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 الملخص

فرري نعرران أ نررا  تحديررد المسرربب الجر ررومي واللررواي الوبائيررة والسررريرية لحرراعت التهرراب ال ررر  السرررير   بهررد البحررث هرر ا جررر  أ
سررنوات فرري مححررة بحرروث جرردريل التابعررة للهيئررة العامررة للبحرروث  6-2بعمررر العررواف فرري سررورية، المربرراا للر رري الحليررب واللحرر ، 

( عينرة حليرب مرل نعران مصرابة سرريرياه بالتهراب 75. جمعرت )2012ة وللاي 1993العلمية الزراعية، حماه، سورية لالل الفترا مل 
. بللررت نسرربة حرراعت التهرراب ال ررر  السرررير  لفحوصررات جر وميررة والتبررارات التحسررفول ررعت  فرري أوتررات زمنيررة ملتلفررة،ال رر  

لسريرية برننوا  ( في نسب اإلصابة اp≤0.01وجد فرق معنو  )(. 4247مل أصل  261% )6.05لالل عشريل عاماه عند النعان 
 جلتس ررر. و (%4.59) %(، والمررزمل18.77%(، اللنلرينرري )76.62الحررراد )ال ال رررة الترري أصرريبت بهرررا النعرران وهرري  التهرراب ال ررر 

، بينمررررا س ررررجل اعلتهرررراب فرررري شررررحر  ال ررررر  بنسرررربة %(73.94وبنسرررربة بللررررت ) واحررررداألعررررراس السررررريرية فرررري اللالررررب فرررري شررررحر 
( بعررد فحررا  %26.05، والبرراتي )(%73.93األوليرريل بعررد الرروعدا وبنسرربة )وظهرررت أ لررب اعلتهابررات لررالل الشررهريل %(. 26.05)

سررر  امو ال حسررربو  ،وعداالررربعرررد فررري نسرررب اعنتشرررار حسرررب األشرررهر  )p(0.01≥الحمرررالل. وباسرررتعمال مربررر  كرررا  وجرررد فررررق معنرررو  
مرل الحراعت،  ر  ( %27.97الموسر  اإلنتراجي ال الرث للنعران وبنسربة بللرت )كانت أعلى نسبة انتشار فري ترتيرب و . ة للنعاناإلنتاجي

. لر  %(10.72وألف رها كرال فري ترتيرب الموسر  اإلنتراجي األول وبنسربة ) %(،26.05في ترتيب الموس  اإلنتراجي ال راني وبنسربة )
التبررار الفر رريات للفرررق برريل نسرربتي عنررد اسررتلدا  ة(، ليررآو  ةيدويرر)حسررب حري ررة الحالبررة اللمرر  انتشررار فرري فرررق معنررو  يالحررظ 

عينررة مررل  (75بينررت نتررائ  اعلتبررارات الجر وميررة لرررنحو )(. 1.96±(، وهرري ت رر   ررمل المجررال )Z=0.47مجتمعرريل وكانررت تيمررة )
المكرررورات أهررر  مسرررببات التهررراب ال رررر  السررررير  وكانرررت (، %82.66عينرررة )نسررربة  62الحليرررب نمرررو المسرررتعمرات الجر وميرررة فررري 

 %(،14.28) %(، واعشرررريكية ال ولونيرررة18.57) لرررد اة للرررحمالباسرررتوريلة ، وعصررريات مرررل الحررراعت%( 32.85) ال هبيرررةالعن وديرررة 
%(، والعصررريات ال شرررية 7.14(، والمكرررورات الع ديرررة اللبنيرررة )%10والعصررريات الشرررعية الم يحرررة ) %(،11.42وعصررريات الكلبسررريلة )

وتررد أظهرر اعنروفلوكساسرريل فعاليرةه عاليررة مرل الحرراعت المعالجرة.  (%71.26الترري تما لرت للشررفا  ) النعرانبللرت نسرربة %(. 5.71)
على معظ  العترات الجر ومية المعزولة، تاله الجنتامايسيل والنورفلوكساسريل،  ر  اعوكسري تتراسريكليل واعمبيسرليل ومركبرات السرلفا، 

واعر رومايسيل. بينما كانت المكورات العن ودية ال هبيرة أك رر    النيومايسيل، بينما كانت معظ  العترات الجر ومية م اومة للبنسيليل 
الرتابرة تشرديد  ررورا  كرديؤ ممرا العترات المعزولة حساسيةه للصادات الحيوية، بينما كانت العصيات الشعية الم يحة أك رهرا م اومرة، 

ومعالجرة المواسر  اإلنتاجيرة،  النعران متعرددااألوليريل بعرد الروعدا وعنرد تاية مل التهراب ال رر  لصوصراه لرالل الشرهريل الصحية للو 
 .في مححات تربية األ نا  البيئية  الظرو  تحسيل، إ افةه لوف اه علتبار الحساسيةبالصادات الحيوية الفعالة المصابة  نعانال

 .، سوريةانتشار، التهاب ال ر  السرير ، النعان العواف الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
 أف رل سراللة بعرد اعيسرت فريزيرال فري إنتران الحليرربوأنهرا  صررو ( ،لحر ، مرل السرالعت  ال يرة اللررس )حليربأ نرا  العرواف عرد ت  

(Pekcl, et al.,1994) أهمية التهاب ال رر  مرل  ال رة أوجرت اتتصرادية ناتجرة عرل نفروق النعران المصرابة وكلفرة المعالجرة . وتنتي
وانلفاس كمية الحليب ونوعيتت، وصحية متم لة بحاعت تسم    ائية جرا  تناول الحليب المصاب، ولحر انت ال اللم  بيل أفرراد 

(. Larsgard and Vabenoe, 1993;  Kielwein, 1994)وجودا فيت ال حي ، وتانونية تتعلق بنوعية الحليب وكمية الجرا ي  الم
للنعران الحلروب، المبكرر  ، ومل أك ر أسباب اعسرتبعادالتهاب ال ر  عند األ نا  واسعة اعنتشار في معظ  دول العال حاعت  وت عد
ال ررو  المصرابة  تلر اتتصادية ناتجة عل لسائر  ةه سبب، مل ر اأنسجة و وجر ومية في الحليب وكيميائية تميز بتليرات فيزيائية وت

 أو نفوتها ، ويرافق  لك نمو حمالل  عيفةالمصابةلنعان اع حرار  ل بح أو لل نفوق، إ افةه للأو انعدامت وانلفاس إنتان الحليب
اب ال ررر  عنررد إلررى ألأ أهرر  مسررببات التهرر (1998وأشررار حررا ور والياسررينو ). حيررا  الدتي ررة الممر ررةباأل اتهرراأم حليررب تلرروثبسرربب 

%(،  رر  المكررورات العن وديررة 28.13) Staphylococcus aureusاأل نررا  العررواف فرري سررورية هرري المكررورات العن وديررة ال هبيررة 
 فالباسررررتوريال المحللررررة للرررررد ، Streptococcus faecalis، فررررالمكورات الع ديررررة البرازيررررة skin Staphylococcusالجلديررررة 

Pasteurella haemolytica فالشرعية الم يحرة ،Actinomyces pyogenes ،فاإلشرريكية ال ولونيرة Escherichia coli.  ي عرد
%( فري 12.9بللرت نسربتت بحسرب اسرتمارات المسرح )التهاب ال ر  مل بيل أه  األمراس التي تصيب تحعال األ نا  العرواف، إ  

 ,.Hassan et alمرا فري الردول المجراورا لسرورية ف رد بريأل (. أ2009مل سورية )العمرر واللالرد،  في مناحق ملتلفةتحعال المربيل 

وأل نسرربة التهرراب ال ررر  الفحررر   ،%17.8فرري محافظررة الديوانيررة فرري العررراق أل نسرربة التهرراب ال ررر  عنررد النعرران بللررت  (2014)
  candidafamata، وترررررررر  عررررررررزل نرررررررروعيل ف ررررررررح المسررررررررببات الفحريررررررررة مررررررررل الحرررررررراعت السررررررررريرية همررررررررا %0.4السرررررررررير  بللررررررررت 

ف رد أشرارا إلرى أل نسربة انتشرار التهراب ال رر  السررير  عنرد  Hammadi and Yousif (2013). أمرا Rhodotorularubraو
فري  %5.5، حيرث بللرت النسربة Al-Mendelawy (2011)بلرال   ،%6النعران فري ال حعرال المنتشررا حرول مدينرة بلرداد بللرت 

سرنوياه، و ترد تصرل بريل  %5أل نسربتت فري تحعرال األ نرا  فري األردل بللرت أترل مرل  Lafi et al., (1998)وبريأل  نفرف المنح رة.
% مرررل النعررران المصرررابة، وكانرررت المكرررورات العن وديرررة ال هبيرررة والمكرررورات الع ديرررة مرررل أهررر  المسرررببات 70% وبنسررربة نفررروق 30-50

 المر ية. 

