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الملخص:
ُنفّــذ البحــث فــي مركــز بحــوث حمــاه خــالل الموســم 2015/2014 علــى 25 رأســًا مــن الماعــز الشــامي، 
فــي فتــرة حملهــا المتأخــر، بهــدف تحديــد بعــض مؤشــرات التســمم الحملــي. ُأخــذت عّينــات الــدم فــي مراحــل حمــل 
مختلفــة إلجــراء االختبــارات البيوكيميائيــة )بيتــا هيدروكســي بوتيــرات BHB والحمــوض الدهنيــة غيــر المؤســترة 
NEFA وســكر الــدم، والبروتيــن الكلــي، واأللبوميــن، والشــحوم الثالثيــة( . أظهــرت نتائــج تحاليــل مصــل الــدم 
 )p≤0.05( وانخفاضــًا معنويــًا ،NEFAو BHB بتركيــز كاًل مــن )p≤0.01-p≤0.001( ارتفاعــًا معنويــًا
بتركيــز ســكر الــدم قبــل الــوالدة بـــنحو )2-3( أســابيع ، واأللبوميــن قبــل الــوالدة بأســبوع، وارتفاعــًا معنوّيــًا بتركيــز 
الشــحوم الثالثيــة )p≤0.001( قبــل الــوالدة بنحــو )1-3( أســابيع. ولوحــظ ميــل حامضــي للبــول عنــد حيوانــات 
التجربــة، وكان األســيتون إيجابيــًا )+++( قبــل الــوالدة بأســبوع. وُيســتنتج مــن ذلــك أهمّيــة تقييــم بعــض المؤشــرات 
اإلكلينيكيــة والبيوكيميائيــة، وقيــاس حموضــة وأســيتون البــول فــي التشــخيص المبكــر، وتقييــم مخاطــر التســمم 
الحملــي إلنــاث الماعــز الشــامي قبــل والدتهــا، والــذي يفيــد فــي تمكيــن القائميــن علــى رعايتهــا مــن اتخــاذ بعــض 

اإلجــراءات الوقائّيــة.
. NEFA،BHB ،الكلمات المفتاحية: ماعز شامي، تسمم حملي

المقدمة: 
ُتعــّد ســاللة الماعــز الشــامي مــن الســالالت ذات الخصوبــة المرتفعــة، والتوائــم المتعــددة، واإلنتــاج العالــي مــن الحليــب، مقارنــًة مــع العديــد 
من ســالالت الماعز األخرى ) Guney et al., 2006(، مما يتطلب رعايتها بشــكٍل جيد، الســيما خالل فترة الحمل المتقّدم، لوقايتها 
 Radostits et al., 2008;( ) pregnancy toxemia( مــن اإلصابــة باألمــراض االســتقالبية وخاّصــًة مــرض التســمم الحملــي
Al-Mujalli, 2008; Brozos et al., 2011( والــذي ُيعــّد مــن األمــراض شــديدة الفتــك، الســيما عنــد إنــاث الماعــز العاليــة اإلنتــاج 
جهــاد مفاجــئ )Mobini et al., 2002(، حيــث تحتــاج اإلنــاث  التــي تحمــل توأمــًا ثنائيــًا أو ثالثيــًا، وقــد يكــون مترافقــًا مــع فقــدان شــهية واإ
فــي هــذه المرحلــة مــن الحمــل إلــى مزيــد مــن الطاقــة )180 % و240 %( علــى التوالــي بالمقارنــة مــع اإلنــاث التــي تحمــل حمــاًل مفــردًا 
)Walters, 2002( حيــث أّن نســبة 70-80 % مــن نمــّو األجنــة واكتســابها وزنــًا جيــدًا يحــدث فــي الشــهرين األخيريــن مــن الحمــل  وهــذا 
لــه تأثيــٌر فعــال فــي حــدوث المــرض لحاجــة األجنــة لكثيــر مــن العناصــر الغذائّيــة مــن األم، فينخفــض مســتوى ســكر الــدم )الغلوكــوز( وترتفــع 
نســبة األجســام الكيتونيــة وتــزداد تعبئــة الدهــون، الســيما فــي حــال عــدم توفــر المتطلبــات الغذائيــة للحوامــل فــي العليقــة كنقــص البروتيــن 

