالية إنزيم

مصل الحيوانات التي تعاني من حدوث إضرار في الكبد وخاصة 
وقد لوحظ  ،)١٩ (في الحاالت المتعلقة بحاالت ركود الصفراء

 ،كما أشير سابقا في دراستنا (ALP) االرتفاع المعنوي في مستوى
لى حدوث اذى في الكبد بسبب االجھاد ًايضا إسبب الكما قد يعزى 

التأكسدي الحاصل وتوليد اصناف االوكسجين الفعالة مما يؤدي 
في الخاليا  الى حدوث بير كسدة الدھون وحدوث اضرار وخاصة

يستنتج من الدراسة الحالية أن ھنالك  .)٢٠(الكبدية ومحتوياتھا 
على  بالتھاب الخلب والشبكية الكلمي الحاد والمزمنة تأثيرلإلصاب

  .عديد من المعايير الكيموحيوية في دم الجاموس المصاب
 

  
  



  )٣٥٨-٣٥٥ (٢٠١٢، ٤ ، عدد إضافي٢٦د المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجل
 لمؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل اوقائع

 

٣٥٨ 
 

�

  شكر والتقدير
  

 جامعة ،يتم دعم ھذا البحث من قبل كلية الطب البيطر
  .الموصل

  
  .المصادر
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