
83 

SJAR Syrian Journal of Agricultural Research. Volume 1, Number 1 , Dec 2014

تاريخ القبول: 2014/11/30 تاريخ االستالم: 2014/09/14    

المقدمة 
يســبب التهــاب الضــرع خســائر اقتصاديــة فادحــة بســبب االنخفــاض الملحــوظ فــي إنتــاج ونوعيــة الحليــب، فضــاًل عــن تغييــر تركيبــه 
وتضــرر خواصــه التصنيعيــة )Stuhr and Aurlich, 2010(، كمــا يعــد مــن أكثــر أســباب االســتبعاد فــي قطيــع المعــز الحلــوب 
)Tangorra et al., 2010(. ولقــد اهتمــت العديــد مــن الــدول بالصفــات النوعيــة لحليــب المجتــرات الصغيــرة والســيما بعــد تطبيــق 
برامــج التحســين الوراثــي )Gabina and Barillet, 1991( وتكثيــف نظــم اإلنتــاج لهــذه الحيوانــات )Haenlein, 1993(. فلــم يعــد 
نمــا بالمؤشــرات األخــرى التــي تقــدم صــورة واضحــة عــن نوعيــة الحليــب الناتــج ومــدى  االهتمــام منحصــرًا بمركبــات الحليــب األساســية واإ
ســالمة الضــرع المنتــج للحليــب مثــل عــدد الخاليــا الجســمية ومســتوى الناقليــة الكهربائيــة وغيرهــا. ينجــم التهــاب الضــرع عــن مســببات 
جرثوميــة أو فيروســية )Leite-Browning, 2008(، أيضــًا بســبب تغذيــة و/أو ظــروف حياتيــة وبيئــة غيــر ســليمة، وكذلــك بســبب 
عمليــات حالبــة غيــر صحيحــة )Pollock, 2014( . كمــا تســاهم العوامــل الوراثيــة )العــرق( والفيزيولوجيــة )اإلنجــاب ومرحلــة الحالبــة 
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الملّخص
أجــري البحــث بهــدف مقارنــة كفــاءة كل مــن اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة وقيــاس محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز فــي 
تشــخيص التهــاب الضــرع تحــت الســريري. نفــذ علــى قطيــع المعــز الشــامي الحلــوب فــي محطــة بحــوث حميمــة، العائــدة إلدارة بحــوث 
الثــروة الحيوانيــة/ الهيئــة العامــة للبحــوث الزراعيــة خــالل األشــهر كانــون ثانــي وشــباط وآذار لعــام 2011. أخــذت 134 عينــة حليــب مــن 
العنـــزات الحالبــة بعمــر 2-6 ســنوات خــالل حالبتهــا الصباحيــة تبعــًا للطــرق االعتياديــة، وأجــري عليهــا اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة 
الكهربائيــة وقيــاس محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز. كمــا أجــري الــزرع الجرثومــي علــى العينــات )1+ ، 3+( فــي اختبــار كاليفورنيــا و/أو 
مرتفعــة الناقليــة الكهربائيــة للكشــف عــن وجــود التهــاب الضــرع تحــت الســريري. بلغــت نســبة اإلصابــة بالتهــاب الضــرع تحــت الســريري 
فــي محطــة بحــوث حميمــة باســتخدام اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة %24.6. كمــا بلغــت نســبة التفاعــالت االيجابيــة 
)+3،1+( والمشــتبهة والســلبية باختبــار كاليفورنيــا 76.85 % و8.95 % و14.2 %، علــى التوالــي. وبلغــت قيــم الناقليــة الكهربائيــة 
المقاســة بالميلــي ســيمنس فــي السنتيمتر)مس/ســم( لنتائــج اختبــار كاليفورنيــا الســلبية والمشــتبهة وااليجابيــة )1+(،)2+( و)3+( لعينــات 
الحليب: 3.93±0.64 و4.47±0.61 و4.68±0.72 و4.81±0.76 و6.56±0.85، على التوالي. أظهر اختبار T-test فروقًا 
P( فــي تفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا وقــراءات الناقليــة الكهربائيــة وغيــر معنويــة لمحتــوى الالكتــوز بيــن عينــات  معنويــة عاليــة)0.002
الحليــب إيجابيــة وســلبية نتيجــة الــزرع الجرثومــي. كمــا أظهــرت نتائــج الــزرع الجرثومــي نمــو بكتــري فــي 40.9 % مــن العينــات متمثلــة 
 E.coli( باإلضافــة لعوامــل ممرضــة أخــرى كااليشرشــيا كولــي لوحدهــا ، )% ن)75Staphylococci فــي غالبيتهــا بالمكــورات العنقوديــة
16.6%(  أو مشــتركة مــع المكــورات الســبحية )العقديــة( )Streptococci )% 8.3 . ونظــرًا لزيــادة معامــل االرتبــاط بيرســون لقــراءات 
الناقليــة الكهربائيــة ومعامــل التوافــق كوهــن كابــا مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي مقارنــة بتفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا )r=0.491 و0.42 
مقابــل r=0.35 و0.12، علــى التوالــي( فــإن قيــاس الناقليــة الكهربائيــة أكثــر توافقــًا مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي مــن اختبــار كاليفورنيــا.

