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 الملخص:

نعجررة  122عينررة حليررب مرره  244ُأجررري البحررث فرري محطررة بحرروث جرردريه العائرردة للهيئررة العامررة للبحرروث الزراعية سررورية. ُجمعررت 
(، CMTخاررعت إلختبررار كالييورنيررا  لتهرراب الاررري )أبهرردا الكشررا عرره التهرراب الاررري تحررت السررريري.  2012خرر م موسرر  

الررزري الجرمررومي، واختبررار الحساسررية للماررادات الحيويررة. عولجررت النعررا  الترري (، واختبررار (SCCواختبررار تعررداد الخ يررا الجسررمية 
بلغررت نسرربة  أعطررت نتيجررة بيجابيررة  ختبررار كالييورنيررا بالصرراد الحيرروي المناسررب وفررراح لنتررائع اختبررار الحساسررية للعترررات الجرموميررة.

علر  التروالي، بينمرا  35.24%و %38.93كالييورنيا  راختباو تعداد الخ يا الجسمية  باستعمامانتشار التهاب الاري تحت السريري 
برنررامع الأظهررر اختبررار كرراي باسررتخدا  (. 64 86) %91.4بلغررت حساسررية اختبررار كالييورنيررا اعتمرراداح علرر  نتيجررة الررزري الجرمررومي 

الحليرب الطبيعيرة والمصرابة ( فيمرا يتعلرب بتعرداد الخ يرا الجسرمية بريه عينرات p 0.0005>فرقاح بحصائياح معنويراح ) SAS اإلحصائي
عد  وجود فروب بحصائية معنوية في تياع ت اختبرار كالييورنيرا بريه الح برة اليدويرة وا ليرة. وقرد بالتهاب الاري تحت السريري، و 

 2.2 اليدويرة تزيرد لإلصابة بالتهراب الارري تحرت السرريري للح برة (p >0.0041معنوية ) بيه تردير الخطورة النسبية نسبة أرجحية
( بريه طريرتري k=0.7887أظهرر قيراا التوافرب بريه المتغيررات لات اليئرات المسرترلة توافرراح عاليراح ) ا لية، فري حريه الح بة عه مرة

( برريه العررز ت p 0.0001>كمررا أظهررر اختبررار كرراي أيارراح فروقرراح معنويررة ) التشررخيب بواسررطة اختبررار كالييورنيررا والررزري الجرمررومي.
المكررورات العنروديررة الل بيررة وعصرريات عزلررة جرموميررة أ مهررا  64المسررببة ا لتهرراب الاررري تحررت السررريري، فرررد ُعزلررت  الجرموميررة

علرر   4.68%و 17.18%و %21.87% و46.87بلغرت نسربها وعصريات الكلبسرريلة، و  وا شررريكية الرولونيرة الباسرتوريلة محللرة الرد 
ممرا يتطلرب  ،سريري باستخدا  الصادات الحيوية اليعالرة وفرراح  ختبرار الحساسريةُشييت جميع حا ت التهاب الاري تحت الالتوالي. 

 تحسرريهباررافةح ل ،ومعالجتهررا بالصررادات الحيويررة اليعالررةالمصررابة  نعررا العرره حررا ت ا لتهرراب تحررت السررريري عنررد المبكررر كشررا ال
 .في أماكه تربية األغنا  البيئيةا الظرو 

 العواا. النعا  السريري، تحت الاري التهاب :المفتاحية الكلمات
 

 المقدمة:
ُتعرررد المرررروة الغنميرررة بحررردل األساسررريات المهمرررة فررري ا قتصررراد الررروطني فررري الرطرررر العربررري السررروري، بل بلررر  عررردد األغنرررا  وبحسرررب  

مالي اإلنتا  ( رأساح، ويشكم بنتاجها مه الحليب واللح  جزءاح مهماح مه بج18018686بحصائيات وزارة الزراعة واإلص ح الزراعي )
وجود اإلصابة بالتهاب الارري تحرت Homosh et al., (2010) (. وقد أمبت 2013في الرطر)وزارة الزراعة واإلص ح الزراعي، 

غنا  في منطرة الباب فري محافظرة حلرب شرمام سرورية، وُعزلرت المكرورات العنروديرة الل بيرة بنسربة عاليرة، بل األالسريري لدل مربي 
 Blood et) في كافة أنحاء العال لدل مربي األغنا   خسائر اقتصادية كبيرةتحت السريري بل   الاري التهابُيؤدي %. 61بلغت 
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al., 1979; Menzies; 2000; Radostits, 2007; Cuccuru et al., 2011)،  بانخيرا  كميرة الخسرائربل تتجلر   رله 
 جررامي العديد مه ال  عل ء الحليباحتوا لتأمر صحة الحم ه بسبب ، باافةح كلا المعالجة ةاديز و  ه ونوعيتهتغير في تركيبو  حليبال

العامرة نظافرة القلرة ه سرببوغالباح مرا يكروه  .(Fthenakis and Jones, 1990; Bergonier, 2003; Leitner, 2004) الممراة
 مسرررررببة تكررررررار اإلصرررررابة، بارررررافةح للمعالجرررررة غيرررررر الكاملرررررة للارررررري، حيرررررث تبرررررر  كميرررررة قليلرررررة مررررره الجررررررامي  فيررررره ةبرررررح الأمنررررراء 