أل النعان تصاب بننوا  ملتلفة مل التهاب ال ر  أهمها فوق الحاد والحاد والمزمل وأل نسبة حدو ت  Pugh, (1996)أشار وتد
إلى أل Jones, (2009) و Doubravsky, (1996)كٍل مل  أشاربينما تلتل  بالتال  المسبب والظرو  المحيحة بتربيتها. 

نتيجة للحالبة اآللية السيئة وعد  تنظي  آلة الحالبة وتع يمها أو التهاب ال ر  عند الحيوانات يتن ر بحري ة الحالبة، فهو يحدث 
بسبب تلة لبرا العامليل باستلدامها، وتؤد  الحالبة اليدوية أي اه إلى التهاب ال ر ، عسيما في حالة عد  ال يا  باإلجرا ات 

مل ناحية تلوث أيد  الحالبيل بالعوامل المر ية في وتد نت ل المرس مل حيوال مصاب آللر سلي . الصحية أ نا  الحالبة ولاصة ه
 ,EFSAبحسب لجنة سالمة الل ا  في اعتحاد األوربي ) أو الظرو  الحياتية والبيئية وعمليات الحالبة السيئة التل يةتسبب 

سانتا أنيف  عند نعانسرير  انتشار التهاب ال ر  الحول  في الدراسة التي تا  بها Blagitz et al., (2012)وتد بيأل (. 2014
(Santa Ines  في مرحلة اإلر ا ) أما ر ا اإلفترا في بداية أو نهاية  أنت ع يوجد أ  التال  في حدو ت وانتشاره سوا ه . 

Bergonier and Berthelot (2003) مشيريل نفوقلل مؤدياه  شحر  ال ر في  ي يمكل أل يحدثلنلريناعلتهاب ال ألأ جدا و ،
 Onnasch etكٍل مل همها المكورات العن ودية، بينما أشارأة علتهابت و سببالجرا ي  المواس  مل  بعدد إلى إمكانية إصابة ال ر 

al., (2002) أنوا  لى أل جرا ي  ملتلفة تسبب اعلتهاب  ير المكورات العن ودية كالباستوريال محللة الد  واعيشريكية ال ولونية و إ
 Selene and Green (2001)أشار كٍل مل كما . نتاناإلدارا و نظ  اإلالمناخ و  بالتالفاتالمكورات الع دية و يرها، وف سأروا  لك 

، وأل أ لب الحاعت حد ت %10-5إلى أل نسبة التهاب ال ر  السرير  في تحعال النعان المصابة سنوياه في بريحانيا بللت مل 
والجرا ي   ،المكورات العن ودية ال هبية، والباستوريال محللة الد منها كال سببها % 80أسابي  بعد الوعدا. وأل أك ر مل  6-3لالل 

في النروي   النعان السرير  في  ر ال تبلغ نسبة التهاب Mork et al., (2007)بحسب و  .البيئية، وعسيما اعشريكية ال ولونية
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للجرا ي  المعوية ولاصة اعيشريكية ال ولونية % منها للمكورات العن ودية ال هبية، أما الباتي فيعزى 65.3%، ويعزى 12.57
% مل 40%(، ولوحظ أل 4.9%( وجرا ي  ملتلفة )1.8%( والباستوريال محللة الد  )5.6%(، وأنوا  المكورات الع دية )2.9)

كما بللت  النعان كانت مصابة بالتهاب  ر  سرير  في شحر واحد، وأل  لث عدد الحاعت حد ت في األسبو  األول بعد الوعدا،
% و الباه ما ظهرت في األسبو  ال الث بعد الوعدا، وكانت أه  مسبباتت المكورات العن ودية 8.8نسبة اإلصابة بالنو  اللنلريني 

اعيشريكية % و 6.3بنسبة بللت و  Clostridium perfringens، وجرا ي  الكولستريديو  الحاحمة  %72.9ال هبية وبنسبة بللت 
السرير  عند النعان في   ر الالتهاب أل نسبة  Bocklisch and Wetzstein (1994)عحظ%. بينما 6.3وبنسبة ال ولونية 

الحالة للد  والمكورات  الباستوريالشلصة كانت أه  الجرا ي  الم% مل الحاعت المصابة، و 4.7بنسبة نفوق و  %3.8ألمانيا بللت 
 . العن ودية ال هبية

نسرربة اإلصررابة   Arsenault et al., (2008)تحيرر  لررالل فترررا الر رراعة فرري كنرردا تررا  بهررا  30وأظهرررت التبررارات أجريررت فرري 
% والمكررورات 26%، وترر  عررزل الباسررتوريال محللررة الررد  بنسرربة 1.2%( وبالمتوسررح بللررت 6.6( و)0بالتهرراب ال ررر  تراوحررت برريل )

إلرى أل بع راه مرل الحراعت  Saratsis et al., (1998)بينما أشار  .%17% والمكورات الع دية بنسبة 23العن ودية ال هبية بنسبة 
  Dewani et al., (2002)أمرا فري الباكسرتال ف رد بريأل السريرية لاللتهاب حد ت في فترات جفا  ال ر  عند األ نا  فري اليونرال. 

نوعرراه مررل الجرررا ي ، وكررال اعلتهرراب ناتجرراه إمررا عررل اإلصررابة بمسرربب واحررد أو بصررورا  14أل التهرراب ال ررر  عنررد النعرران كررال سررببت 
(، %18.18، والمكررررورات العن وديررررة ال هبيررررة )%(20.45ملتلحررررة بمسررررببيل أو أك ررررر، وكررررال أهمهررررا العصرررريات الشررررعية الم يحررررة )

 %12 ( و يرهررا، وكانررت%4.54ال محللررة الررد  )، والباسررتري%(6.89( والباسررتوريال متعررددا النفرروق )%6.89واعشررريكية ال ولونيررة )
 . مل عينات الحليب سلبية لنمو المستعمرات الجر ومية

 : ه ا البحث إلى يهد 
( فري مراحرل ملتلفرة مرل اإلنتران العردوىاللم  )لحر  للتعر  علىالسرير  وأنواعت، إ افةه  التهاب ال ر انتشار رصد  .1

 .في سورية المك   في مححة بحوث جدريلعند نعان العواف تحت نظا  التربية شبت 
 .نعان العواف في سوريةعند السرير  الكش  عل أه  المسببات الجر ومية والفحرية علتهاب ال ر   .2
بليررة تلفرريس فرري المعالجررة  عمالهاسررتالمعزولررة عمسررببات الجر وميررة الالفعالررة  ررد و تحديررد أهرر  الصررادات الحيويررة النوعيررة  .3

 .مكلاللسائر اعتتصادية ما أ
  موادالبحث وطرائقه:

لهيئررة العامررة والمححررة تتبرر  ا ،2012وللايررة  1993فرري عررا   )مركررز بحرروث محافظررة حمرراا(ن فرر  البحررث فرري مححررة بحرروث جرردريل 
 ، حماه، سورية.للبحوث العلمية الزراعية

( 4247والحليرب. بلرغ عرددها )في المححة وهي حيوانات منتلبرة لصرفتي اللحر   الحلوب العوافاستعملت السجالت الصحية لنعان 
وتعحرى الل احرات الدوريرة فري مو روعة تحرت المراتبرة الصرحية المسرتمرا وهري حيوانرات . سنوات لرالل فتررا البحرث 6-2رأساه بعمر 

حبيرة مواعيدها المحددا حسب البرنام  الوتائي لوزارا الزراعة واإلصالح الزراعي. إ افةه إلى اإلشررا  الميرداني المباشرر والعنايرة ال
 ة.ل   ل ات ظرو  التل ية والرعاية الصحيوت البيحرية.