الكلمات المفتاحية: ماعز شامي، التهاب الضرع تحت السريري، اختبار كاليفورنيا ، الناقلية الكهربائية، الكتوز.
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والشــبق(، والمعاييــر الصحيــة ومســتلزمات الحالبــة مــن زيــادة الخاليــا الجســمية والناقليــة الكهربائيــة فــي حليــب الماعــز تحــت ظــروف 
.)Stuhr  and Aurlich, 2010( غيــر معديــة

فــي  محــدودة  قيمــة  ذات  الكهربائيــة(  الناقليــة  وقيــاس  كاليفورنيــا  )اختبــار  المباشــرة  غيــر  الضــرع  صحــة  مراقبــة  طرائــق  أن  يبــدو 
المعــز)Schaeren and Maurer, 2006(. إذ مــن الصعــب تفســير نتائــج اختبــار كاليفورنيــا وتعــداد الخاليــا الجســمية فــي حليــب 
 Schaeren( الماعــز، وذلــك بســبب االرتبــاط الضعيــف بيــن نتائــج اختبــار كاليفورنيــا وتعــداد الخاليــا الجســمية ونتائــج الــزرع الجرثومــي
and Maurer, 2006(. أشــار Schaeren و Maurerن)2006( و )Bergonier et al., 2001( فــي هــذا الســياق إلــى أن 
اختبــار كاليفورنيــا غيــر موثــوق لتشــخيص التهــاب الضــرع فــي الماعــز بعكــس األبقــار، بيــد أنــه يمكــن اســتخدامه الختبــار الشــطور 

.)Petzer et al., 2008; Karzis et al., 2007( الســليمة
تعد الناقلية الكهربائية مؤشــرًا ســريعًا وغير مباشــرًا لصحة الضرع في الماعز )Romero et al. , 2010(، وترتبط بتراكيز االيونات 
والكاتيونــات، فهــي تــزداد بارتفــاع تراكيــز الصوديــوم +Na والكلوريــد -Krömer, 2006( cl( فــي الحليــب المفــرز مــن شــطر الضــرع 
المصــاب بســبب تغيــرات فــي نفاذيــة أنســجة الضــرع. وال يســتخدم عــادة  قيــاس الناقليــة الكهربائيــة فــي حليــب الماعــز بســبب تأرجــح 
قراءاتــه. ويتأثــر مســتوى الناقليــة الكهربائيــة بمجموعــة مــن العوامــل )Norberg, 2004(، مــن أهمهــا درجــة حــرارة عينــات الحليــب 
 ،)Alonso et al., 2006; Norberg, 2004( التهــاب الضــرع الســريري وتحــت الســريري ،)Alonso et al., 2006( المدروســة
التلوث الميكروبي للحليب )Daumoras and Knys, 2006(، حموضة الحليب )Mucchetti, et al., 1994( ، عرق الحيوان 
 Bansal et al., 2007;( ومحتــوى الحليــب مــن الخاليــا الجســمية ،)Regin et al., 2002( موســم الحالبــة ،)Park, 1991(
Fahr et al., 2001; Park, 1991(. كمــا تتغيــر أيضــًا قيــم الناقليــة الكهربائيــة للحليــب خــالل مرحلــة إنتــاج الحليــب ضمــن موســم 
الحالبــة نفســه )Sheldrake, 1983(، ويلعــب أيضــًا نــوع األجهــزة المســتخدمة فــي قيــاس الناقليــة الكهربائيــة دورًا بالــغ األهميــة فــي 
النتائــج )Maatje et al., 1983(. لــذا لــم يجــد )Tangorra et al., 2010( عتبــة مطلقــة موثوقــة تفــرق بيــن غــدد الضــرع الملتهبــة 
وغيــر الملتهبــة. كمــا لــم يتمكــن ) Ryffel et al., 2007( مــن وضــع قيــم لحــدود قابلــة للمقارنــة فــي حليــب الماعــز. إن التعــداد المباشــر 
للخاليا الجســمية في عينات الحليب ســاعد على تشــخيص التهاب الضرع تحت الســريري والدليل على ذلك أنه ارتفعت نســبة اإلصابة 
فــي عينــات الحليــب المأخــوذة مــن القطعــان مــن Boscos et al., 1996( % 50-20( إلــى 70.2 %. يصبــح الضــرع نافــذًا جزئيــًا 
لســكر الالكتــوز المتشــكل فــي الضــرع مــن ســكر الغلوكــوز والغاالكتــوز نتيجــة اإلصابــة بالتهــاب الضــرع ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض 
مســتويات الالكتــوز فــي الحليــب )Aurlich and Stuhr )2010 . يتــراوح مســتوى الالكتــوز فــي حليــب الماعــز بيــن 4.6-3.8 %، 
ويرتبــط بعوامــل عــدة كالعــرق والتغذيــة ومــرات الحالبــة والعمــر، وينخفــض فــي نهايــة موســم الحالبــة )Jendretzke, 2009(. ويمكــن 
1 مــع تعــداد الخاليــا البيضــاء  0.63  اعتبــار عينــات الحليــب مصابــة بالتهــاب الضــرع إذا تزامــن تفاعــل اختبــار كاليفورنيــا ايجابــي 