(Menzies,2000; Gonzalo, 2005). 
أ ميرةح ودقرةح فري األكمر مه الطرب  Somatic Cell Count( SCCة )يمالجس ياالخ وتعداد للحليب زري الجرمومي الوُتعد طريرتا 
، (Lagriffoul et al.,1999) الحليرب عبرراه عره أيرة تغيررات مهمرة تحردث فريمرا تُ نهكو  ،السرريري  تحرت  ارريال التهرابتشرخيب 

ُيعرد اختبرار . كمرا (Lafi, 2006; Pradiee et al., 2012ع )يررطالمرر  فري اللتشرخيب والعملية رخيصة كما أنهما مه الطرب ال
باإلاافة بل  مه ا ختبارات العملية المهمة في كشا ا لتهاب تحت السريري، California mastitis Test ( CMT)كالييورنيا 

وبالترالي  بأسري ما يمكه في معالجة األغنا  المصابة ادات الحيوية اليعالةصالاختبارات الحساسية للعترات المعزولة في تحديد دور 
 ,.Sheldrake et al., 1983; Rota et al)) لارريمره الرنمط التحرت السرريري بلر  الرنمط السرريري للتهراب الحرد مره تحروم ا 

1993; Das, 2000 .( ع قة2000ووجد قصروب ) كالييورنيرا اختبرار ونترائع الجسرمية الخ يرا عردد بريه ومعنوية بيجابية ارتباط 
 السورية. العواا األغنا  حليب  لتهاب الاري تحت السريري في

( بلر  أه  أ ر  مسرببات التهراب الارري عنرد األغنرا  العرواا فري سرورية  ري المكرورات العنروديرة 1998وقد أشرار حراغور والياسرينو )
والمكرورات   Staphylococcus Epidermidisالجلديرة%( م  المكورات العنروديرة 28.13) Staphylococcus aureusالل بية 

والشررعية المريحررة   Pasteurella haemolyticaالمحللررة  للررد  والباستتتوريالStreptococcus faecalis العرديررة البرازيررة 
Actinomyces pyogenes  واإلشريكية الرولونية coli   Escherichia . 

 et) تبايه نتائع الدراسات في تحديد الع قة بيه التهاب الاري تحت السريري وزيادة عدد الخ يا الجسمية في الحليربوبالرغ  مه 

al., 2004; Paape et al., 2007 Leitner ,) ب  أهOlechnowicz and Jaskkowski, (2014)  كشريا عره أ ميرة اختبرار
 200000عد  الخ يا الجسمية في الحليب في حا ت ا لتهاب تحت السريري، بل ُيعرد الارري طبيعيراح عنردما يكروه عردد ا أقرم مره 

خلية مم، فإه الحليب تتغير صياته وتركيبه نتيجة للخمع 1000000 - 300000خلية مم في الحليب، وعندما يصبح تعداد ا بيه 
بنتا  الحليرب ك ح مه  أه  انخيا  Fragkou et al., (2014)و Vivar-Quintana et al., (2006)الممر . كما بي ه كٍم مه 

 لا النوي  أهبل   (2009عبدالرحي  وزيه العابديه )وقد كشا  .ر مالل شتباه بالرئيسة  المؤشرات مهعداه يُ ومعدم نمو الحم ه 
المراري  المسربب نروي تحديردبلر  أ ميرة  كيميائيرة، مشريراح  أو فيزيائيرة أواإلصرابة بمسرببات مرارية  عره مره ا لتهراب يمكره أه ينرتع

جراء اختبار  لتهاب . كما يمكه تحريب النتائع المرجوة مه الع  المناسب ل الدواء المعزولة بغية اختيار للجرامي  الحساسية الاري وا 
 ;Pyorala, 2003) أه تزيد الخ يا الجسمية نتيجة عوامم غير مراية كمرحلرة اإلراراي وفصرم الح برة وكميرة الحليرب المنتجرة

Raynal-Ljutovac et al., 2007; Paaape et al., 2007; Olechnowicz and Jaśkowski, 2014.)   

عنرد نعرا   الجرموميرة هأ ر  مسرببات الكشرا عرهتحرت السرريري و  التهراب الارريالتعررا علر  نسربة اإلصرابة ب  لا البحث بل  يهدا
  العواا.

  مواد البحث وطرائقه:
لهيئرة العامرة االتابعة بل   (مركز بحوث حماهفي محطة بحوث جدريه ) فطا  حم نهابعد  الحلوب العوااُنيل البحث عل  نعا   -

وتخاررع  ررله النعررا  لبرنررامع  ،2012خرر م أشررهر شررباط فبراير والار مررارا ونيسرراه أبريم لعررا    سررورية،للبحرروث العلميررة الزراعية
مواروعة تحرت المراقبرة الصرحية بارافةح لكونهرا حيوانرات ، تحرت نظرا  التربيرة شربه المكمرا التحسيه الورامي لصيتي اللحر  والحليرب

 .واحدةخاع لظروا رعاية ، وتالمستمرة

الاري لنعا  سليمة ظا رياح مه أعرا  التهاب الاري السريري وخالية مه جرروح أو  )شطري( ُجمعت عينات حليب مه نصيي -
يحرروب بررر إلجررراء التمخالبلرر  العينررات  لترسررأو ، فرري أنابيررب معرمررةوواررعت  لكررم عينررةحليررب  مررم 20 بمعرردمو  سررحجات الاررري

javascript:void(0);
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 رأسرراح  67عينررة، حيررث تمررت ح بررة  244بجمررالي عرردد عينررات الحليررب  وقررد بلرر  اليررة(،وُسررجلت طريرررة الح بررة )يدويررة أو . عليهررا
 بطريررة النعرا  ت   زنرب(، بل Alfa- Lafalمه صنع أوربي )شركة  محلب اليرأساح بالطريرة ا لية باستخدا   55بالطريرة اليدوية و