  .)Bergman, 1993; Russell and Kaneko, 2002; Navarrei and Pugh, 2002( والطاقــة والعناصــر المعدنيــة
كمــا وجــد )Smith and Sherman, )1994 عالقــة ارتبــاط بهــذه اإلصابــة عنــد الماعــز التــي تتغــّذى علــى أعــالف مرّكــزة وتكتســب 
وزنــًا عاليــًا ثــم تتعــّرض للجــوع أو ُيقــّدم لهــا عالئــق منخفضــة القيمــة الغذائّيــة الســيما فــي األســابيع الســتة األخيــرة مــن الحمــل، بينمــا الحــظ 
)Gonzalez et al., )2011 بــدء ظهــور أعــراض التســمم الحملــي المبّكــر بعــد 72 ســاعة مــن عمليــة التجويــع التجريبــي للعنــزات، 
حيــث شــوهد علــى 83.3% مــن حيوانــات التجربــة الكآبــة والتشــنجات العضليــة وانخفضــت درجــة الحموضــة وازداد طــرح األســيتون فــي 
البــول، واختفــت األعــراض اإلكلينيكيــة عندهــا بعــد تقديــم الغــذاء لهــا مــن جديــد، أمــا)Smith, )2005 فقــد أشــار إلــى أّن الحيوانــات 
حبيســة الحظائــر كانــت أكثــر عرضــة لإلصابــة مقارنــًة بمثيالتهــا طليقــة المرعــى التــي تتغــّذى علــى األعــالف الخضــراء، إذ أّن االنخفــاض 
المفاجئ في كمّية الكربوهيدرات في العليقة المقّدمة للحوامل في الشهرين األخيرين وسرعة نمّو األجّنة يزيد من تعّرضها لإلصابة ، ويهيئ 
لذلك التعّرض للبرد الشــديد والظروف الجوية الســيئة كالرياح والعواصف، بينما أشــار )Ismail, et al., )2008 إلى أّن اإلصابة الحادة 
ببعــض األمــراض كاإلصابــة بالطفيليــات المعديــةـ المعويــة ونظيــر الســل والتهابــات المفاصــل والتعــرض لعوامــل اإلجهــاد كلهــا عوامــل 
خطــرة تهيــئ لقصــور بعــض الوظائــف الحيويــة للكبــد والكلــى وتــؤّدي إلــى انخفــاض مســتوى الغلوكــوز وزيــادة إنتــاج األجســام الكيتونيــة 

فــي الخاليــا الكبديــة، وارتفــاع نســبة اليوريــا والكرياتنيــن والكورتيــزون فــي الــدم. 
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كمــا وجــد )2012( ,EL-Deeb فــي دراســته حــول تقّصــي تركيــز البروتيــن فــي المرحلــة الحــادة )APPs( للتســمم الحملــي فــي األســابيع 
الثالثــة األخيــرة مــن الحمــل زيــادًة معنوّيــًة عنــد النعــاج الحوامــل المصابــة بالمــرض مقارنــًة مــع الشــاهد فــي مســتوى بيتــا هيدروكســي 
بوتيــرات )BHB( واألحمــاض الدهنيــة غيــر المؤســترة )NEFA( والشــحوم الثالثيــة وحمــض البــول مــع انخفــاض فــي مســتوى الغلوكــوز 
والكوليســترول، بينما أشــار )Barakat et al., )2007( and Mobely, )2007 في دراســتهم على الماعز الشــامي أّن االضطرابات 
نمــا تطــال الجهــاز العصبــي المركــزي مؤدّيــًة لحــدوث أعراضــًا  اإلســتقالبية ال تقتصــر فقــط علــى ظهــور األعــراض الهضميــة فحســب، واإ
عصبيًة شديدة تصل لدرجة اإلغماء الحاد أو العميق ما يجعل الحالة غير قابلة للشفاء بسبب حدوث تغيرات عضوية غير قابلة للمعالجة.

 يهــدف هــذا البحــث إلــى إجــراء دراســة إكلينيكيــة وبيوكيميائيــة لتحديــد بعــض مؤشــرات التســمم الحملــي عنــد إنــاث الماعــز الشــامي فــي 
فتــرة الحمــل المتقــّدم تحــت ظــروف التربيــة شــبه المكثفــة بغيــة وضــع تشــخيص مبّكــر للمــرض.