.)Upadhyaya and Rao, 1993( % 0.109  مليــون خليــة /مــل ومــع مســتوى الكتــوز  4.33 % أو محتــوى كلوريــد
هــدف البحــث إلــى تقييــم أداء طرائــق غيــر مباشــرة  لتشــخيص التهــاب الضــرع تحــت الســريري وتعــداد الخاليــا الجســمية SCC مــن خــالل 
اختبــار كاليفورنيــا CMT، وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة  EC ومحتــوى الحليــب مــن الالكتــوز LC كمؤشــرات محتملــة لإلصابــة بالتهــاب 

الضــرع تحــت الســريري IMI ومعرفــة مــدى توافقهــا مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي فــي المعــز الشــامي.

المواد والطرائق:
أجــري البحــث علــى قطيــع المعــز الشــامي الحــالب فــي محطــة بحــوث حميمــة العائــد إلدارة بحــوث الثــروة الحيوانيــة فــي الهيئــة العامــة 
للبحــوث الزراعيــة خــالل أشــهر كانــون ثانــي وشــباط وآذار لعــام 2011. اســتخدمت العنـــزات الحالبــة بعمــر 2-6 ســنوات فــي فتــرة زمنيــة 
متقاربــة بعــد والدتهــا. غذيــت العنـــزات بعليقــة مركــزة باإلضافــة لكســبة القطــن والتبــن، حلبــت عنـــزات التجربــة مرتيــن يوميــًا صباحــًا قبــل 
الخــروج للمرعــى فــي حقــول الشــعير األخضــر وبعــد عودتهــا. أخــذت 134 عينــة حليــب فــي قواريــر بالســتيكية نظيفــة خــالل حالبتهــا 
الصباحيــة وفــق الطــرق االعتياديــة بعــد اســتبعاد أول الســحبات. وأجــري علــى العينــات اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة 
وقيــاس محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز. أمــا بالنســبة للــزرع الجرثومــي فقــد أخــذت عينــات الحليــب )1+،3+( فــي اختبــار كاليفورنيــا و/ أو 
مرتفعــة الناقليــة الكهربائيــة فــي قواريــر بالســتيكية معقمــة بعــد غســل الضــرع بالكحــول 70 % واســتبعاد الســحبات االولــى. ولقــد اســتعملت 

طرائــق الكشــف عــن حــاالت التهــاب الضــرع تحــت الســريري الميدانيــة والمخبريــة التاليــة:
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1 - اختبــار كاليفورنيــا: أجــري اختبــار كاليفورنيــا بطريقــة المســح حســب )Shearer & Harris, 1992( باســتعمال كاشــف اختبــار 

كاليفورنيــا )BOVI.VET CMT-Test( مــن شــركة KRUUSE الدانمركيــة قبــل إجــراء الــزرع الجرثومــي واختبــار التحســس علــى 

عينــات التفاعــل االيجابيــة. واســتعمل الجــدول 1 فــي تفســير تفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا وتصنيفهــا إلــى سلبية-مشــتبهة وايجابيــة.

)Grading CMT Reactions or Defining CMT Scores( جدول 1: تفسير تفاعالت اختبار كاليفورنيا

عدد الخاليا/ملالتفاعلالرمزقوام الحليب

unchanged  68.000سلبي0غير متغير

268.000أثرTتشكل راسب خفيف لزج  viscous يختفي مع الحركة المستمرة لصفيحة االختبار

تشكل راسب مخاطي منفصل مميز distinct mucus يختفي مع الحركة المستمرة 
800.000ايجابي ضعيف1+لصفيحة االختبار

2.560.000واضح2+سماكة مباشرة  للخليط مع ظهور إمارة )عالمة( لتشكل الجل

10.000.000≤قوي3+هالمي )تشكل جل محدب السطح(

2 - قياســات الناقليــة الكهربائيــة: أخــذت قــراءات الناقليــة الكهربائيــة لعينــات الحليــب بالميلــي ســيمنس فــي الســنتيمتر )ms/cm( بعــد 
.Suntex SC-17 نصــف ســاعة مــن الحالبــة فــي درجــة حــرارة الغرفــة باســتخدام  جهــاز

 Milkoscan S 50 3 - محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز: أجــري قيــاس محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز  بواســطة جهــاز ميلكوســكان 
.)Foss مــن إنتــاج شــركة(

4 - الــزرع الجرثومــي: أجــري الــزرع الجرثومــي واختبــار الحساســية فــي مخبــر دائــرة الصحــة الحيوانيــة / قســم الثــروة الحيوانيــة التابــع 
لمديريــة زراعــة حلــب وذلــك علــى عينــات الحليــب + أو ++ فــي اختبــار كاليفورنيــا و/أو مرتفعــة الناقليــة الكهربائيــة والتــي بلــغ عددهــا 
/66/ عينــة. ولقــد تــم زرع العينــات علــى منبــت ماكونكــي واألجــار المدمــم بدرجــة حــرارة 37 مئويــة لمــدة 24-48 ســاعة، ثــم أجــري 