أصريبت بالتهراب ال رر  وعمرهرا وموسر  إنتاجهررا رت  كرل نعجرة تر  تسرجيل البيانرات اللاصرة بالتهراب ال رر  السررير  عنرد النعرران كر
  ينسرحالة و  وأنوا  اعلتهاب العامة جلت األعراس السريريةس  و كما ت  فحي الحليب وتليراتت،  وزمل أو شهر اإلصابة بعد الوعدا.

حصررا  عرردد النعرران الناف ررة والم بوحررة ا ررحرارياه والمسررتبعدا مررل التربيررة نتيجررة التهرراب ال ررر  صررابة شررحر واحررد أو شررحريل، واد ، واد
 ال ر  السرير  )شفيت أو استبعدت نتيجة اإلصابة بالتهاب ال ر (.

إجمررالي . وتررد بلرغ 2012-2008فرري المححرة حرري تيل للحالبررة لرالل الفتررا   اتبر ، حيرثة(آليرر وة أيدوير)الحالبرة حري ررة تر  تسرجيل 
مرل  محلرب آلريرأسراه باسرتلدا   563رأسراه بالحري رة اليدويرة و 830رأساه، وتمرت حالبرة  1393النعان الحلوب لحري تي الحالبة عدد 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.unboundmedicine.com/medline/%3Fst%3DM%26author%3DBocklisch%2520H&usg=ALkJrhgsnU_680RsrpqHLeq6FxBJl3bFaQ
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حيث ت  زنرق النعران الحلروب بحري رة ت بيرت رأساه مل كل ص ،  24والمؤل  مل صفيل بسعة  (،Alfa Lafalصن  أوربي )شركة 
 تدأ  لها العل  المركز عند دلولها إلى المحلب بهد  تهدئة الحيوانات أ نا  عملية الحالبة.و الرأف للحد مل حركتها، 

لكررل  مررل(25) بمعرردلو لررك تبررل أيررة معالجررة بالصررادات الحيويررة ، بالتهرراب ال ررر  مررل نعرران مصررابة سررريرياه  حليرربعينررة  75تمعررج  
إلجررا  اعلتبرارات  فري محافظرة حمراا بر أفيكو للصرناعات الدوائيرةتإلى مللت كافة العينات رسأو ، في أنابيب مع مةوو عت  عينة
اعلتبررارات  وت ررمنت، وت رردي  أف ررل ليررارات العررالن، كمررا ترر  إحصررا  النعرران الترري ترر  شررفاؤها والترري لرر  تسررتجب للمعالجررة، عليهررا

 :ما يلي الملبرية
 : الجرثوميالزرع 

درجرة  37، وح  رنت بدرجرة حررارا وشرابمال %7اآلجرار المردم  برد  األ نرا  و اآلجرار الملر  ،  :برتامن تر  زر  راسرب الحليرب علرى
، وت  التعر  على أنوا  العترات )العزوعت( الجر ومية النامية و لك اعتماداه على اللواي الشكلية والمزرعيرة ساعة 24مئوية لمدا 

 .Carter, (1978)حسب حري ة 
 الزرع الفطري:

أيرا ، وتر  تررا ا النترائ  حسرب حري رة  7-5درجرة مئويرة لمردا  25وت  التح ريل بدرجرة حررارا  باستلدا  منبت سابورود بالللوكوزت  
Nada, (1994). 

  اختبار الحساسية:
حيرث  ،Bauer et al., (1986) ي رةهنترول حسرب حر  -حري ة اعنتشار باستعمال أترراي الحساسرية علرى منبرت مرولرت  باستلدا  

الصرادات الحيويرة التاليررة: عملت واسرت، سرراعة 24أترراي لكررل حبرق وح رنت لمردا  9و رعت األترراي علرى سررحح المنبرت بمعردل 
 –إمبيسررررررليل –بنسررررررليل –أري رومايسرررررريل  –ستربتومايسرررررريل –جنتامايسرررررريل –أوكسرررررري تتراسرررررريكليل –نورفلوكساسرررررريل –انروفلوكساسرررررريل
 .(TSX) مي ازول تريمي وبري  سلفا

 التحليل اإلحصائي:
، ول ررد اسررتعمل التبررار مربرر  كررا  ل رررا ا تيمررة SPSS. 12حللأررت البيانررات الترري ترر  الحصررول عليهررا باسررتلدا  البرنررام  اإلحصررائي 

عررات فرري ترررا ا مجمررو  المرب ل بررول أو رفررس فر ررية العررد ، واسررتعمل تحليررل التبررايل 0.01عنررد مسررتوى المعنويررة  pاعلتبررار وتيمررة 
لمعرفة مستوى الدعلة اإلحصائية لتن ير متليريل مست ليل مكونيل مرل عردا مسرتويات والتفاعرل  Fومتوسح المربعات وتيمة اعلتبار 
(، ف رد اسرتعمل Duncan’s New Multiple Range Test)  و المردى المتعردد التبار دنكرلأما فيما بينهما في العامل المتلير. 

فعالية الصادات الحيوية علرى العتررات الجر وميرة المعزولرة مرل لرالل دراسرة المتوسرحات التري تردلل فري لتعر  على درجة بهد  ا
 .أتل مدى معنو  بيل المتوسحات بعد ترتيبها تصاعدياه و لك إللتبار  4عل  هاعدد معامالت مدى الم ارنة التي يزيد

 :النتائج والمناقشة
 السريري وأنواعه: انتشار التهاب الضرعأواًل: 

المدروسرة وتكرارهرا فري كرل فري المححرة  السرير  لدى النعران العرواف التهاب ال ر أسفرت نتائ  ه ا البحث عل انتشار اإلصابة ب
عررا  وبصررورا متباينررة )مرتفعررة أو منلف ررة( حسررب العررا  اإلنترراجي، حيررث بللررت نسرربة انتشررار اإلصررابة بالتهرراب ال ررر  السرررير  

انتشررار لاصررابة عنررد النعرران فرري عررا  أعلررى نسرربة (، وكانررت 1%( كمررا مو ررح فرري الجرردول )6.05ترررا البحررث )بالمتوسررح لررالل ف
 .%2.92حيث بللت  2004% بينما كانت ألفس نسبة في عا  12.8، إ  بللت نسبتت 2010

 السريري عند نعاج العواس.بالتهاب الضرع  ةاإلصابانتشار  .1الجدول 

 (%) نعاج المصابة بالتهابات في الضرععدد ال عدد النعاج الحلوبإجمالي 

4314 261 6.05 

بتردني الشرروح الصرحية وتلروث ال رر  ، 2010فري بعرس األعروا  كعرا  انتشرار اإلصرابة بالتهراب ال رر   ةر زيادا نسبيويمكل تفس
لعد  التزامه  بالشروح الصحية أ نا  عملية  بالجرا ي الحالبيل تلوث أيد  ، إ افةه لأر ية الحظائرتي تتواجد في البيئية ال جرا ي بال



 2015 - (2)العدد – (2)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 2 , Dec 2015 

23 

 

تري تر  الحصرول عليهرا ألفرس ممرا وجرده نتشرار العانسربة ت عرد و . الحالبة كول أ لبه  عمرال  يرر دائمريل لريف لرديه  اللبررا الكافيرة
، وترد %(12.9)بتها في مناحق ملتلفة مل سورية، إ  بللت نس عند المربيل نا  السرحية الموجودا لدى األ (2009العمر واللالد )

يفسر انلفاس نسبة اإلصابة بالتال  الظرو  البيئية ونظ  التربيرة )السررحية وشربت المك فرة(، إ رافةه للتبرايل فري إتبرا  اإلجررا ات 
الوتائيررة والصررحية الجيرردا فرري حظررائر األ نررا  فرري مححررات البحرروث م ارنررة بالتربيررة السرررحية لرردى المررربيل. وكانررت نسرربة اإلصررابة 