مواد البحث وطرائقه: 
ُأجريــت الّدراســة علــى 25 رأســًا مــن الماعــز الشــامي الحوامــل الموجــودة فــي مركــز بحــوث حمــاه، التــي تراوحــت أعمارهــا بيــن 4-6 ســنوات، 

وتــزن بالمتوســط 55-60 كــغ، وُقّســمت إلــى مجموعتيــن بحســب األعــراض الظاهريــة علــى الحيوانــات:
- مجموعة أولى: اعتُبرت كشاهد وعددها /10/ رؤوس، كانت حوامل وبحالة صحّيٍة جيدة ولم تظهر عليها أي أعراض إكلينيكية 

تشــير إلى وجود اضطرابات اســتقالبية.
- مجموعــة ثانيــة: اعتُبــرت حيوانــات تجربــة بالرغــم مــن أّن هــذه المجموعــة لــم تخضــع إلــى أي معالجــات أو معامــالت خاّصــة، 
وعددهــا /15/ رأســًا ظهــرت عليهــا أعــراض إكلينيكيــة تضمنــت الضعــف العــام والخمــول وانخفــاض فــي شــهيتها لتنــاول العلــف كمــا 

ــن الجــدول )1(. يبّي
الجدول 1. عدد حيوانات البحث وعمرها وحالتها الصحية

حالة السمنةعدد الوالداتالعمر  )سنة(عددالحيواناتالمجموعة

3BCS ≥ 4-45 – 106المجموعة األولى

3BCS ≥ 2-45- 156المجموعة الثانية

وضعــت حيوانــات المجموعتيــن تحــت المراقبــة الصحّيــة، وُأخضعــت لنفــس نظــام التربيــة والتغذيــة والرعايــة الصحيــة، إضافــًة لمراقبــة 
إناث الماعز الحوامل عن كثب وتسجيل كافة األعراض اإلكلينيكية المشاَهدة، كما تّم إحصاء الحيوانات التي نفقت وُقّدرت نسبة النفوق، 
وُأجريــت الصفــة التشــريحية للحيوانــات النافقــة، وُقّدمــت لهمــا عليقــة واحــدة محســوبة علــى أســاس االحتياجــات الغذائيــة إلنــاث الماعــز 
 .)TDN الحوامــل خــالل الشــهرين األخيريــن تتكــّون مــن )1590غ/اليوم/مــادة جافــة خــام، و168/غ/اليــوم بروتيــن خــام، و1005/غ/اليــوم
كمــا ُأضيــف لحيوانــات التجربــة مــادة الســكر األبيــض الناتــج عــن تصنيــع الشــوندر الســكري وذلــك بحلهــا بنســبة 4 % فــي مــاء حرارتــه 

معتدلــة، وســمح للحيوانــات بالخــروج إلــى المرعــى لتتغــّذى علــى األعــالف الخضــراء.
- عينات الدم:

ُأخــذت مــن مجموعتــي التجربــة والشــاهد عّينــات دم مــن الوريــد الوداجــي صباحــًا فــي أنابيــب اختبــار بــدون مانــع تخثــر فــي مراحــل حمــل 
مختلفــة )قبــل الــوالدة بثــالث أســابيع وأســبوعين وأســبوع(، ثــم ثفلــت العّينــات فــي مثفلــة بســرعة دوران /3000/د/دقيقــة لمــدة 10 دقائــق بغيــة 
الحصــول علــى مصــل شــفاف خــاٍل مــن االنحــالل الدمــوي، ووضــع المصــل فــي أنابيــب ابنــدروف ســعة 1.5 مــل، وُحفظــت بدرجــة حــرارة 
)-20 ْم( لحيــن إجــراء بعــض االختبــارات البيوكيميائيــة، وذلــك باســتعمال مجموعــات تحليــل جاهــزة باســتخدام جهــاز تحليــل الطيــف 
الضوئــي )Biosysteme BTS-310( فــي مخبــر وظائــف األعضــاء فــي كليــة الطــب البيطــري )جامعــة حمــاه( والتــي تضّمنــت قيــاس 
تركيــز كلٍّ مــن الغلوكــوز، والبروتيــن الكلــي، واأللبوميــن بمجموعــة تحليــل جاهــزة مــن شــركة )Biosysteme(، وكذلــك قيــاس تركيــز كلٍّ 
مــن )NEFA(،)BHB( بمجموعــة تحليــل جاهــزة مــن شــركة )Randox(، كمــا تــّم تقديــر الحموضــة pH والكشــف عــن األســيتون فــي 
  Biotechnology,AGD-35104Lichtenfels من شــركة )Combi-Screen-10SL( البول باســتعمال شــرائط تحليل ســريعة نوع