.)Carter et al, 1991( التعــرف علــى الجراثيــم شــكليًا قبــل أن يجــري تلوينهــا بصبغــة جــرام تبعــًا للطرائــق المعياريــة

 EC و CMT حساب القياسات اإلحصائية لالختبارات
اجريــت القياســات اإلحصائيــة )نســب اإلصابــة والدقــة والحساســية والنوعيــة والقيــم المنبئــة االيجابيــة والســلبية ونســب احتمــال اإلصابــة 
 CMT االيجابيــة والســلبية واالحتمــال مــا قبــل ومــا بعــد االختبــار ومؤشــر التوافــق كوهــن ومعامــل بيرســون لالرتبــاط بيــن نتائــج االختبــارات

. )McGee, 2002; Reid et al., 1998(باســتخدام المعــادالت الرياضيــة حســب )ونتيجــة الــزرع الجرثومــي ECو

التحليل اإلحصائي
تفاعــالت  فــي  الفــروق  لدراســة    ،Genstat7,2 )2007(Genstat Seventh Edition برنامــج   باســتعمال   T-test اختبــار  أجــري 
اختبــار كاليفورنيــا وفــي قــراءات الناقليــة الكهربائيــة بيــن عينــات الحليــب االيجابيــة والســلبية للــزرع الجرثومــي. كمــا أجــري اختبــار T-test بيــن 
.StatPac )StatPac, 2011( متوســطات قــراءات الناقليــة الكهربائيــة للمجموعــات المســتقلة لتفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا باســتخدام برنامــج

Agreement measure )kappa value( قياس التوافق
اســتخدم مؤشــر التوافــق كوهــن كابــا Cohen,s kappa coefficient  ألنــه يقيــس مــدى اتفــاق أو اختــالف آراء المفســرين، حيــث 
تقيــم التقانــات الحديثــة أو االختبــارات لمعرفــة فيمــا إذا كانــت الفــروق تعــود للطرائــق المســتخدمة أم ألراء جمهــور المفســرين، أو للصدفــة 
)Kundel and Polansky, 2003(. أجــري قيــاس التوافــق بيــن نتائــج االختبــارات التشــخيصية: اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة 
الكهربائيــة مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي وفــق االنمــوذج )Cohen,s kappa index online, www.olmosantonio.com( المبيــن 
فــي الجــدول 2. علمــًا أن النتيجــة > صفــر تــدل علــى أنــه ال يوجــد توافــق، 0-0.02  توافــق طفيــف،0.4  - 0.6  توافــق متوســط،0.6  

0.8-  توافــق جوهــري،0.8 - 1 توافــق شــبه كامــل.
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جدول 2: إنموذج إدخال البيانات لقياس التوافق Agreement measure بين نتائج اختبارات التشخيص

اختبار تشخيصي ايجابي

نعمالالمجموع

نعمايجابية حقيقيةايجابية كاذبة
اختبار تشخيصي سلبي

السلبية كاذبةسلبية حقيقية

المجموع

النتائج:

1 - اختبارات عنـزات التجربة )كاليفورنيا وقياس الناقلية الكهربائية( باالعتماد على نتيجة الزرع الجرثومي كاختبار تشخيصي
 يبيــن الجــدول 3 نتيجــة االختبــارات )كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة( وتوافقهــا مــع نتيجــة الــزرع الجرثومــي كاختبــار تشــخيصي، 
ويالحظ توزع عنـــزات التجربة إلى أربعة مجموعات )a، b،  c،d( يمثل كل منها طبيعة تفاعل خاصة تبعًا لنتيجة الزرع الجرثومي. 
ويالحــظ تقــارب عــدد الحــاالت االيجابيــة الحقيقيــة والســلبية الكاذبــة لــكل مــن اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة واختالفــه 

بالنســبة للحــاالت االيجابيــة الكاذبــة والســلبية الحقيقيــة.
جدول 3: نتائج اختبارات: كاليفورنيا وقياس الناقلية الكهربائية ومدى توافقها مع نتيجة الزرع الجرثومي كاختبار تشخيصي

اختبار كاليفورنياالبيانالرمز
)CMT(  +1

الناقلية الكهربائية
)EC   4.75 مس/سم(

a3028ايجابية االختبار وايجابية الزرع الجرثومي أو ايجابية حقيقية

b7132سلبية االختبار لكن الزرع الجرثومي ايجابي أو ايجابية كاذبة

c35ايجابية االختبار لكن الزرع الجرثومي سلبي أو سلبية كاذبة

d3069سلبية االختبار وكذا الزرع الجرثومي أو سلبية حقيقية

134المجموع

*تم اختيار القراءة 4.75  مس/سم كعتبة لإلصابة بالتهاب الضرع تحت السريري الستبعاد جميع التفاعالت السلبية )0 و T( الختبار كاليفورنيا ) + 0.18 
مس/سم عن SD+Mean لفئة تفاعالت اختبار كاليفورنيا السلبية و - 0.65 مس/سم عن SD+Mean لفئة تفاعالت اختبار كاليفورنيا االيجابية 1+(