(، ومسرراوية ت ريبراه مررل %17.8عنرد النعران فرري العرراق ) Hassan et al., (2014)مررل النسربة الترري حصرل عليهرا  ك يرربألفرس 
 -Al وكر لك  (،%6) فري المنح رة حرول مدينرة بلرداد Hammadi and Yousif (2013)النسرب التري حصرل عليهرا كرٍل مرل 

Mendelawy, (2011) ( 5.5ف د بللت النسبة)% .في نفف المنح ة 
 Gangrenous  mastitisأو اللنلرينري(  النلرر هري فروق الحراد ) التهراب ال رر  ال رة أنروا  مرل العرواف ب س رجل إصرابة النعران

اسرتبعادها )نفروق أو انلفراس إنتاجهرا مرل الحليرب وأحيانراه  أدى إلرىمرا ، مChronic mastitisوالمرزمل  Acute mastitisالحراد و 
% مرل 76.62. وترد لروحظ إصرابة النعران بالشركل الحراد بنسربة عاليرة بللرت يلنلرينلتهاب الفي حاعت اع بح ا حرار (، عسيما 

% مرل الحراعت، بينمرا كرال اعلتهراب المرزمل أتلهررا 18.77حراعت التهراب ال رر  السررير ، تالهرا اعلتهراب اللنلرينري بنسربة بللرت 
( فري 0.01p≥باسرتلدا  مربر  كرا  تبريل وجرود فررق معنرو  )وعند إجررا  التحليرل اإلحصرائي (. 2% )الجدول 4.59انتشاراه وبنسبة 

 Menzies and Ramanoon (2001)نسب اإلصابة بالتهاب ال ر  السرير  حسرب نوعرت. وم رل هر ه األنروا  تتفرق مر  مرا  كرره
نرو  ال حرورتلروحظ فري بعرس الحراعت في وجرود  ال رة حراعت مرل التهراب ال رر  عنرد النعران هري اللنلرينري والحراد والمرزمل. وترد 

تشركل لرران أو أك رر فري ال رر  وبنحجرا  ملتلفرة، وترد لروحظ انفجرار هر ه اللراجرات فري حرالتيل ف رح مرل و  النو  المزمل الحاد إلى
 مجررردٍ  يررر نعرران فرري ال حيرر  الم ررل هرر ه ب ررا   مررل حرراعت اعلتهرراب المررزمل، ممرررا يجعررل %16.66حالررة وبنسرربة بللررت  12أصررل 
 جرررا ي العديررد مررل ال ىعحتوائررت علرر ة الحمررالل واإلنسررالصررح ىلمررا يسررببت الحليررب الملرروث مررل تررن ير مباشررر علرر اه، إ ررافةه اتتصررادي
 .Pugh, (1996)وكل  لك أكده  الممر ة

 العواس الضرع السريري عند نعاجاب أنواع الته .2جدول ال
 اإلجمالي مزمن غنغريني حاد البيان

 261 12 49 200 المجموع

% 76.62 18.77 4.59 99.98 

 
وتد لروحظ زيرادا نسربة انتشرار التهراب ال رر  اللنلرينري لرالل الشرهريل األوليريل بعرد الروعدا )لرالل فتررا اإلر را (، إ  و جردت هر ه 

مرل حراعت اعلتهراب اللنلرينري. وترد يررتبح  لرك بالر راعة النشريحة  %55.1وبنسربة بللرت  49نعجة مرل أصرل  27اإلصابة لدى 
تسرربب بوجررود سررحجات أو جررروح علررى جلررد ال ررر  والحلمررات، وبالتررالي ظهررور اعلتهرراب عنررد تلو هررا بالمسررببات للحمررالل، ممررا تررد ت

نتيجررة إمررا  %100الترري أصرريبت بررالنو  اللنلرينرري تررد ترر أ اسررتبعادها مررل التربيررة وبنسرربة بللررت النعرران لرروحظ أل كافررة  المر ررية. كمررا
أو اسررتبعادها بسرربب عررد  كفررا ا  %(18.36نتيجررة لسررو  حالتهررا الصررحية )اع ررحرار  لرر بح أو ل %(30.61للنفرروق )وبنسرربة بللررت 

نتائ  م  ه ه الوتتفق  (.3%( )الجدول 51.02ال ر  نتيجة لس وح شحر أو شحريل بسبب اعستفحال أو إصابة األنسجة اللائرا )
اللنلرينري  البراه مرا تظهرر فري  الر يل أشراروا إلرى أل اإلصرابة برالنو ، Mork et al., (2007)و Honegger, (1994) مرا وجرده

 Menzies and Romanoonكمرا تتفرق مر  مرا  كرره  ،ال رر  أو نفروق الحيروال المصرابسر وح مر   األسربو  ال الرث بعرد الروعدا

عسرريما فرري حرراعت عررد  معالجررة الحيوانررات المصررابة، األمررر % 40-30مررل حيررث نسرربة النفرروق الترري بللررت فرري دراسررتهما  ،(2001)
 تحور أعداد ال روا اللنمية.ال   يعيق 
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 حلوب المستبعدة بسبب اإلصابة بالتهاب الضرع الغنغرينيال . النعاج3الجدول 

 البيان
إجمالي عدد النعاج المصابة بالتهاب ضرع 

العدد المذبوح منها  العدد النافق منها غنغريني
 اضطرارياً 

العدد المستبعد من التربية نتيجة 
 سقوط الربع المصاب

49 30.61)15)* 9(18.36%) 25(51.02%) 

 * تمثل األرقام بين األقواس النسب المئوية من إجمالي حاالت التهاب الضرع الغنغريني

 السريري: التهاب الضرعوتكرار حدوث في الفترات الحرجة ثانيًا: 
األوليرريل بعررد الرروعدا )لررالل فترررا الر رراعة(، حيررث بللررت و جررد أل النسرربة العظمررى علتهرراب ال ررر  السرررير  حررد ت لررالل الشررهريل 

، وفري الشرهر ال راني مرل الحراعت% 40.22المر ية، إ  كانت نسبتها في الشرهر األول بعرد الروعدا  من إجمالي الحاالت% 73.93
و  Bergonier et al., (2003) و Menzies and Ramanoon (2001)منهرا. وهر ا يتفرق مر  أشرار إليرت كرٍل مرل  33.71%

Blagitz et al., (2012)  سروا  فري  ر را اإلمرحلرة  لراللعند النعران  سرير ال وال يل أكدوا لحر انتشار اللم  بالتهاب ال ر
الر يل أشراروا إلرى أل  لرث عردد حراعت التهراب ال رر  حرد ت فري األسربو   Mork et al., (2007)بردايتها أو نهايتهرا. ومر  نترائ  

في أل اعلتهاب السرير  لل ر  تكرر لالل فترا الر اعة  Arsenault et al., (2008)وك لك تتفق م  نتائ    األول بعد الوعدا
في تحعرال األ نرا  البريحانيرة  Selene and Green (2011)أشار إليت كما اتف ت ه ه النتائ  م  ما  بعد الوعدا(، 58)عند اليو  

أمررا فرري الشررهريل ال الررث والرابرر ، ف ررد بللررت نسرربة اإلصررابة بالتهرراب  .أسررابي  بعررد الرروعدا 6-3فرري أل أ لررب الحرراعت حررد ت لررالل 
حررد ت أ نررا  فترررا الحالبررة بعررد  %26.05ممررا يعنري أل نسرربة (، 4مررل الحرراعت علررى الترروالي )الجرردول  %9.96و% 16.09ال رر  

ادارا السررير  فري و ر  برنرام  لر التهراب ال رر وتكررار حدوث ل الفترات الحرجةمهمة في معرفة ه ه النتائ  فحا  الحمالل، وت عد 
فرري نسررب اإلصررابة بالتهرراب ( 0.01p≥)تبرريل وجررود فرررق معنررو   التبررار مربرر  كررا  . وباسررتلدا النعرران لمنرر  انتشرراره عنرردالوتائيررة 