وأجــري التشــريح المرضــي العيانــي ألكبــاد ماعــز التجربــة النافقــة.
- التحليل اإلحصائي: 

تــّم تبــوب نتائــج التحاليــل المخبريــة فــي قاعــدة بيانــات، وأخضعــت هــذه القيــم إلــى برنامــج إحصائــي )Statistix,1998( معَتمــد مــن قبــل 
أنظمــة التحليــل األمريكيــة، حيــث ُأجــري تحليــل وصفــي للعّينــات شــملت حســاب المتوســط واالنحــراف المعيــاري SD واختبــار الفــروق 
المعنوّية باستخدام طريقة تحليل التباين باتجاه واحد )One Way- Analysis Of Variance-ANOVA( حيث اسُتخدمت طريقة 
تحليــل التبايــن لدراســة الفروقــات بيــن نتائــج تحليــل مكّونــات مصــل الــدم عنــد حيوانــات التجربــة فــي البحــث قبــل الــوالدة بثــالث أســابيع 

وأســبوعين وأســبوع مــع نتائــج تحليــل مكّونــات الــّدم عنــد حيوانــات الشــاهد.
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النتائج: 
مــن خــالل الفحــص اإلكلينيكــي الــذي ُأجــري علــى ماعــز التجربــة لوحــظ انخفــاض الشــهية وأحيانــًا انعدامهــا، ضعــف عــام والســيما فــي 
الشــهر األخيــر مــن الحمــل، وضعــف فــي حــركات الكــرش )0.6 ± 2 حركة/دقيقتيــن(، وضعــف عمليــة االجتــرار وأحيانــًا انعدامهــا، 
مســاك مــع تحزيــق شــديد فــي  أّمــا درجــة الحــرارة فبقيــت ضمــن الحــدود الطبيعيــة )39.5 ± 0.3( درجــة مئويــة كمــا فــي الجــدول )2(، واإ
أثنــاء التــروث، وفــي المراحــل المتقّدمــة كانــت الحيوانــات المصابــة تميــل للرقــود وتفّضــل عــدم الحركــة، وتنعــزل عــن القطيــع، وظهــرت 
فــي بعــض الحــاالت التــي نفقــت أعراضــًا عصبيــة تشــبه الصــرع مثــل: ضعــف الرؤيــة أو العمــى الكامــل، بحيــث تصطــدم بالمعالــف 
أو المشــارب أو بجــدران الحظيــرة أو ارتعــاش العضــالت مــع تشــنجات عضليــة والســيما عضــالت الرقبــة، لوحــظ التــواء الرقبــة أو انثنائهــا 
إلــى الخلــف والــى أحــد الجانبيــن، ثــم يدخــل الحيــوان المصــاب فــي غيبوبــة عميقــة قبــل النفــوق بيــوم أو يوميــن، وقــد بلغــت نســبة النفــوق 
26 % مــن ماعــز التجربــة وكان عمــر الحمــل بيــن 129 و 143 يــوم، وعنــد إجــراء الصفــة التشــريحية لوحــظ أّن الجثــة هزيلــة ورحمهــا 
يحتــوي علــى توائــم ثنائيــة أو ثالثيــة، ومعدتهــا وأمعائهــا فارغــة، وكان كبدهــا متضخمــًا ولونــه أبيــض مصفــر ســهل التفتــت، وأحيانــًا لونــه 