2 - نسبة اإلصابة Prevalence بالتهاب الضرع تحت السريري
بلغــت اإلصابــة بالتهــاب الضــرع تحــت الســريري وهــي نســبة مجمــوع عــدد الحــاالت اإليجابيــة الحقيقيــة أي إيجابيــة االختبــار التشــخيصي 
يجابيــة الــزرع الجرثومــي، والســلبية الكاذبــة أي إيجابيــة الــزرع الجرثومــي لكــن اختبارهــا التشــخيصي ســلبي، إلــى مجمــوع إنــاث التجربــة  واإ

)Byrt et al., 1993( بطريقتي التشخيص )CMT وEC(و24.6 % . 

CMT  3 - نتائج اختبار كاليفورنيا
بلغت نسبة التفاعالت االيجابية )1+،3+( والمشتبهة والسلبية إلختبار كاليفورنيا 76.85 % و8.95 % و14.2 %، على التوالي.

4 - نتائج قياس الناقلية الكهربائية وربطها بنتائج اختبار كاليفورنيا
بلغــت قيــم الناقليــة الكهربائيــة لفئــات تفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا الســلبية والمشــتبهة وااليجابيــة )1+( و)2+( و)3+( لعينــات الحليــب: 
 T-test اختبــار  أظهــر  التوالــي.  علــى  3.93±0.64 و4.4±0.61 و4.68±0.72 و4.81±0.76 و6.56±0.85 مس/ســم، 
P( فــي تفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا وقــراءات الناقليــة الكهربائيــة بيــن عينــات الحليــب ايجابيــة وســلبية  فروقــًا معنويــة عاليــة )0.002
الــزرع الجرثومــي. كمــا أظهــر اختبــار T-test بيــن متوســطات قــراءات الناقليــة الكهربائيــة )جــدول 4( للمجموعــات المســتقلة لتفاعــالت 
P( بيــن نتائــج مجموعــات التفاعــالت الســلبية  اختبــار كاليفورنيــا باســتخدام برنامــج )StatPac, 2011( وجــود فــروق معنويــة )0.05
P( بيــن مجموعــات التفاعــالت الســلبية وااليجابيــة 2+ و3+، كمــا أظهــرت فــروق معنويــة عاليــة  وااليجابيــة 1+، وعاليــة )0.01
P( بيــن مجموعــات التفاعــالت المشــتبهة وااليجابيــة 3+ وأيضــًا بيــن مجموعــات التفاعــالت االيجابيــة 1+ و3+، بينمــا لــم تكــن  0.02(

الفــروق بيــن متوســطات واالنحرافــات المعياريــة لقــراءات الناقليــة الكهربائيــة معنويــة بيــن مجموعــات نتائــج اختبــار كاليفورنيــا 
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المشتبهة وبين االيجابية1+ وااليجابية 2+، وكذا بين مجموعات التفاعالت االيجابية1+  وااليجابية 2+.

جدول4: قيم الناقلية الكهربائية )مس/سم( لتفاعالت اختبار كاليفورنيا السلبية وااليجابية )متوسط، انحراف معياري، الخطأ القياسي(

0T123

SD+Mean0.64 ± 3.930.61 ± 4.470.72 ± 4.680.76 ± 4.810.85 ± 6.56

SE0.150.160.0920.130.35

بينــت النتائــج معامــل ارتبــاط ايجابــي بيــن تفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا CMT وقــراءات الناقليــة الكهربائيــة EC، وبيــن هذيــن االختباريــن 
)CMT وEC( مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي )r=0.494 وr=0.35 وr=0.491 علــى التوالــي(. أظهــر اختبــار T-test فروقــًا معنويــة 
عاليــة )P=>0.001( فــي تفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا وقــراءات الناقليــة الكهربائيــة بيــن عينــات الحليــب إيجابيــة وســلبية الــزرع الجرثومــي.

5 - محتوى الحليب من الالكتوز
للــزرع  للــزرع الجرثومــي والســلبية  الحليــب االيجابيــة  بيــن عينــات  الحليــب مــن الالكتــوز  فــي محتــوى  فــروق غيــر معنويــة  ســجلت 

الترتيــب(. علــى   %  0.19±4.15 و   % الجرثومــي)0.18±4.1 

6 - نتائج الزرع الجرثومي لعينات الحليب المشتبهة وااليجابية 
أظهــرت نتائــج الــزرع الجرثومــي نمــو بكتــري فــي40.9 % )27 مــن أصــل 66 عينــة حليــب ايجابيــة التفاعــل باختبــار كاليفورنيــا و/أو 
 ،) Staphylococci( % 75متســبب بعوامــل ممرضــة معديــة متمثلــة فــي غالبيتهــا بالمكــورات العنقوديــة )مرتفعــة الناقليــة الكهربائيــة
باإلضافــة لعوامــل ممرضــة بيئيــة متمثلــة بااليشرشــيا كولــي لوحدهــا E. Coli( %16.6( أو مشــتركة مــع المكــورات الســبحية )العقديــة( 
اوفــل وكساســين،  )سيفالوســبورين، سيفالكســين، سيبروفلوكساســين،  الحيويــة  للصــادات  البيئيــة Streptococci( %8.3( حساســة 

انروفلوكساســين، دوكســي سيللين-نيومايســين، اميكاســين )ال يعطــى األخيــر للحوامــل(.

