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 في الحميب أبقار في مسبباته وتحديد السريري تحت الضرع التهاب انتشار حول دراسة
(سورية) دمشق ريف محافظة  

 (1) حدادعبد اهلل  وعبير (1) *محمد راضي المسالمه

 مديرية الصحة الحيوانية، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، دمشق، سورية.المخابر البيطرية المركزية، (. 1)
   (.almasalma@gmail.comمحمد راضي المسالمة. البريد اإللكتروني: )*لممراسمة: الباحث  

 15/39/0303 :تاريخ القبول  03/38/0303تاريخ االستالم: 

 الممخص
يعتبر التياب الضرع تحت السريري مشكمة عالمية في مزارع أبقار الحميب. ىدفت ىذه الدراسة إلى 
تحديد معدل انتشار التياب الضرع تحت السريري في أبقار الحميب المرباة في نظم تربية فردية لدى 

رة الممتدة من ليذا االلتياب خالل الفتمزارعين في محافظة ريف دمشق وعزل وتشخيص العوامل المسببة 
ق عقيمة ائعينة حميب بطر   800تم جمع. 2018إلى نياية شير آب عام  2017بداية شير تموز عام 

رأس من األبقار الخالية من أي أعراض مرضية. تّم إخضاع العينات المدروسة الختبار   200من
من  65% السريري في( ومن ثّم الزرع المخبري. تّم تشخيص التياب الضرع تحت CMTكاليفورنيا )

من األرباع. أظير الزرع الميكروبيولوجي وجود مجموعة واسعة من  18.75%األبقار المدروسة و
الكائنات الحية المسّببة لحاالت التياب الضرع تحت السريري في األبقار. وفي المجمل تّم عزل و 

. كانت أنواع من عينة حميب إيجابية اللتياب الضرع تحت السريري 143عزلة من  153تشخيص 
، تمتيا لمعزالتمن العدد الكّمي  52.28%جنس المكورات العنقودية األكثر انتشارًا حيث عزلت بنسبة 

( ثم الفطور 15.68%( ثم أفراد من األمعائيات )20.91%أنواع من جنس المكورات العقدية )
ة ارتفاع معدل انتشار (. أظيرت نتائج الدراسة الحالي3.93%( وأنواع أخرى من الجراثيم )%7.17)

التياب الضرع تحت السريري في أبقار الحميب وسّمطت الضوء عمى أىمية الفحص الحقمي المنتظم 
لمكشف عن حاالت التياب الضرع تحت السريري ومعالجتيا باإلضافة إلى أىمية النظافة والتعقيم 

 وتحسين ظروف الرعاية الصحية في مزارع األبقار.
 .أبقار الحميب ،اختبار كاليفورنيا ،الزرع الجرثومي ،التياب الضرع:  الكممات المفتاحية

 :المقدمة
ىو حالة مرضية يمكن أن تظير في ربع أو أكثر من أرباع الضرع نتيجة لغزو أحد العوامل الممرضة  (Mastitis)التياب الضرع 

 .(Rodriguez-Zas et al., 2000) في الحميب (Somatic Cells) لنسيج الضرع ويترافق مع ارتفاع في عدد الخاليا الجسدية
 Kossaibati)لعالم في ا رئيسي لمخسائر في مزارع الحميبوىو مسبب  يعتبر التياب الضرع من أىم األمراض الوبائية وأكثرىا انتشارًا،

et al., 1997; Lightner et al., 1988) ينتج التياب الضرع عن طيف واسع من المسّببات المرضية المختمفة .(Cervinkova et 
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al., 2013) في الحميب والتي يمكن الكشف عنيا باستخدام اختبار كاليفورنيا كبيرة في أعداد الخاليا الجسدية ويترافق مع زيادة 
(Ranjan et al., 2010)ترافقت مع زيادة حساسية األبقار لإلصابة بالتياب الضرع. يعتبر  . إن التحسين الوراثي وزيادة إنتاج الحميب

التياب الضرع مشكمة عالمية وواحدة من أكثر اإلشكاليات المرضية في قطاع تربية األبقار الحموب حيث يتسبب في إحداث تأثيرات 
. (Lightner et al., 1988; Dodd, 1983; Ali et al., 2010) اقتصادية سمبية كبيرة عمى صناعة األلبان في جميع أنحاء العالم

يمعب الكشف المبكر عن التياب الضرع دورًا كبيرًا في نجاح المعالجة والتخفيف من الخسائر االقتصادية المحتممة والتي تتمثل باستبعاد 
انخفاض أو و اليف المعالجة تك و ات الحيوية المستخدمة في العالجحميب الضرع المصاب نتيجة التموث الميكروبي أو التموث بالمضاد

تنسيق البقرة المصابة كما أن تموث الحميب بالمسببات المرضّية قد ينعكس عمى الحالة الصحية و  توقف اإلنتاج في الربع المصاب
. (Seegers et al., 2003; Gonzales and Wilson, 2003) لمعجول الرضيعة وربما يسيم في انتقال العوامل الممرضة لإلنسان

. يتمّيز (Subclinical Form)، والشكل تحت السريري (Clinical Form)يحدث التياب الضرع في األبقار بشكمين الشكل السريري 
التياب الضرع السريري ببداية مفاجئة تتبدى بانخفاض في إنتاج الحميب مترافقة مع تغيرات فيزيائية وكيميائية ومايكروبيولوجية في 