الشررهريل األوليرريل بعررد وتررد يفسررر ارتفررا  نسررب اإلصررابة بالتهرراب ال ررر  لررالل . بعررد وعدا النعررانال ررر  السرررير  حسررب األشررهر 
الوعدا بالنشاح اإلفراز  لل ر ، والر اعة النشيحة للحمالل، إ افةه لكول أشهر الوعدا عند النعان في المححة هري شرهر  كرانول 

سة األول/ديسيمبر وكانول ال اني/يناير حيث الح ف البارد وموس  األمحار والرحوبة العالية، وكلها عوامل تجعل ه ه الحيوانات حبي
أو  يررر  اه مباشررر  اه ترن ير   لكترد يكررول لررفري الحظررائر، ممررا ترد يررؤد  إلجهادهررا وتلروث  ررروعها بررالروث والمسرببات المر ررية البيئيررة، و 

 .في أبحا ت على األ نا  Garcia et al., (1980)أكده وه ا يتفق م  ما  ،الحيوانات لاصابةاستجابة ه ه  على اه مباشر 
 بعد الوالدة عند نعاج العواس التهاب الضرعوتكرار الفترات الحرجة لحدوث  .4الجدول 

 اإلجمالي في الشهر الرابع في الشهر الثالث في الشهر الثاني في الشهر األول البيان
 261 26 42 88 105 عدد النعاج المصابة

% 40.22 33.71 16.09 9.96 99.98 

 :حسب ترتيب الموسم اإلنتاجيالضرع السريري اب ثالثًا: انتشار الته
المدروسررة وبصررورا متباينررة حسررب فرري المححررة  السرررير  لرردى النعرران العررواف التهرراب ال ررر ت النتررائ  تكرررار حرردوث اإلصررابة ببينرر

عنرد النعران كانرت فري ترتيرب  السررير  لروحظ ألأ أعلرى نسربة إصرابة بالتهراب ال رر ترتيب الموس  اإلنتراجي للنعران الحلروب، حيرث 
 رر  فرري  %،26.05مررل الحراعت، تلتهررا فرري ترتيرب الموسرر  اإلنترراجي ال راني وبنسرربة %27.97اإلنترراجي ال الررث وبنسربة بللررت  الموسر 

بينمرررا كانرررت ألفرررس نسررربة   %،16.85 ررر أ  فررري الموسررر  الرابررر  بنسررربة ، %18.39ترتيرررب الموسررر  اإلنتررراجي اللرررامف بنسررربة بللرررت 
(. وباسررتعمال التبرار مربرر  كررا  تبرريل 5مرل الحرراعت )الجرردول  %10.72لاصرابة فرري ترتيررب الموسر  اإلنترراجي األول بنسرربة بللررت 
 (P≤0.01)ة عنرد مسرتوى معنويرة سرمها اإلنتاجيرامو ترتيرب حسرب  عنرد النعرانوجود فرق معنو  في نسب اإلصرابة بالتهراب ال رر  

ال  نسبة اإلصابة بالتهاب ال ر  حسب المواس  اإلنتاجية للنعان بزيادا إنتان الحليب م  ت د  عمر الحيوال وتحور وتد يرتبح الت
كرٍل مرل  كما تتفق مر  نترائ عند األ نا ،  Fthenakis and Jones (1990)وه ا يتفق م  ما  كره  رعت وزيادا حجمت وكفا تت، 
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Rulicke and Jahnke (1988) ،مما يوجب المحافظة على صحة ال ر  التي ت عدأ عراماله مهمراه لالسرتفادا ال صروى  عند األب ار
 .مل إنتان النعان لالل مواسمها اإلنتاجية وتجنب التن ير السلبي لنمو الحمالل ل لة ونوعية الحليب في ال ر  المصاب

 حسب ترتيب موسمها اإلنتاجي العواس الضرع عند نعاجاب . انتشار الته5الجدول 

 % أعداد النعاج المصابة بالتهاب الضرع ترتيب الموسم اإلنتاجي

 10.72 28 األول

 26.05 68 الثاني

 27.97 73 الثالث

 16.85 44 الرابع

 18.39 48 الخامس

 99.98 261 جموعالم

 :بةالحالرابعًا: انتشار التهاب الضرع السريري حسب طريقة 
النعران الحلروب، عسريما فري حراعت بريل  (العردوىاللمر  )انتشرار فري تسرببال ة تواآللير ةاليدويرالحالبرة حري تري  تراكلبينت النترائ  أل 

 دور الوسريح فري ن رللعرب تونهرا ك ة،برحالالبرد  بالاألكرواب تبرل و  تنظي  األيد كالحالبة عملية التعليمات الصحية أ نا   عد  إتبا 
، بينمررا هررامن% 7.59صررابة النعرران عنررد اسررتعمال حري ررة الحالبررة اليدويررة ، إ  بللررت نسرربة إالمرررس مررل حيرروال مصرراب آللررر سررلي 

 .    (6 % )الجدول6.92كانت أتل نسبياه باستعمال حري ة الحالبة اآللية لالل  ات الفترا، إ  بللت 
 الضرع السريري عند نعاج العواس حسب طريقة الحالبةاب . انتشار اإلصابة بالته6جدول ال

 % عدد النعاج المصابة بالتهاب ضرع الحلوبعدد النعاج  بيانال

 7.59 63 830 قطيع الحالبة اليدوية

 6.92 39 563 قطيع الحالبة اآللية

 7.32 102 1393 اإلجمالي

وباسررتعمال التبررار الفر رريات للفرررق برريل نسرربتي مجتمعرريل تبرريل عررد  وجررود فرررق معنررو  فرري نسرربة اإلصررابة بالتهرراب ال ررر  حسررب 
(، ممررا يعنرري أل ال يمررة 1.96±(، وهرري ت رر   ررمل المجررال )Z=0.47ف ررد بللررت تيمررة )ة(، ليررآو  ةيدويرر)حري ررة الترري تررت  بهررا الحالبررة 

مل المسراحة( ت ر  تحرت منحنرى ٪ 95ن اح التوز  الحبيعي المستلد  في اعحتمالية واإلحصا  )مل  97.5 الت ريبية للجز   المئو 
الحليررب يكررول أنظرر  مررل النررات  عررل آلررة حبيعرري، وأل اعلتهرراب يحرردث بلررس النظررر عررل حري ررة الحالبررة مرر  اعتبررار أل الحليررب 

كما تد يكول للشلي ال ائ  على  .دور اآللة بشكل أجزا   ي  وتعبنظافة  ا عتنت  اعإ ا  ة، عسيمايدويعل الحالبة الالحليب النات  
عملية الحالبة )الحالب( دوراه مهماه في زيادا أو انلفاس نسبة انتشار اإلصابة بالتهراب ال رر  والر   ترد يعمرل علرى ن رل اإلصرابة 

مرل، أو ترد يترنلر فري إبرالن الفنري بشكل آلي مل نعجة مصابة إلى ألرى سليمة أو تد ع ي رو  بتفريرغ ال رر  مرل الحليرب بشركل كا
يمكرل لكافرة العوامرل السراب ة أل تزيرد فري نسرب اإلصرابة واسرتبعاد الحيوانرات و البيحر  لل يا  بالمعالجة الالزمة في الوتت المناسرب. 

اإلجررا ات الوتائيرة في المححة المدروسة، مما يتوجب اعهتما  بتدريب تحوير مهارات ال ائميل على لدمرة هر ه الحيوانرات وتحبيرق 
في ألأ هناك عوامل  Nickerson and Boddie (1986)كش  عنت  وه ا يؤكد ما التي يمكل أل تحد مل انتشار التهاب ال ر ،

تؤ ر على صحة ال ر  أ نا  الحالبة اليدوية أو اآللية، لاصة في حاعت عرد  اتلرا  اإلجررا ات الصرحية وتلروث األيرد  بالعوامرل 
 الممر ة.