7 - القياسات االحصائية لكل من اختبار كاليفورنيا وقياس الناقلية الكهربائية 
يبيــن الجــدول 5 القياســات اإلحصائيــة لــكل مــن اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة، ويالحــظ زيــادة الدقــة والنوعيــة، والقيمــة 

المنبئــة االيجابيــة والســلبية ونســبة االحتمــال االيجابــي واالحتمــاالت قبــل وبعــد االختبــار لقيــاس الناقليــة الكهربائيــة.

جدول 5: مقارنة أداء كل من اختبار كاليفورنيا وقياس الناقلية الكهربائية باالعتماد على القياسات اإلحصائية

CMTECنوع االختبار التشخيصي

% Accuracy 44.872.4الدقة

% Sensitivity 90.984.8الحساسية

% Specificity 29.768.3النوعية

PPV positive predictive value %29.746.7

NPV negative predictive value %30.993.2

LR+  positive likelihood ratio1.292.68

LR- negative likelihood ratio0.310.22

Pretest probability0.246االحتمال ما قبل االختبار؛

Post-test Probability  0.297احتماالت ما بعد االختبار or 3/ 100.467 or 5/ 10

Cohen's kappa index 0.12170.4168مؤشر التوافق كوهن

0.350.49 معامل بيرسون* لالرتباط  بين نتيجة الزرع الجرثومي واالختبار التشخيصي

*ارتباط قوي اذا كانت قيمة المعامل اكبر أو يساوي 0.70، ومتوسط  بين 0.40  و 0.70 ، وضعيف أقل من 0.40

وبمــا أن معامــل بيرســون لالرتبــاط مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي )أقــرب إلــى 0.70( لقيــاس الناقليــة الكهربائيــة، وكــذا مؤشــر التوافــق كوهــن 

.)Sharma et a l., 2010( فــإن هــذا االختبــار أكثــر توافقــًا مــن اختبــار كاليفورنيــا )أقــرب إلــى 1(
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المناقشة: 
بلغــت نســبة اإلصابــة بالتهــاب الضــرع تحــت الســريري فــي محطــة بحــوث حميمــة 24.6 %، وهــي نســبة قريبــة مــن النســبة التــي حصــل 

عليهــا)Gebrewahid et al., 2012(  فــي مقاطعــة تيجــراي فــي شــمال اثيوبيــا والتــي بلغــت 28.14 %.
كمــا بلغــت نســبة التفاعــالت االيجابيــة )1+ ، 3+( والمشــتبهة والســلبية إلختبــار كاليفورنيــا 76.85 % و8.95 % و14.2 % علــى 
التوالــي. أمــا)Mbilu )2007 فقــد حصــل علــى نســبة تفاعــالت إيجابيــة الختبــار كاليفورنيــا فــي الماعــز الحلــوب فــي مقاطعــة موروغــورو 
فــي تنزانيــا قدرهــا 67.2 % بينمــا بلغــت نســبة النتائــج السلبية-المشــتبهة 32.8 % أي أنهــا أعلــى ممــا هــي فــي دراســتنا )23.15 %(. 
 Dulin( وقد يعود ارتفاع نســبة التفاعالت االيجابية الكاذبة الختبار كاليفورنيا إلى ارتفاع تعداد الخاليا الجســمية بســبب اإلثارة الغدية
et al, 1983; Poutrel and Lerondelle, 1983; Sheldrake et al., 1983( خصوصًا وأن نسبة كبيرة من عنـزات التجربة 
فــي موســم الحالبــة الســادس أو الســابع ومضــى علــى والدتهــا أكثــر مــن شــهرين وقــل إنتاجهــا مــن الحليــب، وكان البعــض منهــا يعانــي مــن 
إثــارة وألــم فــي الضــرع، فقــد كانــت العامــالت الالتــي يقمــن بحالبــة العنـــزات يدويــًا يشــكين مــن قســاوة األضــرع. فتعــداد الخاليــا الجســمية 
يكــون منخفضــًا فــي بدايــة اإلدرار )Mbilu, 2007( لكنــه يــزداد بصــورة مطــردة فــي الفتــرة مــا بعــد الــوالدة )Pettersen, 1981( .أشــار 
Petzer وآخريــن )2008( أن الفــروق بيــن قــراءات اختبــار كاليفورنيــاCMT  لعينــات الحليــب تبقــى غيــر معنويــة إلــى أن يجتــاز تعــداد 