عمى العكس . وألمتورم و حرارة و  ية مرضّية في الضرع المصاب تظير سريريًا عمى شكل احمرار الربع المصابالحميب وتغّيرات نسيج
من ذلك تكون تمك األعراض غائبة في حاالت التياب الضرع تحت السريري. يترافق التياب الضرع تحت السريري بتغيرات خموية 

باختبارات حقمية مثل اختبار كاليفورنيا وفحوصات مخبرية لعزل وتشخيص العامل كيميائية وجرثومية لمحميب، يمكن الكشف عنيا 
بينما يتطمب الكشف عن  ،المسبب. يعتمد تشخيص الشكل السريري اللتياب الضرع بشكل أساسي عمى األعراض المرئية والمحسوسة

، اختبار (Whiteside test)اختبار وايت سايد  ،(CMT)الشكل تحت السريري إجراء اختبارات حقمية سريعة مثل اختبار كاليفورنيا 
، اختبار العدد الكّمي لمخاليا الجسمية في (Wisconsin mastitis test)، اختبار ويسكونسين (pH milk test)األس الييدروجيني 

 ;Hoque et al,. 2014; Sharma et al., 2010) أو اختبار الناقمية الكيربائية (Total somatic cell count test)الحميب 

Rodriguez et al., 2000; Jensen, 1957; Schalm and Nooraldin, 1957) . يعتبر اختبار كاليفورنيا من أىم وأفضل
يعطي نتائج سريعة ويمكن أن و سيل التطبيق و االختبارات الحقمية لمكشف عن التياب الضرع تحت السريري فيو اختبار رخيص الثمن 

. يعتبر (Dingwell et al,. 2003)يقوم بو الشخص القائم عمى عممية الحالبة من دون الحاجة إلى مختبرات أو معدات خاصة 
التياب الضرع تحت السريري الشكل األكثر أىمية اللتياب الضرع حيث أن غياب األعراض وصعوبة الكشف العياني ليذا النوع تقود 

سائر اقتصادية كبيرة نتيجًة لبقاء الربع المصاب مصدرًا دائمًا لنقل العامل الممرض سواء إلى األرباع األخرى السميمة في الضرع إلى خ
نفسو، أو إلى أبقار أخرى في نفس الحظيرة باإلضافة إلى إمكانية انتقال العامل الممرض لمعامل القائم عمى الرعاية والحالبة أو 

. يعتبر الزرع المخبري الطريقة المثمى لتأكيد نتائج االختبارات الحقمية (Ramirez et al., 2014; Fetrow et al., 1991)لممستيمك 
 Viguier et)كاختبار كاليفورنيا باإلضافة إلى دوره في عزل وتحديد األحياء الدقيقة المسّببة لحاالت التياب الضرع تحت السريري 

al., 2009).  
تقصي وتقدير نسبة انتشار التياب الضرع تحت السريري في األبقار الحموب في محافظة ريف دمشق باستخدام تيدف الدراسة إلى 

 الزرع المخبري( مع عزل وتحديد األحياء الدقيقة المسؤولة عن ىذا النوع من االلتياب.  –طريقتين مختمفتين )اختبار كاليفورنيا 
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 مواد البحث وطرائقه:
إلى نياية شير آب عام 2017 ر حموب في محافظة ريف دمشق خالل الفترة الممتدة من بداية شير تموز عام الدراسة عمى أبقانفذت 
2018. 

 األبقار المشمولة بالدراسة -1
، وقد تمت الدراسة  مزارعين في محافظة ريف دمشق في نظم تربية فردية لدى مرباةال الحموب األبقار من رأس 200 شممت الدراسة

أبقار لم يظير عمييا أي عرض من أعراض التياب الضرع السريري والتي تشمل الضرع والحممات )احمرار، حرارة  بشكل عشوائي عمى
، تورم ، ألم( أو الحميب نفسو )تغير لون الحميب، تغير قوام الحميب، انخفاض اإلنتاج(. حيث تّم إجراء الفحص السريري قبل جمع 

سة من أي أعراض اللتياب الضرع السريري، وقد شمل ىذا الفحص الضرع والحممات والحميب عّينات الحميب لتأكيد خمو األبقار المدرو 
الناتج عن كل حممة. كما استبعد من الدراسة جميع األبقار التي تمّقت معالجة بأحد المضادات الحيوية خالل الفترة السابقة ألخذ 

 ألبقار المشمولة في الدراسة من حيث كمية الحميب التي تنتجيا،العينات وكذلك األبقار التي أبدت أعراض مرضية عامة. اختمفت ا
 طبيعة وتركيب األعالف المقدمة وشروط الرعاية الصحية في حظائر التربية.  و الوزن و عدد الوالدات و الحالبة طول موسم 

 جمع عينات الحميب -2
أس من األبقار. قبل أخذ العينات تّم غسل الضرع بالماء ر   200ربع من  800عّينة تمثل 800كان العدد الكّمي لمعينات التي تّم جمعيا 

. تّم أخذ العينة %(70)الفاتر المضاف إليو محمول اليود ومن ثّم جّفف الضرع بشكل كامل وتّم تغطيس كل حممة بمحمول االيثانول 
بعد استبعاد الحمبات األولى من كل ربع ليتّم أخذ عّينة من الحمبات التالية ضمن عبوة مخبرية عقيمة ومخصصة لجمع العينات وبمقدار 