 : األعراض السريرية اللتهاب الضرع:خامساً 
حالرة  261أصرل مرلنعجرة مصرابة بالتهراب ال رر   193فري ، إ  شروهد  لرك واحرداألعراس السريرية في اللالرب فري شرحر  جلتس  

كمرا لروحظ ظهرور أربر  حراعت  .%26.05نعجرة بنسربة  68، بينمرا س رجل اعلتهراب فري شرحر  ال رر  فري %73.94وبنسبة بللرت 
إلرى م رل هر ه  Saratsis et al., (1999)أشرار ف ح مل اعلتهاب السرير  عند النعان تبل الوعدا )في مرحلة جفا  ال ر (، وترد 

مما يوجب  ررورا اسرتلدا  عصرارات تحترو  صرادات حيويرة واسرعة الحير   جفا  ال ر ، مرحلةالحاعت لاصابة تد حد ت في 
كانت أه  األعراس السرريرية علتهراب ال رر  هرو انلفراس وتد األليرا مل الحالبة وعند اعنتها  مل مرحلة التجفي . في المرحلة 
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إنترران الحليررب وتررور  الشررحر المصرراب مرر  احمررراره وتلررة الشررهية وانعرردا  اعجترررار وارتفررا  فرري درجررة الحرررارا مرر  آع  شررديدا، إ ررافة 
أو تحرول الحليرب إلرى مرائي أو دمرو  و لرك حسرب حبيعرة  الحليرب فري ول ررات تجبنرات أو كترل وجرودمر   لتلير في صفات الحليب

(، 1998حرا ور والياسرينو ) وكر لك ،Al-Samarrae et al., (1985)المسربب، وكرل هر ه األعرراس تتفرق مر  مرا  كرره كرٍل مرل 
أعرراس اعلتهراب اللنلرينري تبردأ بارتفرا  شرديد فري . وترد كانرت Kennedy, (2013)، وHammadi and Yousif (2013)و

سرراعة يصرربح  24حرررارا الحيرروال وت ررل  الشررحر المصرراب أو ال ررر  بالكامررل فرري حررال إصررابة الشررحريل مرر  احمرررار الجلررد، وبعررد 
يصرربح الشررحر ال ررر  رحبرراه  رر  يتليررر إلررى اللررول األزرق المسررود، ويصرربح الحليررب مائيرراه أو مررائاله لالحمرررار مرر  تواجررد الررد ، كمررا 

المصراب بررارد الملمررف مر  وجررود لررح فاصرل برريل الجررز  المصراب والسررلي  وفرري الحراعت الشررديدا لرروحظ امترداد اإلصررابة إلررى الرربحل 
والمنح رررة اإلربيرررة والسرررحح األنسررري ل فلرررا ، وعرررادا مرررا كرررال يحررردث تسرررم  دمرررو  عرررا  يرررؤد  إلرررى نفررروق النعررران المصرررابة أو  بحهرررا 

المصررابة التري تب ررى حيررة فرءل األجررزا  المتنكررزا مررل ال رر  كانررت تسرر ح سروا ه كانررت اإلصرابة فرري شررحر ا رحرارياه، أمررا الحيوانرات 
أمررا أعررراس التهرراب  .Kennedy, (2013)و Mork et al., (2007)وهرر ا يتفررق مرر  مررا  كررره كررٍل مررل ، واحررد أو فرري الشررحريل

ول أحمر  امق مر  تواجرد لراجرات صرليرا تحترو  علرى ال ر  المزمل ف د تميزت بظهور مناحق مل الجلد  ات حساسية كبيرا وبل
سرروائل تيحيررة، وتررد لرروحظ أنررت يمكررل لاللتهرراب الحرراد لل ررر  أل يتحررول إلررى مررزمل ويتشرركل لررران أو عرردا لراجررات ملتلفررة العرردد 

  تلييرررات نسرريجية وا ررحة، إ  ي ررمر ال ررر  ويصرربح عالجررت بالصررادات الحيويررة صررعباه، وكررل  لررك يتفررق مرروالحجرر ، مرر  ظهررور 
 .Menzies and Ramanoon (2001)األعراس السريرية التي  كرها كٍل مل 

 :  سادسًا: األحياء الدقيقة المسببة اللتهاب الضرع السريري
(، أمررا %82.66عينررة )نسرربة  62عينررة مررل الحليررب، نمررو المسررتعمرات الجر وميررة فرري  75بينررت نتررائ  اعلتبررارات الجر وميررة لرررنحو 

فري الباكسرتال، عنرد األ نرا   Dewani et al., (2002). تواف رت هر ه النتيجرة مر  فكانرت سرلبية( %17.33) العينات الملتبراباتي 
كمررا لرروحظ أل المسررببات المر ررية الفرديررة مررل نررو  واحررد تررد  .( مررل العينررات لرر  تعررح أ  مسررتعمرات جر وميررة%12حيررث وجررد أل )

ميررزت اعنتشررار العررا  علتهرراب ال ررر  السرررير  عنررد النعرران العررواف فرري المححررة المدروسررة، حيررث بلررغ عرردد عينررات الحليررب الترري 
وبنسرربة بللرررت ( عينررات 8بينمررا أعحرررت ) %،87.09( عينرررة بنسرربة بللررت 54أعحررت نمررو لنررو  واحرررد مررل المسررتعمرات الجر وميررة )

( عنررد األ نررا  فرري 1998كررٍل مررل حررا ور والياسررينو ) أك ررر مررل نررو  للمسررتعمرات الجر وميررة. م ررل هرر ه النتررائ  أبلررغ عنهررا% 12.90
في الباكستال، حيث ت  عزل الجررا ي  مرل حليرب األ رر  المصرابة بنرو  واحرد أو بشركل  Dewani et al., (2002)سورية، وك لك 

 ل الجرا ي .ملتلح بنوعيل أو أك ر م
عنررد  اه يوعشررة الجر وميررة األك ررر عزلرركانررت ال المكررورات العن وديررة ال هبيررةوتررد بينررت نتررائ  دراسررة المسررتعمرات الجر وميررة الناميررة ألأ 

وت عرد هر ه النسربة أعلرى نسربياه مرل تلرك التري أشرار . مرل الحراعت %32.85إ  بللرت نسربتها التهاب  ر  سرير ، نعان المصابة بال
%، ولكنهررا تتفرررق مررر  مرررا أشررارا إليرررت فررري كرررول المكررورات العن وديرررة ال هبيرررة كانرررت 28.13والباللرررة  (1998حرررا ور والياسرررينو ) إليهررا

 ،Ariznabarreta et al., (2002). كمرا تتفرق مر  نترائ  فري سروريةالمسبب المر ي األه  علتهاب ال رر  عنرد األ نرا  العرواف 
هري األك رر انتشراراه وتسربباه فري حردوث ات المكرور ال يل أشاروا إلى أله هر ه  Mork et al., (2007)، وVautor et al., (2005)و

 الحمررراللفررر  أنررر  و فررري  بشررركل حبيعررريالموجرررودا يرررة  هبالعن وديرررة ال اتلمكرررور اللمررر  أنرررت ترررد يعرررود لمصررردر  ، وف سررررالتهررراب ال رررر 
وبالدرجرررة ال ال رررة اعشرررريكية  %،18.57، حيرررث بللرررت نسررربتها لرررد اة للرررحمالباسرررتوريلة الر ررريعة. وجرررا ت بالدرجرررة ال انيرررة عصررريات 

، والمكررورات %10 رر  العصرريات الشررعية الم يحررة بنسرربة  %،11.42 رر  عصرريات الكلبسرريلة بنسرربة  %،14.28بنسرربة بللررت  ال ولونيررة
ق هرر ه النتررائ  مرر  تلررك وتتفرر(. 7)الجرردول  %5.71، والعصرريات ال شررية بالدرجررة األليرررا بنسرربة بللررت %7.14الع ديررة اللبنيررة بنسرربة 
 Bor etفري العرراق، وكر لك  Al-Samarrae et al., (1985) ( في سرورية و1998كٍل مل حا ور والياسينو )التي حصل عليها 

al., (1989) وDewani et al., (2002) وMork et al., (2007) وArsenault et al., (2008) حيرث فري بلردال ألررى ،
ل  كانررت المكررورات العن وديررة ال هبيررة والباسررتوريال محللررة الررد  واعيشررريكية ال ولونيررة مررل أهرر  المسررببات الجر وميررة علتهرراب ال ررر  واد
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يو رح األهميرة المر رية لهر ه األحيرا   وكرل  لركالتلفت بعس المسببات المر ية ونسبها حسب نظ  اإلدارا واإلنتان في كرل بلرد. 
نمررا فرري بلرردال ألرررى مررل العررال . المعزولرر الدتي ررة ة والترري كانررت سرربباه فرري حرردوث وتكرررار التهرراب ال ررر  لرريف فرري سررورية فحسررب واد