الخاليــا فــي الحليــب 0.750 * 310 خلية/مــل ويمكــن عندئــذ التفريــق بيــن شــطور الضــرع المصابــة وغيــر المصابــة.
 قــدر)Schaeren and Maurer )2006 نســبة الحــاالت التــي يبلــغ تعــداد الخاليــا الجســمية أو يزيــد عــن 750000 خلية/مــل 

بـــ30-20 %.
ســجلت قــراءات ناقليــة منخفضــة بخــالف  Deiad وآخــرون )2010( الــذي حصــل علــى مســتوى متوســط الناقليــة الكهربائيــة للحليــب 
 Schuppel and  الطبيعــي قــدره 6.33 مس/ســم لمتوســط كميــة الحليــب قــدره 1564.2)غ( وهــي قريبــة مــن المســتويات التــي ذكرهــا
1999( Schwope و )Boulaaba )2009 وهــي ms/cm 0.5 ± 6.6 وms/cm 0.75 ± 6.33 علــى الترتيــب، وهــي أعلــى 
مــن المســتويات التــي حصلنــا عليهــا لتفاعــالت اختبــار كاليفورنيــا )2+ و3+(. وقــد يعــود تبايــن قــراءات الناقليــة الكهربائيــة التــي تــم 
 Maatje et al.,( الحصــول عليهــا فــي الدراســة عــن المســتويات التــي ذكرهــا آخــرون إلــى نــوع الجهــاز المســتخدم أو حــرارة العينــات
Alonso, 2006 ;1983(. علمــًا أن )Tangorra )2010 أشــار إلــى ضــرورة االعتمــاد علــى سلســلة مــن التحاليــل لبيانــات الناقليــة 
الكهربائيــة عبــر حقبــة مــن الزمــن، والمقارنــة بيــن قيــم األشــطر المختلفــة خــالل الحالبــة للحصــول علــى نتائــج مرضيــة فــي مجــال اكتشــاف 
التهــاب الضــرع بعــد أن وجــد عالقــة بيــن أعلــى 20 قــراءة  للناقليــة الكهربائيــة خــالل بدايــة ومنتصــف الحالبــة وبيــن الحالــة الصحيــة 

لنصفــي الضــرع.
توافــق معامــل االرتبــاط لقــراءات الناقليــة الكهربائيــة مــع نتائــج الــزرع الجرثومــي)r=0.491( مــع مــا ذكــره Petze وآخريــن )2008( 

r  = 0.470.
كمــا توافــق محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز مــع مــا وجــده Kifaro وآخريــن )2009( الــذي لــم يســجل أيضــًا فروقــًا معنويــة فــي محتــوى الحليــب 
مــن الالكتــوز بيــن عينــات الحليــب االيجابيــة للــزرع الجرثومــي والســلبية للــزرع الجرثومــي)4.1 ± 0.18 % و4.15 ± 0.19 % علــى 
التوالــي( وذلــك بخــالف )Leitner et al., 2004( الــذي ســجل فــروق معنويــة فــي محتــوى الحليــب مــن الالكتــوز بيــن عينــات الحليــب 
االيجابية والســلبية للزرع الجرثومي )4.17 ± 0.13 % مقابل 4.7 ± 0.1 %(. إن قياس محتوى الالكتوز من الحليب لم يجر ســوى 

مــرة واحــدة وكان مــن األفضــل تكــرار القيــاس أكثــر مــن مــرة.
لــى أخطــاء فــي  إن ارتفــاع نســبة الــزروع البكتيريــة االيجابيــة )40.9 %( فــي محطــة حميمــة يعــود إلــى ســوء الحالــة الصحيــة للضــرع واإ
 McDougall and Prosser )2010(الرعاية وفي تجفيف العنـــزات وارتفاع نسبة التهاب الضرع تحت السريري بعد الوالدة. وقد ذكر
 Persson and Olofsson )2010( أن نســبة أشــطر الضــرع المصابــة بالتهــاب ضــرع تحــت ســريري تتــروح بيــن 23-70 % لكــن
حصــال علــى نســبة إصابــة عامــة منخفضــة بالتهــاب الضــرع تحــت ســريري فــي الســويد قدرهــا 18 %. وتوافقــت نســبة المكــورات العقديــة 
Staphylococcus التــي تــم عزلهــا فــي دراســتنا )75 %( مــع Leitner وآخريــن )2004( الــذي أشــار أن المكــورات العنقوديــة الذهبيــة 
هــي أكثــر الجراثيــم الممرضــة المســببة اللتهــاب الضــرع إذ أن نســبتها تتــراوح بيــن 60-80 % .بينمــا بلغــت نســبة المكــورات العنقوديــة 
Staphylococcus وااليشرشيا كولي E. Coli والمكورات العقدية Streptoccocus التي استطاع Gebrewahid وآخرون)2012( 
عزلهــا مــن عينــات حليــب الماعــز االيجابيــة الختبــار كاليفورنيــا 27.7 % و17.0 % و10.63 % علــى الترتيــب. أمــا بالنســبة لبقيــة 
العوامــل الممرضــة فقــد كانــت متقاربــة أيضــًا إذ بلغــت 16.6 % لجراثيــم اإلي كولــي E. coli و8.3 % للمكــورات الســبحية )العقديــة(.
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 Schaeren and Maurer )2006( إن نتائج التحاليل الجرثومية ال تتوافق دائمًا مع محتوى الحليب من البكتيريا والخاليا الجسمية فقد وجد
أن أكثــر مــن 20 % مــن أشــطر الضــروع المصابــة بالمكــورات العنقوديــة ســلبية أنزيــم التخثــر CNS وســلبية باختبــار كاليفورنيــا، ولقــد ســجل 
كل مــن )Sargeant et al., 2001; Martin et al., 1987( انخفاضــًا فــي القيمــة المنبئــة االيجابيــة وذلــك رغــم وجــود بكتيريــا غيــر 
معزولــة ممــا يؤكــد الفكــرة التــي أشــار إليهــا Koop وآخريــن)2011( بــأن حساســية الــزرع الجرثومــي منخفضــة جــدًا مقارنــة بتعــداد الخاليــا 
الجســمية  SCC إذ مــن المفــروض أن تكــون نســبة اإلصابــة بالتهــاب الضــرع بالمكــورات العنقوديــة فــي الماعــز الحلــوب أعلــى بكثيــر ممــا 