 :ما يلي ا ختبارات المخبرية وتامنت، المحلب بل  دخولها عند المركز لها العلا قد و  تمبيت الرأا،
(، بل Dahal et al., 2010تمييلهرا وفرراح لطريرررة ) بعرد( بالطريررة المجهريررة SCC) الحليربعينرات  الخ يرا الجسرمية فرري تعرداد -

 حليب أو أكمر دلي ح عل  ا لتهاب تحت السريري  للاري. خلية مم500000اعتبر وجود 
مرواني  10 خر م Schalm et al., (1971)حسرب طريررة كافة العينات وت   تريي  النتائع عل   (CMT)اختيار كالييورنيا ُأجري  -
 .(1) الجدوماله   المتشكم كمافة شدة عل   ( اعتماداح 3+ ،2، +1، +0درجات ا ختبار)ت ُسجلو 

  CMT . درجات اختبار كاليفورنيا1الجدول 

لكافررة العينررات الترري  %7بررد  األغنررا   ويمدار الررغررمنبررت ا و منبررت ا جررار المغررلي،  اسررب الحليررب علرر لر  يالررزري الجرمرروم ترر    -
، وتر   التعررا علر  سراعة 24لمردة   ° 37درجرة حررارة  له المنابت علر  وُحانت أعطت نتائع ايجابية لدرجات اختبار كالييورنيا، 

 . Carter, (1978)أنواي العزو ت الجرمومية النامية اعتماداح عل  الخواب الشكلية والمزرعية حسب طريرة 
التي أعطت نتيجة ايجابية لدرجات اختبار كالييورنيا أو التي أعطت مستعمرات جرمومية عند الزري الجرمومي، ت   معالجة النعا   -

طريررة ا نتشرار علر  تر   باسرتعمام  الرلي حيث ُعولجت لمدة م مة أيا  بالصراد الحيروي األكمرر فاعليرة وفرراح لنترائع اختبرار الحساسرية
أقرراب  8عل  سطح المنبرت بمعردم  الحساسية، حيث ُواعت أقراب Bauer et al., (1986)  نتوه حسب طريرة -منبت مولر

 –أوكسري تتراسريكليه –يهاموكسري سريل –روفلوكساسريهسبيالصادات الحيوية التاليرة:  عملتواستساعة،  24لكم طبب وُحانت لمدة 
النتررررائع حسررررب قيرررراا قطررررر منرررراطب منررررع نمررررو ، ستربتومايسرررريه، وترررر   تيسررررير يسرررريهامكانا –تتراسرررريكليه –يهييالكسررررس –جنتامايسرررريه

1-المستعمرات الجرمومية في المليلتر)
ml(كما في الجدوم )2). 

 . الصادات الحيوية وتراكيزها المستعملة الختبار حساسية الجراثيم المعزولة.2الجدول 

 

 الصاد الحيوي

الصاد  تركيز

 /وحدة دوليةالحيوي

(μg/disc ) 

منع نمو المستعمرات تفسير النتائج حسب قطر مناطق 

 (-mm-الجرثومية )في الميليمتر

 مقاوم

(1) 

 متوسط الفعالية

(2) 

 فعال

(3) 

Ciprofloxacin 5 ≤ 15 16-20 21≤ 

Streptomycin 10 ≤ 11 12-14 15≤ 

Tetracycline 30 ≤ 14 15-18 19≤ 

Canamycin 30 ≤ 12 13-14 15≤ 

Gentamicin 10 ≤ 12 13-14 15 ≤ 

Oxcytetracycline 30 ≤ 14 15-18 19≤ 

Cephalexin 30 ≤ 11 12-15 17≤ 

Amoxicillin 10 ≤ 11 12-14 15≤ 

 
 
 

 وصف التفاعل درجة االختبار
 و  يوجد تمخهالحليب طبيعي ومتجانا  0
 تمخه متميز للحليب و  يوجد     1
 يتشكم     غير كميا بسرعة 2
 تتشكم قمة مرتيعة فوب كتلة اله   الكميا 3
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  التحليل اإلحصائي:
( بيه عينات SCC)لدراسة اليروب في تعداد الخ يا الجسمية  SAS Version 7 (1998)استخدا  برنامع بجري اختبار كاي أُ 

صابة شطر في ، وكللك في النعا  العواا بالتهاب الاري تحت السريريالحليب الطبيعية والمصابة  تياع ت اختبار كالييورنيا وا 
والمسببة إللتهاب الاري تحت السريري. بيه عزو ت األحياء الدقيرة أو شطري الاري بيه الح بة اليدوية والح بة ا لية، وأيااح 

لإلصابة بالتهاب الاري تبعاح لنوي الح بة. وقد  Relative risk رة النسبيةلدراسة الخطو  Odds Ratio وت  تردير نسبة أرجحية
بيه المتغيرات لات اليئات المسترلة بيه طريرتي التشخيب بواسطة اختبار كالييورنيا  Cohen's Kappaأجري قياا التوافب 

لدراسة تأمير الصادات الحيوية عل    Kruskal-Wallis Testوالزري الجرمومي. كما أجري اختبار مربع كاي بواسطة اختبار 
 مختلا الجرامي  المعزولة.