والجرردير بالرر كر أل عمليررة الررزر  الفحررر  علررى منبررت سررابورود لرر  تظهررر أ  نمررو لمسررتعمرات ترردل علررى وجررود إصررابات فحريررة فرري 
فري محافظرة الديوانيرة فري  Hassan et al., (2014)ي حصرل عليهرا وهر ه النترائ  ع تتفرق مر  تلرك التر األ رر  المصرابة.حليرب 

 .%0.4العراق، حيث وجدوا إصابات بالتهاب ال ر  الفحر  السرير  بنسبة تليلة بللت 
 . األحياء الدقيقة المعزولة من عينات الحليب7الجدول 

 النسبة المئوية * عدد العزوالت األحياء الدقيقة المعزولة

 S. aureus 23 32.85 المكورات العنقودية الذهبية 
 Bacillus Subtilis 4 5.71العصيات القشية 

 E. coli 10 14.28 االشريكية القولونية 
 Actinomycespyogenes 7 10.00العصيات الشعية المقيحة 
 LacticStreptococcus 5 7.14المكورات العقدية اللبنية 

Pasteurellahaemolytica عصيات الباستوريلة محللة الدم    13 18.57 
 spp.- Klebsiella 8 11.42الكلبسيلة 

 حليب المفحوصة مقاسة إلى العدد اإلجمالي للعترات المعزولةالمن عينات  النسبة المئوية ألنواع األحياء الدقيقة المعزولة* 

 :اختبارات الحساسية على العترات المعزولةسابعًا: نتائج المعالجة و 
الصرررادات تمرررت معالجرررة النعررران المصرررابة وف ررراه لنترررائ  التبرررارات الحساسرررية واإلجررررا ات العالجيرررة والوتائيرررة المتبعرررة، و لرررك بءعحرررا  

لعرالن الرداع  بءعحرا  م رادات الهيسرتاميل ، إ رافةه لدالرل ال رر  اه ح نر العرالن المو رعي، و بالع رل اه الحيوية واسعة الحير  ح نر
مرر  اسررتلدا  مررراه  لارجيررة لتلفيرر  األلرر  واعحت ررال م ررل مرررره  و لررك حسررب حالررة الحيرروال العامررة  ولاف ررات الحرررارا والم ويررات

، وتررد أعحيررت النعرران المصررابة باعلتهرراب اللنلرينرري والترري ظهررر عليهررا عالمررات Kimberling, (1988)الماميررل حسررب حري ررة 
والمحلرررول المحلررري  %5باإل رررافة للصرررادات الحيويرررة واسرررعة الحيررر  سررروائل وريديرررة كمحلرررول الديكسرررتروز  Toxaemiaالسرررمدامية 

وأدت نتررائ  المعالجررة المبكرررا لاصررابة إلررى شررفا  أ لررب حرراعت التهرراب . والمحلررول الملررتلح، و لررك للحفرراظ علررى حياتهررا% 0.09
أنرت تر  تلييرر الصراد الحيرو  المسرتلد  فري العرالن عنرد  بروت  علماه ال ر  السرير  ولاصة إ ا كال الو   الصحي للحيوال جيد، 

ألأ نسرربة حسررب التبررار الحساسررية ل حيررا  الدتي ررة المعزولررة إ  بينررت نتررائ  المعالجررة (، 8جرردول عررد  فعاليتررت بالتبررار الحساسررية )ال
ات ال ررر  تنظيرر  حلمرر إلررى  رررورااإلشررارا هنررا ومررل المهرر  مررل النعرران المصررابة، % 71.26الحيوانررات الترري تما لررت للشررفا  بللررت 

وم ررل هرر ه و رررورا إجرررا  التبررار الحساسررية للصررادات الحيويررة،  أ نررا  العررالنلمرر  ال الانت ررللحررد مررل فرصررة  ع مررات المناسرربةمبال
عنرد األب رار، حيرث وجردوا أل المعالجرة الحويلرة وتكررار اسرتلدا   ات الصراد  Gao et al., (2012)أشرار إليهرا اإلجررا ات كرال ترد 

دارا  الحيررو   ررد اإلصررابة بررالمكورات العن وديررة ال هبيررة أدى لزيررادا م اومررة هرر ه الجرررا ي ، ممررا يؤكررد أهميررة تحرروير اسررتراتيجيات واد
جرا  التبار الحساسية علتيار الصاد الحيو  الفعأال في ال  ا  ع ءجرا  التبار مرب  كا  تبيل وجرود وبلى ه ه الجرا ي ، العالن واد

 . لصالح النعان التي تما لت للشفا  P ≤0.01)فرق معنو  )
 ترد تر  اسرتبعادها مرل التربيرةالمحسنة لصفتي إنتان الحليب واللح  فري المححرة المدروسرة كما بينت النتائ  أل عدد كبيراه مل النعان 

  عودتت للو   الحبيعي سوا ه بعد المعالجة أو نتيجة إلصابتت بالنوعيل اللنلرينري والمرزمل، إ  بسبب اإلصابة بالتهاب ال ر  وعد
مررل إجمرالي الحرراعت،  %28.73حالررة وبنسربة اسررتبعاد بللرت  261نعجرة مصررابة بالتهراب  ررر  سررير  مررل أصرل  75تر  اسررتبعاد 

األمر ال   ينعكف سرلباه علرى الناحيرة واعتتصرادية. وهنرا عبرد مرل اإلشرارا إلرى أل نسربة اعسرتبعاد هر ه حسربت علرى أسراف حسراب 
لت إلى لرأان.  مجمو  النعان الناف ة والم بوحة ا حرارياه والمستبعدا صحياه بسبب التهاب ال ر  وتليأفت أو تحوأ
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 اختبارات الحساسية على العترات المعزولةنتائج . 8 جدولال
 العترة المعزولة     

 

 الصاد الحيوي

Staphylococcus 

aureus 

Actinomyces 

pyogenes 
Bacillus 

sutilis 
Streptococcus 

lactic 
Pasteurella 

haemolytica 
Klebsiella 

 spp.- 
E. coli 

Enrofloxacin 2 2 3 3 3 3 3 

Norfloxacin 3 2 2 3 3 1 3 

Ampicillin 3 2 2 3 1 1 2 

Gentamicin 2 1 2 3 3 3 3 

Oxcytetracycline 3 1 2 3 1 1 3 

Neomycin 2 1 3 1 1 1 3 

Erythromycin 2 1 1 1 2 1 1 

Penicillin 3 1 1 1 1 1 1 

S X T 2 3 2 2 1 3 1 

 .( فعال جدًا3)، ( متوسط الفعالية2( مقاوم، )1)                    

فعاليرة الصرادات الحيويرة علرى العتررات الجر وميرة المعزولرة لتعر  على درجرة بهد  اDuncan وباستعمال  تحليل التبايل والتبار 
و جررد أل درجررة الفعاليررة التلفررت حسررب نررو  الصرراد المسررتلد ، إ  لرروحظ وجررود فرررق معنررو  فرري درجررة الفعاليررة بحسررب نررو  الصرراد 

ساسرريل فعاليررةه وأظهررر الصرراد الحيررو  اعنروفلوك .P≤0.01عنررد مسررتوى دعلررة  3.045المسررتلد ، حيررث بللررت تيمررة معامررل فيشررر 
عالية في معظ  العترات الجر ومية المعزولرة، تراله بالدرجرة ال انيرة الصراديل الحيروييل الجنتامايسريل والنورفلوكساسريل وبدرجرة فعاليرة 
 متوسحة ومتسراوية علرى العتررات الجر وميرة، وجرا  بالدرجرة ال ال رة اعوكسري تتراسريكليل واعمبيسرليل ومركبرات السرلفا وبدرجرة فعاليرة
متوسرحة ومتسراوية، كمرا كانرت فعاليرة الصراد الحيرو  النيومايسريل متوسرحة، بينمرا كانرت معظر  العتررات الجر وميرة المعزولرة م اومرة 
 للبنسيليل واعر رومايسيل. كما تبيل أل المكورات العن ودية ال هبية كانت أك ر العترات المعزولرة ترن راه وحساسريةه بالصرادات الحيويرة،