.)Sharma et al., 2010( يظهــر كنتيجــة للــزرع الجرثومــي
يستنتج من البحث:

1 - تقــارب عــدد الحــاالت االيجابيــة الحقيقيــة والســلبية الكاذبــة لــكل مــن اختبــار كاليفورنيــا وقيــاس الناقليــة الكهربائيــة واختالفــه بالنســبة 
للحــاالت االيجابيــة الكاذبــة والســلبية الحقيقيــة.

2 - إن قياس الناقلية الكهربائية أكثر توافقًا مع نتائج الزرع الجرثومي من اختبار كاليفورنيا.
3 - ال يعكس اختبار كاليفورنيا حقيقة الحالة الصحية للضرع ألن نسبة عينات الحليب السلبية للزرع الجرثومي عالي جدًا. 

4 - إن ارتفــاع نســبة الــزروع البكتيريــة االيجابيــة )40.9 %( يعــود إلــى ســوء الحالــة الصحيــة للضــرع وارتفــاع نســبة التهــاب الضــرع 
تحــت الســريري بعــد الــوالدة.

شكر: يتقدم الباحثون بالشكر لمخبر الفحوصات العامة في مديرية زراعة حلب لقيامها بالتحاليل الجرثومية.
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  Evaluation of Some Methods Used for the Diagnosis of Subclinical Mastitis in 

Damascus Goats, Syria.

Mohamad Roukbi(1), Abdelnaser Omar(2), Zuhair Salam(3) & Khaled Bebeh(3)

Abstract
The study was conducted to evaluate California mastitis test, electrical conductivity measurement and 
lactose content as markers for subclinical-intramammary infection (IMI) in goats. It was performed 
at Humeimeh research station for Damascus goats/General Commission for Scientific Agricultural 
Research (GCSAR) from January to march 2011 on dairy goats aged 2 to 6 years. Milk samples were 
taken from 134 dairy goats during morning milking according to habitual procedure and screened for 
evidence of subclinical mastitis by California Mastitis Test (CMT), Electrical Conductivity measurement 
(EC) and Lactose Content (LC) of milk. Positive (+1&+3) CMT and /or high electrical conductivity 
milk samples were subjected to bacteriological examination to distinguish between healthy (absence 
of mastitis agents) and infected (presence of contagious or environmental mastitis agents). The overall 
prevalence of subclinical mastitis was 24.6%. Percentage of positive (+1& +3), suspected and negative 
CMT reactions were 76.85%, 8.95% and 14.2%, respectively. The values of electrical conductivity of 
negative, suspected and positive (+1, +2 and+3) CMT milk samples were: 3.93 ± 0.64 ms/cm, 4.47 ± 
0.61 ms/cm, 4.68± 0.72 ms/cm, 4.81 ± 0.76 ms/cm and 6.56 ± 0.85 ms/cm respectively. T-test has been 
shown statistical differences in California mastitis test reactions and electrical conductivity readings, 
and not statistically for milk lactose content, between positive and negative results for bacterial growth. 
Intramammary infection was found in 40.9% milk samples caused by Staphylococcus (75%), alone E. 
coli (16.6%) or associated with streptococci (8.3%). Correlation coefficient between CMT reactions 
with electrical conductivity readings was (r=0.494). Higher Pearson,s correlation coefficient for 
electrical conductivity measurement and Kappa agreement index (r=0.491 and 0.42 respectively) with 
positive bacterial growth milk samples than for CMT (r=0.35 and 0.12 respectively) make the electrical 
conductivity measurement more compatible with the results of bacteriological analysis than CMT.

Key words: California mastitis test, Damascus goats, Electrical conductivity, subclinical mastitis, 

Lactose content in milk.
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