 

 النتائج والمناقشة: 
  (:SCCأواًل: نتائج اختبار عّد الخاليا الجسمية )

( بيه عينات الحليب الطبيعية SCC( فيما يتعلب بتعداد الخ يا الجسمية )p 0.0.0005>أظهر اختبار كاي فرقاح معنوياح )
خلية مم،  1000000–500000خلية مم( والمصابة بالتهاب الاري تحت السريري )369000خلية مم، وبالمتوسط 500000)>

عينة حليب  95خلية مم( بل بل  عدد العينات التي أظهرت التهاب اري تحت سريري بالطريرة المجهرية  653000وبالمتوسط 
( التهاب اري تحت سريري وبنسبة 149اعتماداح عل  عدد العينات، بينما ل  تظهر باقي العينات ) %38.93وبنسبة انتشار بلغت 

في الحليب نتيجة بصابة النعا  بالتهاب الاري  عدد الخ يا الجسميةزيادة و  حيث أه  له النتائع (،3)الجدوم  %61.06بلغت 
، Alekish et al., (2014) وكللك ،Vivar-Quintana et al., (2006)من تحت السريري تتيب مع ما وجده كٍم 

الخ يا بل تراوحت زيادة  في مناطب مختلية، Fragkou et al., (2014)، وOlechnowicz and Jaskowski (2014)و
حليب. وقد يرتبط التغير في أعداد الخ يا الجسمية في حا ت التهاب   ممةخلي1000000و 250000دراساته  بيه  فيالجسمية 

 .الاري تحت السريري في  لا البحث والدراسات األخرل بإدارة الرطعاه ومناعة الحيوانات ونوي العترة الجرمومية المسببة لإلصابة
 (.SCCتوزيع عينات الحليب وفقًا الختبار عّد الخاليا الجسمية ). 3الجدول 

 )%( عدد العينات الحالة الصحية للضرع ( )خلية /مل(SCC ) عداد الخاليا الجسميةت

 61.06 149 طبيعي (369000بالمتوسط 500000 (أقل من  

 38.93 95 التهاب تحت سريري (653000بالمتوسط ) 1000000 -  5000000

 99.99 244 - اإلجمالي

 :(CMT) ثانيًا: نتائج اختبار كاليفورنيا

 ,.Schalm et alعينة مه الحليب باستعمام اختبار كالييورنيا وفب طريرة  86عند  التهاب اري تحت سريري النتائع وجودبينت 

، وقد كانت  له % 43.28 عند استعمام طريرة الح بة اليدوية بلغت نسبة العينات ا يجابية لدرجات ا ختبار ، حيث(1971)
دوه النظر بل   . بينما بلغت نسبة العينات ا يجابية في كلتا الطريرتيه معاح الح بة ا ليةباستعمام %( 25.45النسبة أقم نسبياح )

  .35.24% ة( تبعاح  ختبار كالييورنياالي وأ ةيدويالح بة ) ةطرير
وعند دراسة الحا ت ا يجابية في ك  قطيعي الح بة اليدوية وا لية معاح باستعمام اختبار كالييورنيا تبعاح إلصابة الاري بشطر 

مه الحا ت، بينما % 63.95واحد أو شطريه ُوجدت غالبية بصابات التهاب الاري تحت السريري في شطر واحد وبنسبة بلغت 
نسبة اإلصابة في شطر واحد ُوجد أه نعا  الح بة اليدوية . أما عند دراسة اإلصابة في %36.04 بلغت تلك النسبة في الشطريه

أقم  نسبة اإلصابة في شطر واحد فبلغتنعا  الح بة ا لية في أما  مه الحا ت. %20.68وفي شطريه  %79.31بلغت 
وقد ُييسر للك التبايه في طريرة الح بة ا لية  .(4)الجدول  مه الحا ت( %67.85مرارنة مع بصابة الشطريه ) (32.14%)

بيه نسب اإلصابة في شطر واحد أو شطريه مرارنة مع الطريرة اليدوية في سوء استعمام الة الح بة، مه خ م بما زيادة اغط 
وظائا الدفاعية للاري تيري  الهواء اللي يؤدي بل  تخرب الخ يا الظهارية لألغشية المخاطية لرناة الحلمات وبالتالي تاعا ال

javascript:void(0);
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وتمهد الطريب لتكامر الجرامي  في أنسجة الاري، أو انخيا  درجة التيري  الهوائي اللي يسبب عودة بع  قطرات الحليب بل  
الاري مؤديةح بل  انترام العوامم الممراة مه اري مصاب  خر سلي ، و سيما في حا ت عد  تنظيا الة الح بة أو تعريمها 

مما يتطلب ا  تما  والتريد بإتباي التعليمات والشروط الخاصة بتشغيم الة الح بة ومراقبة أدائها لوظائيها بشكم سلي  بشكم جيد، 
وتعريمها مع تبديم األجزاء الملومة والمتسخة بشكم دائ  ومباشر، وتدريب الرائميه عل  عملية الح بة، وُيعد كم للك مه 