أصفــر برتقالــي وحوافــه ســميكة. 
الجدول 2. نتائج الفحص السريري لحيوانات البحث

حركات الكرش/2 دالتنفس/ دالنبض/ دالحرارة/ ْ مالمجموعة

5 ±  260.4  ± 782.6 ± 39.74.2 ± 0.8الشاهد

3  ± 240.6  ± 722.6 ± 39.52.2  ± 0.3التجربة

نتائج التحاليل المخبرية: 
يبّيــن الجــدول )3( قيــم المؤشــرات البيوكيميائيــة فــي مصــل دم كلتــا مجموعتــي التجربــة والشــاهد، حيــث كانــت قيــم هــذه المؤشــرات لــدى 
مجموعــة حيوانــات الشــاهد متقاربــًة خــالل فتــرات قبــل الــوالدة بنحــو )أســبوع وأســبوعين وثالثــة أســابيع(، كمــا لوحــظ وجــود ارتفــاع معنــوي 
)P≤0.01-P≤0.001( فــي تركيــز BHB وNEFA، وانخفــاض معنــوي )P≥0.05( فــي تركيــز الغلوكــوز علــى الرغــم مــن ارتفــاع 
قيمة تركيزه في مصل دم الماعز الشــاهد )3.46 ±0.53( مل مول/ل وماعز التجربة قبل الوالدة بـــنحو 3 أســابيع وأســبوعين وأســبوع 

علــى التوالــي )3.27±0.71 و2.69 ± 0.75 و 2.77 ± 0.57( مــل مــول/ل. 

الجدول 3. قيم المؤشرات البيوكيميائية في مصل الدم عند مجموعات البحث

عدد المرحلة
العينات

βHB

mmol/l
NEFA
mmol/l

Glucose
mmol/l

Triglycerides
mmol/l

Total protein
g/L

Albumine
g/L

عدد 
الحيوانات 

النافقة

حيوانات 
المجموعة

 الثانية

قبل الوالدة 
15بثالثة أسابيع

0.13 ± 0.480.18 ± 0.460.71 ±3.270.06 ± 0.862.6 ± 61.654.65± 30.53
2

--↑***--

قبل الوالدة 
13بأسبوعين

0.09 ± 0.780.11 ± 0.790.75 ± 2.690.06 ± 0.87 2.71± 59.85.18±31.63

↑***↑**↓*↑***--

قبل الوالدة 
13بأسبوع

0.27± 1. 29 0.21± 1.10 0.57±2.77 0.09± 0.893.46± 60.93.08±26.75
2

↑***↑***↓*↑***-↓*

حيوانات 

المجموعة

 األولى

قبل الوالدة 
31.4±64.414.97±0.594.33 ± 06 .4.010±0.53 0.39 ± 0.430.04 ± 100.07بثالث أسابيع

قبل الوالدة 
29.1±61.452.87±2.18 0.62± 3.220.42± 0.440.15 ± 0.390.01 ± 100.05بأسبوعين

قبل الوالدة 
32.5±59.253.35±0.763.92 ± 14 .3.520± 0.410.47 ± 0.280.08 ± 100.01بأسبوع

  **:P ≤  0.01        ***:P ≤  0.001      *: P ≤  0.05            down: ↓        up: ↑  
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المناقشة: 
ُيعــّد التســمم الحملــي عنــد الماعــز الشــامي فــي فتــرة الحمــل المتقــدم واحــدًا مــن األمــراض الهاّمــة والخطيــرة التــي تتزامــن مــع اضطرابــات 
اســتقالبية شــديدة، والســيما عنــد تلــك التــي تحمــل توأمــًا أو حمــاًل واحــدًا كبيــرًا، وتأتــي هــذه الخطــورة نتيجــًة الرتفــاع نســبة النفــوق بيــن 
الحيوانــات المصابــة، وضعــف االســتجابة للمعالجــة بســبب االرتشــاح الدهنــي فــي الكبــد )Barakat, et al., 2007(، حيــث تكثــر 
مصادفــة المــرض عنــد الماعــز الشــامي، بســبب مــا تتعــّرض لــه مــن مشــاكل اســتقالبية حــادة فــي مرحلــة الحمــل المتقــدم، عندمــا تفتقــر 
العليقــة الغذائّيــة المقّدمــة إلــى الطاقــة، أو عــدم تــوازن الطاقــة مــع البروتيــن والعناصــر النــادرة فيهــا فــي مرحلــة الحمــل المتقــّدم وال ســيما 
عنــد الماعــز التــي تعــددت والداتهــا )المســنة(، ويرتبــط ذلــك ارتباطــًا مباشــرًا بالحمــل بجنيــن كبيــر أو بالتوائــم، ومــع أّن الحيوانــات فــي 
المجموعتيــن ُنقلــت مــن المناطــق الجنوبيــة الغربيــة مــن ســورية إلــى مركــز البحــوث الزراعيــة فــي مدينــة حمــاه فقــد لوحــظ تغّيــرات بينهمــا، 
 )BCS<2( حيــث أشــارت نتائــج دراســة األعــراض اإلكلينيكيــة أّن حيوانــات المجموعــة الثانيــة كانــت علــى درجــة مــن الضعــف والهــزال
  Cockram et al., )2000( وأّن الماعــز الشــامي مــن الحيوانــات الحساســة للظــروف البيئّيــة القاســية وهــذا يتوافــق مــع مــا أشــار إليــه
فــي حــدوث المــرض عنــد األغنــام التــي تعّرضــت للبــرودة الشــديدة ، كمــا ذكــر أهمّيــة العوامــل البيئّيــة فــي حــدوث التســمم الحملــي كاّلً مــن 
)Kilgour and De-Langen, 1970; Hutson, 2000(، وقــد ُيعــزى ذلــك إلــى أّن تعــّرض الحيوانــات لإلجهــاد، األمــر الــذي 
يحــّرض لديهــا تنبيــه منطقــة تحــت المهــاد والغــدة النخاميــة علــى إفــراز هرمــون الكورتيــزون مــن قشــرة الكظــر وبالتالــي تحريــر األدريناليــن.