من كل ربع. حيث تّم أخذ أربعة عينات من كل بقرة ضمن أربع عبوات منفصمة مرقمة )عّينة من كل ربع من األرباع(. تّم  مم( 25)
قسيم كل عّينة إلى جزئيين أحدىما خضع الختبار كاليفورنيا، واآلخر تّم إرسالو إلى المخبر إلجراء الزرع المخبري بعد أن سجمت عمى ت

4العبوات جميع المعمومات المطموبة، حيث تم إرسال العينات بشروط النقل المثالية ضمن حافظات خاصة وبدرجة حرارة 
o
C  إلى مخبر

وزارة الزراعة واإلصالح  –والفطري في قسم المخابر البيطرية المركزية التابع لمديرية الصحة الحيوانية في دمشقالتشخيص الجرثومي 
 الزراعي.

 اختبار كاليفورنيا -3
 Frank)تّم تطبيق اختبار كاليفورنيا كمؤشر لوجود التياب الضرع تحت السريري في األبقار المدروسة حيث تّم إجراء االختبار حسب 

and Pouden, 1958; Jense, 1957; Schalm and Noorlander, 1957)  عينات من كل بقرة مشمولة بالدراسة، وىي  4عمى
سمبية اللتياب  (T, 0)حيث تّم اعتبار القيم  (T, 0 ,+1 ,+2 ,+3)عمى الشكل التالي  تّم تسجيل النتائج تمّثل األرباع األربعة لمضرع.

حاالت إيجابية اللتياب الضرع تحت السريري. واعتبرت البقرة إيجابية اللتياب  (1 ,2 ,3)الضرع تحت السريري بينما اعتبرت النتائج 
 أو أكبر باختبار كاليفورنيا. (+1)الضرع تحت السريري في حال أظير أي ربع من األرباع األربعة نتيجة 

 حديد العامل المسبب الزرع الجرثومي والفطري وت -4
من  5% الحاوي عمى دم أغنام بنسبة (Blood Agar)تّم إجراء الزرع فور وصول العينات إلى المختبر عمى منبت اآلجار الدموي 

من أجل التشخيص الفطري. تّم الزرع باستخدام لوب الزرع  (SDA)أجل التشخيص الجرثومي وعمى منبت سابورود ديكستروز آغار 
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37 لتر( من كل عّينة. تّم تحضين األطباق المزروعة عمى اآلجار الدموي بدرجة حرارة ميكرو 10 تقريبية تقدر بـ )وبكمية 
o
C مع مراقبة

ساعة متتالية لمالحظة نمو المستعمرات الجرثومية المحتممة. بينما تّم تحضين األطباق  48ساعة ولمدة  24األطباق المزروعة كل 
من أجل الحصول عمى مستعمرات نقية تّم إعادة و أيام مع مراقبتيا بشكل يومي.  5المزروعة عمى منبت سابورود دكستروز آغار لمدة 

 بت اآلجار الدموي وحضنت األطباق بجٍو ىوائي عمى درجة حرارة زرع المستعمرات الجرثومية )في حاالت الزرع اإليجابية( عمى من
37oC الفحص المجيري لمطخة و  عمى خصائص المستعمرات الجرثومية الت الجرثومية اعتماداً ساعة. تّم تحديد نوع العز  24لمدة

)كما سيرد  البيوكيميائية االختبارات بواسطة وأخيراً  تمييزّية انتقائية أو انتقائية أوساط عمى الزرعو جرثومية بعد صباغتيا بطريقة غرام
تّم تسجيل جميع الصفات الشكمية لممستعمرات الجرثومية باإلضافة إلى نوع التحمل الدموي الذي تحدثو ىذه المستعمرات  الحقا(.حيث

خة جرثومية من المستعمرة عمى منبت اآلجار الدموي ومن ثّم إجراء سمسمة من االختبارات. تم في البداية إجراء الفحص المجيري لمط
المدروسة بعد التموين بصبغة غرام ومن ثم تّم توجيو االختبارات حسب الخصائص الشكمية التموينية لمخاليا الجرثومية الظاىرة تحت 

ي تبدي تفاعل المجير كما يمي: في حال أظير الفحص المجيري وجود المكورات إيجابية الغرام يتّم إجراء اختبار الكاتاالز والجراثيم الت
. ومن ثّم يتّم تحديد النوع (Coagulase test)مع إخضاعيا الختبار المخثراز  (MSA)كاتاالز إيجابي يتّم زرعيا عمى وسط شابمان 
. أما المكورات إيجابية الغرام التي تبدي تفاعل كاتاالز سمبي فقد تّمت (API Staph)باستخدام المساطر المخصصة لمعنقوديات 

 مع إجراء اختبار تحمل االسكولين وتفاعل كامب ومن ثم تّم تحديد النوع باستخدام مساطر االختبارات (EM)ى منبت ادوارد زراعتيا عم
مع الزرع  (Oxidase test)الجراثيم سمبية الغرام تّم إخضاعيا الختبار األوكسيداز  (.API Strep) البيوكيميائية المخصصة لمعقديات

 Cetrimide)منبت السيترامايد  (EMB Agar)، منبت األيوزين وأزرق الميثمين (Macconkey Agar)عمى منبت ماكونكي 