أظهر اختبار كاي عد  وجود فروب معنوية في تياع ت اختبار كالييورنيا وقد  .ة الارياألساسيات المهمة للمحافظة عل  صح
في بصابة شطر أو شطري الاري بيه نوعي  (p >0.0001بيه الح بة اليدوية والح بة ا لية، بينما كانت اليروب معنوية عالية )

لإلصابة بالتهاب  (p >0.004معنوية ) Odds Ratioنسبة أرجحية  Relative riskالح بة. وقد بيه تردير الخطورة النسبية 
 ا لية. الح بة عه مرة 2.2اليدوية تزيد  الاري تحت السريري للح بة

صابة أنصاف الضرع في نعاج العواس. .4 الجدول  نتائج اختبار كاليفورنيا حسب طريقة الحالبة وا 

 البيان
عدد النعاج 

 المفحوصة

عدد عينات 

الحليب 

 المفحوصة

 عدد عينات الحليب االيجابية لدرجات اختبار كاليفورنيا

1 2 3 

إجمالي 

العينات 

 االيجابية

النسبة 

 المئوية

 

في شطر 

 واحد

 

 في شطرين

 134 67 حالبة يدوية
11 

(4.50%) 

8 

(3.27%) 

39 

(15.98%) 
58 43.28 

46 

(79.31)% 

12 

(20.68)% 

 110 55 حالبة آلية
8 

(3.27%) 

5 

(2.04%) 

15 

(6.14%) 
28 25.45 

9 

(32.14)% 

19 

(67.85)% 

 244 122 اإلجمالي
19 

(7.78%) 

13 

(5.32%) 

54 

(22.13%) 
86 35.24 

55 

(63.95 )% 

31 

(36.04)% 

غنرا  لردل المرربيه األاللي شخب حا ت التهاب الاري تحت السريري في قطعراه  Homosh et al., (2010)تتوافب النتائع مع 
نتررائع البرراحميه فرري بعرر  الرردوم المجرراورة لسررورية ودوم اسرريوية وأفريريررة،  ومررع شررمام سررورية دوه لكررر نسرربتها. فرري منطرررة البرراب

 Hammadi and Yousifنسرربة الترري حصررم عليهررا قريبررة مرره ال حيررث كانررت نسرربة انتشررار تلررك اإلصررابة،ولكنهررا اختليررت فرري 

 ,.Gebrewahid et al(، وكررللك مررع النسرربة الترري سررجلها %26.9عنررد نعررا  العررواا فرري منطرررة بغررداد فرري العررراب ) (2013)

 ,.Adwan et al بكمير مه النسبة التي وجرد ا بينما كانت نسبة ا نتشار أقم (،%28.14عند األغنا  في شمام اميوبيا ) (2012)

(، فري حريه كانرت تلرك النسربة أكبرر %66.9) شرمام األرده فري Alekish et al., (2014)%( وكرللك 52فري فلسرطيه ) (2005)
حرا ت التلروث فري بعر  قد يشير بل  وجود ، مما (% 9.23عند األغنا  في بيراه ) Beheshti et al., (2010)بكمير مما وجده 

 والينيررة الخاصررة بالررة الح بررة مرره قبررم الرعرراة التعليمررات الصررحيةبعرر   حظررائر األغنررا  الترري ُأجررري عليهررا البحررث أو أنرره لرر  تتبررع
أو زيرادة أو خيرر  درجرة التيرير  الهرروائي، األمرر الرلي ُيوجررب التشردد فري تنييررل  الررة الح برة أكروابو  تنظيررا األيرديبالشركم السرلي  ك

  تما  بالتدريب الجيد للرعاة في تطبيب اإلجرراءات الوقائيرة والتشرغيلية  لرة الح برة للحرد مرا لاإلجراءات الوقائية والصحية، باافةح 
 Nickerson andكٍم مه  في دراسات بل  ممم  له العوامم ُأشيروكاه قد  شار ا لتهاب تحت السريري الناتع عنها،أمكه مه انت

Boddie (1986) وDoubravsky, (1996) وJones, (2009)  أمنراء الح برة اليدويرة سرواءح فري أنهرا ترؤمر علر  صرحة الارري و
 أو ا لية.

 :الحليبثالثًا: نتائج الزرع الجرثومي لعينات 

( بيه عدد العزو ت لألحياء الدقيرة المعزولة المسببة ا لتهاب الاري تحت p 0.0001>أظهر اختبار كاي فروقاح معنوياح )
% مه العترات 46.87المكورات العنرودية الل بية بلغت نسبتها عزلة مه  30عزلة جرمومية منها  64السريري، حيث ت   عزم 

، م  %21.87بلغت بنسبة و  عصيات الباستوريلة محللة الد  وكانت األكمر انتشاراح بيه العزو ت، وجاءت بالمرتبة المانية المعزولة
مه الحا ت. كما  4.68%، بينما كانت عصيات الكلبسيلة أقلها انتشاراح وبنسبة بلغت 17.18%ا شريكية الرولونية وبنسبة بلغت 

 (.5جدوم )ال% مه الحا ت 9.37 وبنسبة بلغت العنرودية الل بية والباستوريلة محللة الد بالمكورات وجدت بصابة مختلطة 
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 الجراثيم المعزولة من عينات الحليب التي أعطت نتائج ايجابية الختبار كاليفورنيا. .5 الجدول
 النسبة المئوية * عددالعزوالت األحياء الدقيقة المعزولة