عصرريات الشررعية الم يحررة أتلهررا حساسرريةه. أمررا برراتي العترررات الجر وميررة فكانررت متوسررحة الحساسررية وتلتلرر  بررالتال  بينمررا كانررت ال
تبرريل عررد  وجررود فررق معنررو ، حيررث بللررت تيمررة معامررل  Duncanالصراد الحيررو  المسررتلد ، وعنررد اسررتلدا  تحليرل التبررايل والتبررار 

 (. 0.01)أكبر مل   0.01 عند مستوى دعلة 1.723فيشر 
مر  تحسريل عوامرل البيئرة، ترد أدت إلرى زيرادا فري مححرة بحروث جردريل أل عملية التحسيل الرورا ي ل  نرا  العرواف فيت  ومما عشك

أل حساسرية األب رار Pirchner, (1979) دراسرات  إنتاجية النعان مرل الحليرب بشركل عرا ، وبالترالي زيرادا التهراب ال رر ، إ  أكردت
 ل  نجد دراسات علمية حول ه ا المو و  عند األ نا .  م  زيادا إنتاجها مل الحليب، وبالم ابل لاصابة بنمراس ال ر  زادت

أنهررا يمكررل أل تحرردث وتتكرررر باسررتمرار نتيجررة ، و برريل مواسرر  الحالبررة تلتلفررالسرررير  تررد ا التهرراب ال ررر برريأل البحررث أل نسرربة وتررد 
تحك  والوتايررة الرر رررورا  كررديؤ بعررس العوامررل البيئيررة واإلداريررة، وهرر ا ما تواجررد المسررببات المر ررية فرري بيئررة الحيرروال، إ ررافةه لترروافر

فري ألأ الحظرائر  Pyorala, (2003)وفرق مرا أشرار إليرت  للحيوانرات البيئيرة  الظرو  تحسيل حريق عل حدو ت نسبةلفس  محاولةو 
عرس األحيرال أهميررة الردور الر   تلعبررت التري تعريف فيهرا الحيوانررات ت عرد مهمرة جررداه فري حردوث التهراب ال ررر ، والتري ترد تفرروق فري ب

 . الجرا ي  في  لك، وعسيما عند تعر ها لظرو   ير مالئمة فتتحول الجرا ي  المتعايشة إلى مر ية
أو لمسرتهلكي الحليرب، كمرا حاعت التهاب ال ر  مل الحاعت المهمة سوا ه للفنيريل البيحررييل أو لمربري الحيوانرات  ت عدوبشكل عا  

ومعظمهرا موجرودا فري بيئرة الحيروال، كمرا نظراه لك را مسبباتها الجر وميرة  الصعب التللي مل حاعت التهاب ال ر أنت مل يت ح 
رر ألأ  للفررس نسرربة نهررا السرربيل الوحيررد كو ينبلرري اتلررا  اإلجرررا ات الصررحية الوتائيررة  ، ممرراادات الحيويررة ملتلرر  التررن يرالعررالن بالصأ

 .لجرا ي  الممر ةانتشاره والحصول على حليب صحي لاٍل مل ا
 :التوصيات

المصرابة بالتهراب ال رر  وف راه علتبرارات  نعرانمعالجرة الفري . إجرا  الفحوصات الملبرية لعزل وتحديد العامرل المسربب واإلسررا  1
 .الحساسية و لك للحصول على نتائ  عالجية جيدا

وعررزل المصررابة عرررل ال حيرر  لمنرر  انتشررار المرررس والرررتللي الصررحي منهررا وعررد  رمرري الحليرررب  نعررانللمراعرراا اإلدارا الجيرردا  .2 
 الملوث دالل الحظيرا منعاه للتلوث أو ن ل اللم  للنعان السليمة.
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 تحسيل الظرو  البيئية في مححات تربية األ نا . م  التركيز على كافة اإلجرا ات الصحية الوتائية تنفي  . 3
 .في الحظائر، والحيلولة دول إجهاد النعان وتلوث  روعها تجنب اعزدحا . 4

 ..االهتمام برعاية النعاج خالل فترة رضاعة حمالنها5
 لل ر .ية  هبالعن ودية ال اتلمكور . معالجة آفات الف  واعنتانات التنفسية عند المواليد الر يعة للت ليل مل لحر انت ال ا6

ررررادات الحيويررررة تررررن يراه فرررري العترررررات المعزولررررة يليهررررا Enrofloxacinعررررد الصرررراد الحيررررو  . ي  7 و Norfloxacin مررررل أك ررررر الصأ
Gentamicin  أما ،Penicillin وErythromycin   .فهي أتلها تن يراه في المححة المدروسة 

أك رررر العتررررات ترررن راه بالصرررادات  E.coliو  Streptococcus lacticو Staphylococcus aureus. ت عرررد كرررل مرررل العتررررات 8
 الحيوية المستعملة في مححة بحوث جدريل.
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Abstract 

This research was conducted to determine bacterial etiology, epidemiological and clinical features 

of clinical mastitis cases in Syrian, using Awassi ewes aged 2-6 years, which is hold for both milk 

and meat production. The research was done during the last twenty years (from 1993 to 2012) at 

Jedrine Research Station, General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), 

Hama, Syria. 75 milk samples was collected from clinical infected ewes in different times, and 

subjected to the bacteriological analysis and sensitive reactions. The percentage of clinical mastitis 

was 6.05% (261 out of 4247). There were a significant difference (p≤0.01) in terms of the 

percentage of infection by the three types of mastitis, the percentages were as follow: Acute 

(76.6%), gangrenous (18.8%), and chronic (4.6%). The percentage of the mastitis that was most 

often registered in one half was (73.94%), while in two halves the percentage was (26.05%). Most 

of the mastitis occurred during first two months after lambing (74%), the rest (26%) was after 

weaning of lambs. Chi-square test showed significant differences (p≤0.01) in the 

frequency of mastitis cases within different months after parturition, and in lactation seasons. In 

terms of frequency of mastitis cases the highest frequency was in the third production season 

(27.97%), where the ewes suffered more from clinical mastitis (p≤0.01), then the second production 

season (26.05%), and the lowest was the first production season (10.72%). Using hypothesis test to 

estimate the difference between two groups, Z value (Z=0.47) was within the normal range (±1.96), 

so there was no significant difference in the occurrence of mastitis between manual stripping and 

machine lactation. The results of bacterial analysis for 75 milk samples showed a bacterial growth 

in 62 samples (82.66%). The most prevalent isolated bacteria were staphylococcus aureus 

(32.85%), Pasteurella hymolytica(18.57%), E.coli(14.3%), Klebsiella (11.4%), Actinomyces pyoges

 (10%), Stretococcus lactis (7.14%), and Bacillus subtilis (5.71%). The percentage of the ewes that 

recovered after the treatment by different antibiotics was 71.26%. Enroflouxacine showed high 

effectiveness for most isolated bacterial strains, followed by Gentamicin , then 

Norfloxacin, Oxytetracycline ,Ampicillin, Sulfa compounds, and lastly Neomycin. Most bacterial 

strains were resistant to Penicillin and Erythromycine. The Staphylococcus aureus was more 

sensitive to antibiotics, while the Actinobacillus pyogenes was more resistant, this ensure the 

necessity of the intensification of sanitary control for protection and prevention of mastitis 

especially during first two months after lambing, and in multi-partied ewes, and the treatment of the 

infected ewes with efficient antibiotics according to sensitivity tests, in addition to the improvement 

of environmental conditions in breeding stations for Awassi ewes. 

Key words: Prevalence, Clinical mastitis, Awassi ewes, Syria. 
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