Agar)  ومنبت كميجمر(KIA) ومن ثّم تّم تحديد النوع باستخدام المساطر(API 20 E)  والمساطر(API 20 NE) تّم تشخيص .
سابورود إضافة إلى الفحص المجيري لمطخات من تمك العزوالت الفطرية استنادًا إلى خصائص المستعمرات النامية عمى وسط 

الل الصفات المستعمرات بعد صباغتيا بطريقة غرام. تّم تحديد العامل المسبب عمى مستوى الجنس في العصيات اإليجابية الغرام من خ
ومن ثّم  الشكل واالنتظام م من أجل مالحظةالفحص المجيري بعد التموين بصبغة غراو  وخصائص التحمل الدموي الشكمية لممستعمرات

)تخمير السكاكر، اختبار السترات، اختبار احمر الميثيمين، اختبار اليوريا، و اختبار  إجراء االختبارات البيوكيميائية التأكيدية لمجنس
 . تحميل الجيالتين(

 النتائج: 
كان اختبار  النتائج التي تّم الحصول عمييا بتطبيق اختبار كاليفورنيا والزرع المخبري عمى عينات الحميب المدروسة. (1) الجدول يظير

وبالتالي كانت نسبة األبقار اإليجابية لحالة ( بقرة 200 بقرة من أصل 130)مه األثقبر انمشمونة ثبنذراسة  65% كاليفورنيا إيجابيًا في
من األبقار المشمولة بالدراسة  35%سمبي في ختبار كاليفورنيابينما كان ا،  65%يري بحسب اختبار كاليفورنياالسر  التياب الضرع تحت

. أما 35%بحسب اختبار كاليفورنيا  وبالتالي كانت نسبة األبقار السمبية اللتياب الضرع تحت السريري (بقرة  200بقرة من أصل 70)
ربع( و ذلك لظيور نتائج ايجابية في أكثر من  150) عينة حميب 150بحسب عينات الحميب فقد كان اختبار كاليفورنيا إيجابيًا في 

أي  ربع 650سمبيًا في  اختبار كاليفورنيا المدروسة بينما كان رباعمن األ18.75% مثل ت ه النسبةوىذ ،ربع في بعض األبقار
 200بقرة من أصل  126من األبقار المشمولة بالدراسة ) 63% المدروسة. كان الزرع المخبري إيجابيًا في رباعمن األ%  81.25بنسبة
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وبالتالي كانت نسبة األبقار ،  بقرة( 200بقرة من أصل  74من األبقار المشمولة بالدراسة ) 37%  بينما كان الزرع سمبيًا فيبقرة(، 
. أما بحسب عينات 37%بينما كانت نسبة األبقار السمبية 63% اإليجابية لحالة التياب الضرع تحت السريري بحسب الزرع المخبري 

 في اً من العينات المدروسة، بينما كان سمبي 17.9%وىذا يمثل  )ربع( عّينة حميب 143الحميب فقد كان الزرع المخبري إيجابيًا في 
بقرة ايجابية اللتياب الضرع بالزرع المخبري  126من أصل (.  1جدولالالمدروسة ) رباعاأل من 82.1%أي بنسبة  )ربع( عّينة 657

أبقار، و في  10بقرة، بينما وجد التياب ضرع تحت سريري في ربعين في  113كان ىنالك التياب تحت سريري في ربع واحد فقط في 
 ثالث أرباع في بقرتين، و في بقرة واحدة ظير التياب الضرع في االرباع األربعة.

 عينة(. 800نتائج اختبار كاليفورنيا والزرع المخبري لعينات الحميب ) .(1الجدول )

 عدد األبقار
(200) 

 الزرع الميكروبيولوجي اختبار كاليفورنيا
+ - + - 

130  (%65) 70  (%35) 126 (%63) 74  (%37) 

 (82.1%)  657 (17.9%) 143 (81.25%)  650 (18.75%) 150 (800)عدد عينات الحميب 

 األحياء الدقيقة المعزولة من عينات الحميب
 133فيبقرة. لوحظ نمو نوع واحد من المستعمرات  126عينة من 143كان عدد عّينات الحميب اإليجابية بالزرع الجرثومي والفطري 

من العّينات اإليجابية  6.99%عّينات وبنسبة  10نما لوحظ نمو أكثر من نوع من المستعمرات )خمج مختمط( في بي ،عّينة حميب
(. كانت الجراثيم من جنس المكورات  2بالزرع. تّم عزل وتشخيص أجناس مختمفة من الجراثيم من عّينات الحميب المدروسة )الجدول

عّينة تّم فييا عزل المكورات العنقودية  75عينة منيا   80ىي األكثر شيوعًا حيث عزلت بالمجمل من (Staphylococcus)العنقودية 
عّينات إضافية حيث عزلت مع جراثيم من زمرة األمعائيات  5كمسبب وحيد، بينما عزلت بشكل مشترك مع مسببات مرضية أخرى في 

(Enterobacteriaceae) المكورات العقدية في عّينة واحدة أخرى ومع الفطريات في ثالث  في عّينة واحدة، مع جراثيم من جنس
النسبة األكبر من العنقوديات  (Coagulase-Negative Staphylococci)عّينات. شكمت المكورات العنقودية السمبية لممخثراز 