 S. aureus 30 46.87 المكورات العنرودية الل بية  
Pasteurella haemolytica عصيات الباستوريلة محللة الد    14 21.87 

 E. coli 11 17.18 ا شريكية الرولونية   

 spp.-  Klebsiella 3 4.68الكلبسيلة  

 9.37 6 المكورات العنرودية الل بية + عصيات الباستوريلة محللة الد 

 99.97 64 المجموي

 .حليب المفحوصة مقاسة إلى العدد اإلجمالي للعترات المعزولةالمن عينات  المعزولة جراثيمالمئوية ألنواع الالنسبة * 
 

غنرا  لردل المرربيه فري منطررة األفري قطعراه  Homosh et al., (2010) وقد اتيرت نتائع الزري الجرمومي بل  حٍد ما مرع مرا وجرده
% مرره النعررا  المصررابة بالتهرراب اررري تحررت 61بلغررت العنروديررة الل بيررة بنسرربة عاليررةالبرراب شررمام سررورية، حيررث ُعزلررت المكررورات 

% مره العتررات المعزولرة. واتيررت كرللك مرع نترائع الدراسرة التري 46.87بينما كانت في نعا   له الدراسة أقرم وبنسربة بلغرت سريري،
 بيرة مرره أ ر  مسررببات التهراب الاررري عنرد األغنررا  فرري العنروديررة الل( والتري كانررت فيهرا المكررورات 1998قرا  بهررا حراغور والياسررينو )

حيرث كانرت المكرورات العنروديرة الل بيرة األكمرر انتشراراح ، في بيرراه Beheshti et al., (2010)بليه  اتيرت مع ما أشاركما سورية. 
ه كانرت بنسرٍب أقرم ) المختليرة والمختلطرة سرواءح فري  رله وقرد ُعزلرت بعر  العتررات الجرموميرة  (.%27.7بيه العزو ت الجرمومية وا 

ه  والمكرورات العرديرةعصريات الباسرتوريلة محللرة الرد  والكلبسريلة ا شرريكية الرولونيرة و الدراسة أو في الدراسات األخرل ممم وغير را وا 
 كانت بنسٍب مختلية. 
( بريه طريرتري التشرخيب k=0.7887) بريه المتغيررات لات اليئرات المسرترلة توافرراح عاليراح   Cohen's Kappa أظهرر قيراا التوافرب

إلختبار كالييورنيرا اعتمراداح  True positiveفرد بل  عدد التياع ت ا يجابية الحريرية  . بواسطة اختبار كالييورنيا والزري الجرمومي
سرتة عينرات مره وبمرا أه (، 6)الجتدول    %74.41عينرة ايجابيرة بلغرت نسربتها  86عينة مه أصرم  64عل  نتيجة الزري الجرمومي 

( فرإه عردد False negativeكانرت ايجابيرة للرزري الجرمرومي )أي سرلبية كالبرة  %( 25.58نسربة ( أصرم بمنرا وعشرريه عينرة سرلبية
 %91و %91.4حساسرية ودقرة ونوعيرة اختبرار كالييورنيرا بلغرت  ، وبالتالي فرإه16 و  False positiveعينات ا يجابية الكالبة ال
، ممررا يشررير بلرر  أ ميررة اسررتعمام ممررم  ررلا ا ختبررار فرري كشررا التهرراب الاررري تحررت السررريري عنررد النعررا  الترروالي علتت  %90.8و 

  العواا.
 . تقييم نتائج اختبار كاليفورنيا اعتمادًا على نتيجة الزرع الجرثومي.6الجدول 

  :اختبارات الحساسية على العترات المعزولةنتائج المعالجة و  :رابعاً 
عررد  وجرود فرروب معنويررة فيمرا يتعلررب بترأمير الصررادات الحيويرة علرر   Kruskal-Wallis Testأظهرر مربرع كرراي  بواسرطة اختبررار 

بينرت نتررائع معالجرة اررروي النعرا  الحلرروب وفرراح  ختبررارات الحساسرية للعينررات التري أعطررت نتررائع ، حيررث مختلرا الجرررامي  المعزولرة
المشار بليهرا فري الصادات الحيوية واسعة الطيا ايجابية لحا ت اختبار كالييورنيا وأعطت مستعمرات جرمومية، وللك بإعطاء أحد 

تتالية، بل  شياء كافة حا ت التهاب الاري تحت السريري وبنسبة بلغت لمدة م مة أيا  م داخم الاريو  بالعام اح حرن( 7) جدومال

 العدد توزيع نعاج التجربة حسب تفاعالت اختبار كاليفورنيا باالعتماد على نتائج الزرع الجرثومي
 64 ايجابية  اختبار كالييورنيا وايجابية  الزري الجرمومي  أو مصابة حريرية

 16 ايجابية  اختبار كالييورنيا وسلبية الزري الجرمومي  أو ايجابية كالبة
 6 سلبية  اختبار كالييورنيا لكه ايجابية الزري الجرمومي أو سلبية كالبة

 158 الزري الجرمومي أو سلبية حريريةسلبية  اختبار كالييورنيا وكلا 
 244 المجموي
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% منها، ويمكه أه تُيسر  له النتيجة العالية للشرياء وبر  أدنر  شرك باختيرار واسرتعمام الصراد الحيروي األكمرر ترأميراح فري العتررة 100
ولرر  تصررم بلرر  المسررتول المطلرروب لظهررور ا لتهرراب الجرموميررة المعزولررة، باررافةح لكرروه الجرررامي  فرري الاررري مازالررت بأعررداد قليلررة 