ولــدى إجــراء الفحــص اإلكلينيكــي لحيوانــات البحــث تبّيــن أّن معــّدالت الحــرارة والنبــض والتنفــس وحــركات الكــرش كانــت عنــد حيوانــات 
التجربــة والشــاهد موازيــة للمعــدالت الفيســيولوجية، ولــم يكــن هنــاك فــروق معنوّيــة بيــن نتائــج مجموعــة الشــاهد والتجربــة، وقــد جــاءت 
النتائــج مؤيــدًة لمــا حصــل عليــه )Barakat et al., )2007، أّمــا األعــراض التــي شــوهدت علــى حيوانــات المجموعــة الثانيــة مــن 
انعــزال، وقهــم، وونــى فــي حــركات الكــرش )2( حركتيــن/2د، وصعوبــة فــي الحركــة، واالمتنــاع عــن الســير، ورفــع رؤوســها إلــى األعلــى
ثــم رقودهــا علــى األرض مــع ظهــور اختالجــات عضليــة، وصريــر فــي األســنان، ودخولهــا فــي مرحلــة اإلغمــاء فقــد شــاهدها كلٍّ مــن 
)Barakat et al., 2007; Calderia et al., 2007(. ومــن المحتمــل أن تعكــس مثــل هــذه األعــراض تــأذي الجهــاز العصبــي 

المركــزي، وتطــّور اإلعتــالل الدماغــي، بســبب نقــص اإلمــداد بالطاقــة، وتأثيــر ارتفــاع تركيــز BHB فــي الــدم وتدّهــن الكبــد.
تشــير نتائــج الصفــة التشــريحية أّن مجموعــة ماعــز التجربــة كانــت علــى درجــة مــن الضعــف والهــزال )BCS≤2(، وذلــك بســبب تعّرضهــا 
لإلجهــاد البيئــي والغذائــي، وبســبب النقــل بالشــروط غيــر المواتيــة، حيــث كانــت جثــث الحيوانــات النافقــة هزيلــة وأمعائهــا ومعدتهــا فارغــة، 
ويحتــوي رحمهــا علــى توائــم ثنائيــة أو ثالثيــة وكبدهــا متضخــم ولونــه شــاحب مصفــرًا أو أصفــر برتقالــي ســهل التفتــت وحوافــه ســميكة، 
وقــد تطابقــت هــذه الصفــات التشــريحية مــع التــي حصــل عليهــا كلٍّ مــن )Smith and Sherman, )1994. وبلغــت نســبة النفــوق بيــن 
الحيوانــات المصابــة حوالــي 26 % ويمكــن أن تفســر هــذه النســبة العاليــة مــن النفــوق بضعــف االســتجابة للمعالجــة، نتيجــة االرتشــاح 
الدهنــي فــي الكبــد، وهــذا مــا أشــار إليــه )Barakat et al., )2007، وقــد بّينــت نتائــج التحليــل الســريع لحموضــة PH البــول عنــد ماعــز 
التجربــة ميولهــا باتجــاه الحموضــة )++( وذلــك فــي مرحلــة قبــل الــوالدة بأســبوع، كمــا أظهــر مؤشــر وجــود األســيتون فــي البــول درجــة 
عاليــة )+++(، وقــد يعــود ذلــك إلــى ارتفــاع تركيــز األجســام الكيتونيــة فــي مصــل الــدم، وطرحهــا مــع البــول نتيجــة اضطــراب التــوازن 
مــول/ل،  ملــي   )0.534±3.46 ( الشــاهد  مجموعــة  نــات  حيوا عنــد  الغلوكــوز  تركيــز  متوســط  وبلــغ  القلــوي،  الحمضــي– 
وكانــت نتائــج مجموعــة الشــاهد متوافقــة مــع  Aitken, )2007(. أمــا عنــد حيوانــات المجموعــة الثانيــة فقــد بلــغ قبــل /3/ أســابيع مــن 
الــوالدة )0.71±3.27( ملــي مــول/ل، وقبــل أســبوعين مــن الــوالدة انخفــض إلــى )0.75±2.69( ملــي مــول/ل، أمــا قبــل الــوالدة بأســبوع 
فقــد بلــغ تركيــزه ) 2.77±0.57( ملــي مــول/ل، ويشــير االنخفــاض المعنــوي )P≤0.01( فــي مســتوى تركيــز الغلوكــوز فــي دم الماعــز 
المصــاب إلــى التــوازن الســلبي فــي الطاقــة عنــد هــذه الحيوانــات، بســبب الطلــب الكبيــر علــى الغلوكــوز مــن أجــل إمــداد األجنــة ضمــن 
الرحــم )Aitken,2007(، وقــد أظهــرت بعــض الحيوانــات مســتوًا مرتفعــًا لمســتوى الغلوكــوز نتيجــة لضعــف حساســية الكبــد لألنســولين 