 ،عّينة تّم فييا عزل العنقوديات  80عّينة من أصل 50حيث عزلت من  لمعزالتمن العدد الكمي  32.67%المعزولة وكانت ىذه النسبة 
عّينة. وقد توزعت المكورات العنقودية السمبية   30حيث عزلت من  %19.6(S. aureus)كانت نسبة المكورات العنقودية الذىبية  بينما

عزلت من  S.epidermidisعينة،  20 من عزلت Staphylococcus sciuriالختبار المخثراز عمى عدة أنواع عمى الشكل التالي: 
عّينات. جاءت الجراثيم من جنس المكورات  3عزلت من  S.chromogenesو ،عينات 7عزلت من  S.saprophyticus ،عينة 20

 20.91%وبنسبة   153من أصل32 ( في الترتيب الثاني بعد المكورات العنقودية حيث بمغ عدد العزوالت Streptococcusالعقدية )
في عينة  و مع المعويات ،عينة واحدة بينما عزلت مع العنقوديات في ،عّينة  30بشكل منفرد في من عدد العزوالت الكمي. وعزلت

 وبنسبة 15وكان عدد العزوالت  (S. agalactiae)أنواع من المكورات العقدية وىي المكورات العقدية أجاالكتيا  3تّم عزل  واحدة.

وأخيرًا المكورات  6.53%عزوالت وبنسبة  10( S. dysgalactiae)والمكورات العقدية ديس جاالكتيا  ةت الكميالمن عدد العز  %9.8
من عدد العزالت الكمي. جاءت الجراثيم من زمرة األمعائيات في الترتيب  4.57% عزالت ومثمت نسبة 7( S.uberis)العقدية يوبيرس 

عّينة عزلت فييا األمعائيات بشكل مفرد بينما  18منيا  عزلة(24 عينة ) 24وعزلت من  12.58% الثالث من حيث نسبة العزل وبنسبة
كما  (Nocardia)عزلت مع جراثيم من جنس المكورات العنقودية في عّينة وحيدة وفي عّينة أخرى مع جراثيم من جنس النوكارديا 
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عّينة عزلت فييا األمعائيات كانت  24من أصل  عزلت مع العقديات في عّينة واحدة بينما تّم عزليا مع الفطور في ثالث عّينات.
من عدد العزوالت الكمي، بينما عزلت  13.07%عّينة بنسبة  20األكثر انتشارًا حيث عزلت من  (E.coli)اإلشريكية القولونية 

 (Candida)ديدا من عدد العزالت الكمي. تّم عزل فطور من جنس الكان 2.61% عّينات فقط وبنسبة 4من  (Klebsiella)الكميبسيال 
عّينات أخرى عزلت الفطور بشكل مختمط مع جراثيم من  6عّينات عزلت فييا الفطور بشكل مفرد وفي  5منيا  (7.18%)عّينة  11في

من عدد  2.09%في ثالث عّينات وبنسبة  (Bacillus)جنس المكورات العنقودية والعقدية. كما تّم عزل جراثيم من جنس العصويات 
من  1.39% في عّينتين اثنتين فقط وبنسبة (Corynebacterium)العزالت الكمي. بينما عزلت جراثيم من جنس العصيات الوتدية 

 عدد العزالت الكمي.
 .الحميب عّينات من المعزولة( والفطور بكترياال) الدقيقة األحياء(. 2الجدول )

المكورات 
 العنقودية

 عدد العزوالت 
80 

(%52.28) 

 

 المعزولة الدقيقة  حياءاأل
و نسب  عدد

 مالحظات *)%( العزوالت 

 العنقوديات سمبية المخثراز
(Coagulase-Negative 

Staphylococci) 

 
50 (32.67) 

عينة، عزلت مع 75 حيث عزلت بشكل منفرد في : عينة  80عزلت من
عينة، عزلت مع  1عينات، عزلت مع العقديات في 3الفطور في 

 عينة.  1في المعويات
 30 (19.6) (S.aureus) العنقودية الذىبية

المكورات 
 العقدية

 عدد العزوالت 
32 

(%20.91) 

 العقدية أجاالكتيا
S. agalactiae 

15 (9.8) 

عزلت مع  عينة،  30حيث عزلت بشكل منفرد في: عينة 32عزلت من 
 عّينة.1عينة، عزلت مع المعويات في 1العنقوديات في 

 ديس جالكتياالعقدية 
S. dysgalactiae 10 (6.53) 

 العقدية يوبيرس
S.uberis 7 (4.57) 

 األمعائيات
 عدد العزوالت 

24 

(%15.68) 

 اإلشريكية القولونية
E.coli 20 (13.07)  عّينة، عزلت مع   18حيث عزلت بشكل منفرد في: عينة 24عزلت من

عيّنة، عزلت مع  1نة، عزلت مع العقديات فيعيّ   1النوكارديا في
 الكميبسيال عّينات. 3عّينة، عزلت مع الفطور في   1العنقوديات في

Klebsiella 4 (2.61) 

 الفطور
عدد العزوالت 

11 

(%7.18) 

 كانديدا
Candida 11 (7.18) 

، عزلت مع ناتعيّ   5حيث عزلت بشكل منفرد في: عينة 11عزلت من 
 عينات. 3عينات، عزلت مع المعويات في  3 العنقوديات في

جراثيم من 
 أجناس أخرى
 6 عدد العزوالت

(%3.93) 