السررريري للاررري وأعراارره الوااررحة. كمررا بينررت نتررائع اليحررب باختبررار كالييورنيررا لعينررات الحليررب المررأخولة مرره أنصرراا الاررري 
ت كانت سلبية لحا ت المصابة والمعالجة بعد انتهاء فترة الع   والتأكد مه انتهاء فترة السحب للدواء المستعمم أه كافة  له العينا

ا ختبررار، حيررث أظهررر الصرراديه الحيرروييه سيبروفلوكساسرريه والجنتامايسرريه فاعليررةح عاليررة علرر  معظرر  العترررات الجرموميررة المعزولررة، 
فرري ت  مررا الكانامايسرريه وا وكسيتتراسرريكليه، مرر  الستربتومايسرريه والتتراسرريكلييه، وكرراه أقلهررا فاعليررة األموكسرري سرريليه والسييالكسرريه 

المحطررة المدروسررة. وقررد يعررود للررك ا خررت ا فرري فاعليررة الصررادات الحيويررة فرري العرر   بلرر  نرروي الجرررامي  المعزولررة ومرحلررة بدرار 
بلر  ممرم  رله النترائع فري المراعز الشرامي وأه الصراد الحيروي األموكسري سريليه  Doğruer et al., (2010)الحليرب، حيرث أشرار 

رحلة بنتا  الحليب. وقد لوحظ أه معظ  العترات الجرموميرة ترأمرت بالصرادات الحيويرة المسرتعملة، كاه غير فعام في الع   أمناء م
حيث كانت المكورات العنروديرة الل بيرة أكمرر العتررات الجرموميرة المعزولرة حساسريةح أو ترأمراح بهرا، تلتهرا عصريات األشرريكية الرولونيرة 

و رلا مرا يؤكرد  .التأمر بها، بينما كانرت الكلبسريلة أكمر را مراومرةح للصرادات الحيويرةوعصيات الباستوري  محللة الد  وكانتا متوسطتي 
أ مية بجراء اختبار كالييورنيا خ م مرحلة بنترا  الحليرب للكشرا المبكرر عره حرا ت التهراب الارري تحرت السرريري وكرللك اختبرار 

عام في الرااء عليهرا، وبالترالي خير  حرا ت التهراب الارري الحساسية للعترات الجرمومية المعزولة بغية اختيار الصاد الحيوي الي
(، حيررث أدل اسررتعمالهما 2009العابررديه ) وزيرره الرررحي  بشرركم عررا ، سررواءح تحررت السررريري أو السررريري، و ررلا مررا أشررار بليرره عبررد

 ت المصابة. للصادات الحيوية التي أعطت فعالية عالية تجاه المسبب المراي تحريب نتائع ع جية جيدة في الحيوانا
 نتائج اختبارات الحساسية على العترات المعزولة. 7 جدولال

       العترة المعزولة                   

 

 الصاد الحيوي

Staphylococcus 

aureus 

Pasteurella 

haemolytica 
E. coli Klebsiella-spp. score 

Ciprofloxacin 2 3 3 3 11 

Streptomycin 3 2 2 1 8 

Tetracycline 3 2 2 1 8 

Kanamycin 3 2 2 2 9 

Gentamicin 2 3 3 3 11 

Oxcytetracycline 3 2 3 1 9 

Cephalexin 2 1 3 1 7 

Amoxicillin 2 2 1 1 6 

 ( فعال 3)، ( متوسط الفعالية2( مقاوم،  )1)                    

حيررث أنرره مرره الصررعب الررتخلب مرره حررا ت اإلصررابة بالتهرراب الاررري،  ررلا وقررد أشررارت معظرر  األبحرراث والدراسررات العلميررة بلرر  
التري عرادة  و سريما المكرورات العنروديرة الل بيرةومعظمهرا موجرودة فري بيئرة الحيرواه، مسببات مراية عديدة )وبائيرة وبيئيرة( تامه ت

الارري تحرت السرريري والسرريري، ويمكره  ما تكوه األكمر انتشاراح بيه العترات الجرمومية األخرل والتري يمكره أه تتسربب فري التهراب
% مؤديرةح 60 وحتر  أكمرر مره 9أه تتراوح نسبة انتشرار ا لتهراب تحرت السرريري فري األغنرا  كمرا أشرارت معظر   رله الدراسرات بريه 

 ;Beheshti, et al., 2010; Hammadi and yousif, 2013بللك بل  خي  كمية اإلنتا  وتغير في نوعية الحليب وتركيبه )

Alekish et al., 2014  ،) مما يبرز أ مية معرفة مستول الخ يا الجسمية وعدد ا في الكشا عه ا لتهراب تحرت السرريري أمنراء
 أقرررررم الوارررررع الطبيعررررري أو المراررررري للارررررري، بل مررررره الصرررررعب أه يحرررررافظ الارررررري علررررر  عررررردد الخ يرررررا الجسرررررمية عنرررررد مسرررررتول

م الخ يرا ناتجرة عره اإلصرابة بأحرد المسرببات المرارية مؤديراح للخمرع وتحرو خلية مم حليب،  سيما بلا كانرت زيرادة  رله 1000000
 . ا لتهاب تحت السريري للاري بل  ا لتهاب السريري