عنــد إنــاث الماعــز الحوامــل المصابــة بالمــرض.
بلــغ مســتوى تركيــز األجســام الكيتونيــة )BHB( فــي مصــل الــدم عنــد حيوانــات مجموعــة الشــاهد ) 0.429±0.07( ملــي مــول/ل، 
وهــو فــي المجــال الطبيعــي بالمقارنــة مــع القيــم المرجعيــة، بينمــا بلــغ تركيــزه عنــد حيوانــات التجربــة فــي األســبوع الثالــث الــذي ســبق الــوالدة 
)0.83±0.485( مليمــول/ل، وفــي األســبوع الثانــي قبــل الــوالدة )0.787±0.29( ملــي مــول/ل، وفــي األســبوع األخيــر الــذي ســبق 
الــوالدة )1.291±0.37( ملــي مــول/ل، وكانــت قيمهــا فــي مصــل دم حيوانــات الشــاهد موازيــة للقيــم الطبيعيــة التــي ذكــرت فــي المراجــع 
وقــد ســجل مثــل هــذه النتائــج )2008( ,.Radostits et al، بينمــا ســجل تركيــز مســتوى األجســام الكيتونيــة )BHB( فــي مجموعــة 
ماعــز التجربــة ارتفاعــًا معنويــًا)P≤0.001(، وهــذا إّنمــا يعكــس نشــاط تعبئــة الدهــون مــن مســتودعاتها، بســبب التــوازن الســلبي فــي 
 Nasser et al., 1998; Kolb and Kaskous, 2004;( الطاقــة فــي مرحلــة الحمــل المتقــّدم، إذ توافــق ذلــك مــع نتائــج كلٍّ مــن

.)El-Sebaie et al., 1992
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بلــغ مســتوى تركيــز الحمــوض الدهنيــة غيــر المؤســترة )NEFA( فــي مصــل دم مجموعــة الشــاهد )0.395±0.09( ملــي مــول/ل، فــي حيــن بلــغ 
عنــد حيوانــات التجربــة قبــل الــوالدة بثــالث أســابيع )0.485±0.183( ملــي مــول/ل وقبــل الــوالدة بأســبوعين )0.796±0.454( ملــي مــول/ل 
وقبــل الــوالدة بأســبوع )1.102±0.45( ملــي مــول/ل، وبذلــك تشــير النتائــج لــدى حيوانــات التجربــة إلــى ارتفاعــًا معنويــًا)P≤0.01( قبــل الــوالدة 
بأســبوعين وقبــل الــوالدة بأســبوع، وقــد بــدا تركيــز NEFA المرتفــع مســتمرًا عنــد جميــع إنــاث الماعــز الحوامــل المصابــة، وهــذا مــا عكــس 
تحــّرك )تعبئــة( الدهــون مــن مســتودعاتها االحتياطيــة كنتيجــة لعــوز الطاقــة فــي المراحــل المتقدمــة مــن الحمــل، وتوافقــت هــذه النتائــج مــع 
)Van Saun, 2000, Lee and Hossner, 2002( ، ممــا يشــير إلــى حالــة تــوازن ســلبي فــي طاقــة العضويــة أّدى إلــى زيــادة فــي 