 

 العصويات
Bacillus 3 (1.96) ( 3عزلت بشكل منفرد في جميع العّينات .)عينات 

 العصيات الوتدية
Corynebacterium 2 (1.30) ( 2عزلت بشكل منفرد في جميع العينات .)عينة 

 النوكارديا
Nocardia 1 (0.65) .عزلت مع المعويات في عينة وحيدة 

 عٍّىة حهٍت إٌجبثٍة ثبنسرع انمخجري 143عسنة مه 153 153 المجموع 
*

ألوه فً ثعض انعٍّىبت تّم عسل أكثر مه ووع مه  نهعسالتمالحظة: تم احتسبة انىسجة انمئوٌة نكم عبمم مسجت عهى أسبش انعذد انكهًّ 

 عه عذد انعٍّىبت اإلٌجبثٍة ثبختجبر انسرع انمخجري.  10انمسججبت وثبنتبنً زاد عذد انعسوالت ثمقذار 
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 المناقشة
أظيرت النتائج ارتفاع معدالت التياب الضرع تحت السريري في المنطقة التي شممتيا الدراسة )محافظة ريف دمشق(، حيث لوحظ 

من األبقار المشمولة بالدراسة.  65%رأس من األبقار الحموب وىذا يعادل   200من أصل130 وجود التياب ضرع تحت سريري في 
الرعاية الصحية الجيدة وعدم تطبيق اإلجراءات الصحية الوقائية قبل وبعد عمميات  انخفاضإلى رجاعيا ىذه النسبة المرتفعة يمكن إ

بعض  (.Sampimon et al., 2008, Eberhart, 1986)الحالبة مثل غسل الضرع والحممات وتغطيس الحممات قبل وبعد الحالبة 
لقد  (.Schreiner and Ruegg et al., 2003)لتياب الضرع الدراسات أشارت إلى وجود عالقة بين نظافة األبقار ومعدالت حدوث ا

كانت نتائج اختبار كاليفورنيا اإليجابية متطابقة إلى حّد كبير مع نتائج الزرع المخبري، وىذه النتيجة تؤكد إمكانية استخدام اختبار 
اختبار كاليفورنيا من  دراسات سابقة باعتبار ق مع نتائجكاليفورنيا إلجراء مسح حقمي لحاالت التياب الضرع تحت السريري وىذا يتواف

أىم االختبارات الحقمية لمكشف عن التياب الضرع تحت السريري خصوصًا أن ىذا االختبار قميل التكمفة وسيل التطبيق وذو نتائج 
ابة بالتياب نتائج متقاربة من حيث نسب اإلص (.Madult et al., 2009; Joshi and Gokhale 2006)سريعة وموثوقية عالية 

 ,Mureithi and Njuguna) 64%الضرع تحت السريري تّم الحصول عمييا في مناطق أخرى من العالم، حيث كانت في كينيا 

في أوغندا  86.2% بينما أظيرت دراسات أخرى نسبًا أعمى لحاالت التياب الضرع تحت السريري في األبقار فكانت (.2016
(Abrahmsen et al., 2014) في فيتنام  88.6%و(Ostensson et al., 2013) وعمى العكس من ذلك أظيرت دراسات أخرى .

 51.3% و (Abebe et al., 2016)في أثيوبيا   59.2%نسبًا أقل لحاالت التياب الضرع تحت السريري في األبقار حيث كانت النسبة

بينما كانت  ،(Gianneechini et al., 2002) 52.4%وفي األرغواي كانت النسبة ، (Rahman et al., 2010)في بنغالدش  
. في حين سجمت بعض الدراسات نسبًا أقل بكثير لحاالت التياب الضرع (Benhamed et al., 2011)في الجزائر  55.1%النسبة 

( Suha et al., 2010)في العراق  38.8% و (Hawari and Aldabbas, 2008األردن )في  31.4%تحت السريري حيث كانت 

. يمكن أن يعزى ىذا االختالف إلى اتباع طرائق حقمية مختمفة في دراسة معدل انتشار (Saidi et al., 2013)في الجزائر  29.6%و
، (Ostensson et al., 2013)حيث استخدمت طريقة تعداد الخاليا الجسدية في الدراسة الفيتنامية  ،التياب الضرع تحت السريري

في حين تّم استخدام اختبار كاليفورنيا في  (Hawari and Aldabbas, 2008)واستخدم اختبار وايت سايد في الدراسة األردنية 
حيث تّم اتباع  ،دراستنا. إن االختالف في النتائج يمكن إرجاعو أيضًا إلى اختالف معايير اختيار واستبعاد األبقار المشمولة في الدراسة

ي الدراسة الحالية الستبعاد جميع الحاالت التي ال تتوافق مع التياب الضرع تحت السريري. أضف إلى ذلك اختالف معايير صارمة ف
أن ارتفاع حساسية األبقار لإلصابة بالتياب الضرع تزداد حيث  ،عروق األبقار المدروسة واختالف حساسيتيا لإلصابة بالتياب الضرع

فييا ارتفاع نسبة  عزيتوالتي  (Mureithi and Njuguna, 2016) رت إليو الدراسة الكينيةمع ارتفاع إنتاج الحميب وىذا ما أشا
 األبقار المصابة بالتياب الضرع تحت السريري إلى عروق األبقار التي شممتيا الدراسة والتي مثمت فييا عروق الفريزيان والجرسي نسبة