وبمررا أه بعرر  العوامررم غيررر المراررية كمرحلررة اإلرارراي وفصررم الح بررة وكميررة الحليررب المنتجررة يمكرره أه تزيررد فرري عرردد الخ يررا 
فإنره  برد مره (، Pyorala, 2003; Paape et al., 2007; Olechnowics and Jaskowski, 2014)الجسرمية فري الحليرب 

جراء اختبار نوعه وتحديد المراي لعزم المسبب بجراء اختبارات أخرل كاختبار كالييورنيا والزري الجرمومي تحريرب بغيرة  الحساسية وا 
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 مرامحسب نروي المسربب، ختلا تالصادات الحيوية درجة تأمير أه (، و سيما 2009العابديه،  زيهو  الرحي  نتائع ع جية جيدة )عبد
 رله اإلجرراءات  هكرو  المحيطرة بالنعرا  الحلروب واإلداريرة وتحسريه الظرروا البيئيرةالوقائيرة و اتخال اإلجراءات الصرحية  ارورة كديؤ 

 و Pyorala, (2003) وفررب مررا أشررار بليررهتحررت السررريري أو السررريري  التهرراب الاررريحررا ت ظهررور مرره  حرردالسرربيم الوحيررد لل

Bergonier et al (2003)  في أه  البيئة وأماكه التربية واإلجهاد اللي تتعر  له الحيوانات ُتعد عوامرم مهمرة جرداح فري خير  أو
أه مه أ   بجراءات السيطرة عل  التهاب الاري تحت السرريري  رو بتبراي ، كما بينت دراسات أخرل زيادة اإلصابة بالتهاب الاري

التري ُتعرد سواءح اليدوية أو ا ليرة وتطهيرر حلمرات الارري وتعرري  الحظرائر ة بح الأمناء العامة نظافة بال ا  تما اإلجراءات الوقائية و 
 .(Menzies, 2000; Gonzalo, 2005; Jones, 2009في الرطيع وانتشاره هفي حدوم اح مهم عام ح 

 نستنتع مه  لا البحث ما يلي:

مرره أكمررر الصررادات الحيويررة تررأميراح فرري العترررات الجرموميررة المعزولررة فرري المحطرررة  Ciprofloxacinعررد الصرراد الحيرروي يُ  .1
 فكانا أقلهما تأميراح فيها.  Amoxicillin و Cephalexin ، أما الصاديه الحيوييهGentamicin المدروسة، ت ه

مرره أكمررر العترررات E.coli وا شررريكية الرولونيررة  Staphylococcus aureusُتعررد عترررات المكررورات العنروديررة الل بيررة  .2
 تأمراح بالصادات الحيوية المستعملة في المحطة المدروسة.الجرمومية المعزولة 

ارورة تردي  الرعاية الممل  للنعا ،  سريما فري مرحلرة بنترا  الحليرب، واتخرال اإلجرراءات الوقائيرة اإلداريرة توصي  له الدراسة ب
العوامررم البيئيررة المسررببة لإلجهرراد، وا  تمررا  بالنظافررة العامررة وتطهيررر حلمررات الاررري وتعررري  ا ت الح بررة، والصررحية وتجنررب 

باررافةح للكشررا عرره مسررببات ا لتهرراب تحررت السررريري با عتمرراد علرر  اليحرروب المخبريررة ومعالجترره فرروراح حسررب نتررائع اختبررار 
 في الع  .فاعلية كمر ت الحيوية األاداصال عماماستالحساسية للعترات الجرمومية المعزولة ب
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Abstract: 
This research was conducted at Jidrine Research Station, General commission for Scientific 

Agricultural Research (GCSAR), Hama/Syria. A total of 244 milk samples out of 122 ewes were 

collected and subjected to California mastitis test (CMT), somatic cell count test (SCC), bacterial 

plantation test, and sensitivity test for antibiotics. Ewes that gave positive results to California 

mastitis test were treated with the appropriate antibiotic according to bacterial analysis and 

subsequently sensitive reactions. The prevalence rates of subclinical mastitis based on CMT and 

somatic cell count (SCC) were 38.98% and 35.24%, respectively. The sensitivity of California 

mastitis test was 91.4% (64/86). Chi-square test using SAS program showed significant differences 

 )<0.0005) in relation to somatic cell count between normal and infected milk samples with 

subclinical mastitis, but insignificant differences were detected in relation to California mastitis test 

between manual, and machine milking. The relative risk estimation revealed that the infection with 

subclinical mastitis in manual milking is more than machine milking in 2.2 times (p< 0.0041(, 

whereas the compatibility between the variables of the independent groups showed high 

compatibility (k=0.7887) between the two diagnostic test, California mastitis and bacterial test. Chi-

square showed significant differences (p<0.0001) between the bacterial isolations that cause 

subclinical mastitis infection. The most important 64 bacterial isolations were taphylococcus aureus 

(46.87%), Pasteurella  haemolytica (21.87%), E.coli (17.18%) and Klebsiella (4.68%). All cases of 

subclinical mastitis infections were cured using effective antibiotics according to sensitivity tests, 

this requires an early detection and treatment of subclinical mastitis cases in infected ewes, in 

addition to  improve environmental conditions in Awassi ewes breeding places. 

Key-words: Sub-clinical mastitis, Awassi ewes.  
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