تركيــز الحمــوض الدهنيــة الحــرة وتركيــز األجســام الكيتوينــة فــي مصــل دم ماعــز التجربــة.  
بلــغ تركيــز البروتينــات الكليــة فــي مصــل الــدم عنــد ماعــز التجربــة قبــل الــوالدة بثــالث أســابيع )61.65±2.6( غ/ل، وقبــل الــوالدة 
بأســبوعين )59.8±2.71( غ/ل، وقبــل الــوالدة بأســبوع إلــى )60.9±3.46( غ/ل، مقارنــًة مــع تركيــزه عنــد حيوانــات الشــاهد، 
ولــم ُتشــر النتائــج إلــى وجــود أي تغّيــرات معنوّيــة فــي تركيزهــا، أّمــا بالنســبة لتركيــز األلبوميــن فــي مصــل الــدم فقــد كان عنــد حيوانــات 
التجربــة قبــل الــوالدة بثــالث أســابيع )30.53±4.65( غ/ل، وقبــل الــوالدة بأســبوعين )31.63±5.18( غ/ل، وقبــل الــوالدة بأســبوع 
)26.75±3.08( غ/ل، مقارنــًة مــع تركيــزه عنــد حيوانــات الشــاهد، وكانــت هــذه القيــم قريبــة مــن القيــم التــي ســجلها عــواس وقبــاوة، )2012( 
فــي مرحلــة مــا قبــل الــوالدة )34.65±3.68( غ/ل، حيــث كان هنــاك ارتفــاع معنــوي)P≤0.05(  فــي تركيزهــا عنــد ماعــز التجربــة قبــل 

الــوالدة بأســبوع مقارنــًة مــع تركيزهــا عنــد ماعــز الشــاهد.
أظهــرت النتائــج ارتفاعــًا معنويــًا )P≤0.001( قــي تركيــز الشــحوم الثالثيــة فــي مصــل الــدم عنــد حيوانــات التجربــة قبــل الــوالدة بثــالث 
أســابيع )0.86±0.06( ملــي مــول/ل، وقبــل الــوالدة بأســبوعين )0.78±0.06( ملــي مــول/ل، وقبــل الــوالدة بأســبوع )0.09±0.89( 
ملــي مــول/ل، مقارنــة مــع تركيــزه عنــد حيوانــات الشــاهد، وكان تركيزهــا عنــد حيوانــات التجربــة قبــل الــوالدة أعلــى مــن القيمــة المســجلة مــن 
قبل )2005( ,Kraft and Dürr حيث سّجل تركيز الشحوم الثالثية عند األغنام الحوامل قبل الوالدة القيمة )1.51-0.17( ملي مول/ل، 

وقــد يشــير ارتفاعهــا إلــى حــدوث اضطرابــات اســتقالبية واعتــالالت فــي الكبــد وســوء الهضــم.
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Abstract:
This study was carried out at Hamah Research Centre during 2014/ 2015 season 
on Shami goat flock (25 heads) in late pregnancy to determine some indicators of 
pregnancy toxemia in Shami goat. The blood samples were taken from both groups 
at different stages of late pregnancy to be used in several biochemistry tests (BHB, 
NEFA, glucose, total protein, albumin and triglyceride(. The blood tests showed a 
significant increase (p≤0.01- 0.001) in BHB and NEFA, and a significant decrease 
(p≤0.05) in glucose during 2- 3 weeks antepartum, but one week antepartum for 
the albumin. But regarding triglyceride it was high (p≤0.05) during 1- 3 weeks 
antepartum. It was noticed a trend to acidic pH in urine of the tested animals. 
Also, the acetone was positive (+++( one week before partum. In conclusion, it is 
important to evaluate some clinical and biochemical parameters, besides acetone 
and pH estimation in urine for the early diagnosis of risks of pregnancy toxemia 
in Shami goat’s prior the birth time. This can give time for owners to take some 
protection procedures. 
Key words: Shami goat, Pregnancy toxemia, NEFA, BHB.