من األبقار المدروسة. كما أن اختالف مستوى الرعاية والتغذية يمعب دورًا كبيرًا في انتشار أو انحسار التياب الضرع تحت  %62.8
. تّم عزل المسببات (Kurjogi and Kaliwal, 2014; Kayesh et al., 2014; Barrett et al., 2005)السريري في األبقار 

 زرع عّينات سمبية بالزرع المخبري. ظيور نتائج7عّينة إيجابية باختبار كاليفورنيا بينما بقيت 150 عّينة من أصل  143المرضية في 
نة الحميب غير إلى العديد من األسباب ومنيا أن عدد األحياء الدقيقة في عيّ أن يعزى  سمبية لعينات إيجابية باختبار كاليفورنيا يمكن
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في  ،نقل وزرع مخبري خاصة ائقي أو أن الميكروبات المسببة تحتاج إلى شروط وطر لمحصول عمى نتائج إيجابية بالزرع المخبر  كافي
مثل ىذه الحاالت قد يكون من المستحسن إعادة اختبار كاليفورنيا وفي حال ظيور نتائج إيجابية يتّم إعادة الزرع المخبري عمى أوساط 

احدة أظير حساسية منخفضة نوعًا ما في العثور عمى زرع خاصة وفي شروط تحضين خاصة، حيث إن اختبار عّينة حميب لمرة و 
. أظيرت نتائج الزرع المخبري لعينات الحميب أن الجراثيم من جنس المكورات العنقودية (Dohoo et al., 2011)العوامل البكتيرية 

ثم  (7.18%)ثم الفطور  (15.68%)ثم جراثيم من األمعائيات  (20.91%)تمتيا المكورات العقدية  (52,28%)ىي األكثر انتشارًا 
. لقد توافقت ىذه النتائج مع العديد من المراجع والدراسات السابقة  0.65%، والنوكارديا 1.3%، والوتديات 1.9%العصويات بنسبة

 . كما كانت النتائج في(Thorberg, 2008)والتي بّينت أن المكورات العنقودية ىي المسبب الرئيسي اللتياب الضرع تحت السريري 
 ىذه الدراسة متوافقة مع دراسات سابقة وجدت أن المكورات العنقودية تمييا المكورات العقدية، ومن ثّم األمعائيات ىي المسببات المرضية

أظيرت الدراسة الحالية أن الجراثيم  (.Kayesh et al., 2014)األكثر انتشارًا في التياب الضرع تحت السريري في أبقار الحميب 
وىذا يتفق مع دراسات سابقة أشارت إلى الجراثيم حاالت التياب الضرع تحت السريري إيجابية الغرام تشكل العوامل األكثر أىمية ل

 ,.Lim et al) إيجابية الغرام وبشكل خاص المكورات العنقودية السمبية لممخثراز ىي المسبب الرئيسي اللتياب الضرع في األبقار

2007; Cervincova et al., 2013; Bjork et al., 2014; Abrahmsen et al., 2014 )  وربما يعود ذلك إلى امتالك ىذه
حداث التياب الضرع  . كما أن ىذه النسبة المرتفعة (Stefani et al., 2008)الجراثيم لعوامل تمّكنيا من غزو نسيج الضرع وا 

لممكورات العنقودية كمسبب لحاالت التياب الضرع تحت السريري قد تكون نتيجة لعدم اتباع إجراءات النظافة والتعقيم ما قبل وبعد 
كورات عممية الحالبة وعدم تطبيق اختبارات المسح الحقمية لمكشف عن حاالت التياب الضرع تحت السريري ومعالجتيا. تعتبر الم

من الجراثيم االنتيازية التي تستوطن جمد الحممات والضرع وتسبب التياب الضرع من خالل اجتياز  (CNS)العنقودية سمبية المخثراز 
. دراسات حديثة أشارت إلى أنيا المسببات األكثر شيوعًا في التياب الضرع في العديد من (Radostitis et al., 2007)قناة الحممة 
اختمفت نتائج دراستنا  (.Wilson et al., 1997; Pyorala et al., 2009)كن اعتبارىا مسببات ناشئة اللتياب الضرع البمدان، ويم

كانت فييا المكورات العنقودية الذىبية ىي المسبب األكثر  (Benhamed et al., 2011; Saidi et al., 2013)مع دراسات سابقة 
سريري حيث جاءت المكورات العنقودية الذىبية في ىذه الدراسة في الترتيب الثالث من حيث انتشارًا في حاالت التياب الضرع تحت ال

من عدد العزوالت الكمي. جاء جنس المكورات العقدية في الترتيب الثاني من حيث عدد 19.6% لة( وبنسبة عز  30عدد العزوالت )
من عدد العزوالت الكّمي. تعتبر  20.91%وبنسبة   153أصلمن 32 العزوالت بعد المكورات العنقودية حيث بمغ عدد العزوالت 

المكورات العقدية مسببًا رئيسيًا لحاالت التياب الضرع في األبقار. في دراسات أخرى جاءت المكورات العقدية في الترتيب الثاني في 
وىي نسبة أعمى قميال  (Hegde et al., 2013)من عدد العزوالت   26.3%عدد العزوالت من التياب الضرع تحت السريري وبنسبة

مما تّم مشاىدتو في دراستنا الحالية. ومن جنس المكورات العقدية كانت المكورات العقدية أجاالكتيا ىي األكثر انتشارًا، حيث كان عدد 
. جاءت جراثيم من عائمة  7وأخيرًا العقدية يوبيرس بعدد عزوالت 10، وجاء بعدىا العقدية ديس جاالكتيا بعدد عزوالت 15العزوالت 

. تّم عزل نوعين 15.68%األمعائيات في الترتيب الثالث بعد المكورات العنقودية والمكورات العقدية من حيث عدد العزوالت وبنسبة 
من  13.07%وبنسبة   20من الجراثيم ضمن ىذه العائمة وىما اإلشريكية القولونية والكميبسيال. كان عدد عزوالت اإلشريكية القولونية

وىي أقل بكثير  (Ramirez et al., 2014)في دراسة سابقة  1.9%. في حين كانت نسبة العزوالت من ىذا النوع لمعزالتالعدد الكمي 
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من عدد العزوالت الكمي، وىذه 2.61% عزوالت فقط وبنسبة  4مما ظير في دراستنا الحالية. كان عدد العزوالت من جنس الكميبسيال 
 Ramirez et)فقط 0.7% النسبة أعمى مما ذكر في دراسة سابقة تّم فييا عزل الكميبسيال من التياب الضرع تحت السريري بنسبة 

al., 2014) من  7.18%عينة وبنسبة  11.أظيرت الدراسة الحالية ارتفاعًا واضحًا في عدد العزوالت الفطرية، حيث عزلت الفطور في
عزل الفطور ( Krukowski et al., 2000). كما أن (Ramirez et al., 2014). نتائج متقاربة ذكرت من قبل لمعزالتالعدد الكمي 

من العدد الكمي  7.07%عزليا بنسبة  (Wawron et al., 2010)من عينات حميب أبقار مصابة بالتياب الضرع. أيضًا  9.6%في 
الضرع. يمكن إرجاع ىذه النسبة المرتفعة إلى سوء استخدام المضادات الحيوية في معالجة التياب الضرع لمعزالت في حاالت التياب 

مما عزز انتشار العوامل الفطرية حيث يعتبر التياب الضرع الناتج عن الفطور مشكمة حقمّية متزايدة خصوصًا في حال المعالجة 
 Wawron) ظروف التربية غير المالئمة في حظائر األبقار وسوء الرعاية الصحية العشوائية الطويمة بالصادات الحيوية المترافقة مع

et al,. 2010.)  1النوكاردياو       لةعز 2الوتدياتو عزالت  3تم عزل أجناس أخرى من الجراثيم بنسب منخفضة وىي: )العصويات  
مثل  فييا عزلت بحاث سابقةالنتيجة متوافقة مع نتائج أ. وىذه لمعزالتمن العدد الكمي   3.93%لة( وكانت نسبة ىذه األجناس فقطعز 

أظيرت نتائج الدراسة الحالية  (.Abera et al., 2012; Sori et al., 2005)التياب الضرع حاالت  من بنسب منخفضةىذه الجراثيم 
وكانت المكورات العنقودية ىي  ،ارتفاع معدالت التياب الضرع تحت السريري في األبقار المنتجة لمحميب في محافظة ريف دمشق

المسببات المرضية األكثر انتشارًا في ىذه الحاالت تمتيا المكورات العقدية، ومن ثّم األمعائيات والفطور. بّينت ىذه الدراسة ضرورة 
من استراتيجية  إجراء المسح الحقمي الدوري لمكشف المبكر والسيطرة عمى حاالت التياب الضرع تحت السريري في األبقار وذلك كجزء

 عامة لمحد من حاالت التياب الضرع في األبقار في مختمف المناطق السورية.
 كتاب شكر وتقدير 

الزراعي ممثمة بالسيد الوزير عمى الدعم المقدم من أجل انجاز ىذا البحث و جميع االبحاث  اإلصالحالشكر و التقدير لوزارة الزراعة و 
الشكر و التقدير لمديرية الصحة الحيوانية و قسم المخابر البيطرية المركزية في دمشق ممثمة  التي تخص الثروة و الصحة الحيوانية.
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Abstract 

Subclinical mastitis is a global problem in dairy farms. This study aimed to 

determine the prevalence of subclinical mastitis in dairy cows raised in 

individual breeding systems by farmers in the Damascus countryside 

governorate and to isolate and diagnose the causative agents of this infection 

during the period from the beginning of July 2017 to the end of August 2018. 

800 milk samples were collected aseptically from apparently healthy 200 cows. 

Samples were subjected to California Mastitis Test (CMT) and bacteriological 

analysis. Subclinical mastitis was found in 65% of cows and in 18.75 % of 

quarters. Microbiological analysis showed that there was a wide range of 

organism that cause subclinical mastitis in cows. In total; 153 isolates were 

identified. Staphylococcus species were the most frequently isolated (52.28%), 

followed by Streptococcus species (20.91%), then members of 

Enterobacteriaceae family (15.68%), then fungi (7.17%) and other types of 

germs (3.93%). The results of the current study showed a high prevalence rate 

of subclinical mastitis in dairy cows and highlighted the importance of regular 

screening for subclinical mastitis to detect and treat these cases, in addition to 

the importance of hygiene, sterilization and improvement of health care 

conditions in cattle farms. 
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