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  في محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة تاثیر بعض العوامل
  في ابقار الھولشتاین 

  سعد فیصل العامري                                         شنھ صالح الجاف                 
جامعة /ةكلیة الزراع-قسم الثروة الحیوانیة                جامعة دھوك /كلیة الزراعة- قسم الثروة الحیوانیة

    بغداد
  

                                              الخالصة
بقرة ھولشتاین اختیرت عشوائیاً من قطیع محطة النصر التابعة للشركة  ٧٠شملت الدراسة 

 )٢٠٠٣(وللمدة من كانون االول ) كم جنوب بغداد ٥٠(المتحدة للثروة الحیوانیة المحدودة في الصویرة 
ودراسة ) سجالً  ٤٢٢(، بھدف تقدیر محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة )٢٠٠٤(زیران ولغایة نھایة ح

 10x 1584.314٣بلغ المتوسط العام لمحتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة  .ھابعض العوامل المؤثرة فی

 ( ويتأثیر معن واشھر السنة برة االنتاجیة ومرحلة انتاج الحلیكان لتسلسل الدو. مل من الحلیب/ خلیة
P<0.01( تضح بأن محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة قد تأثر إ. في محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة

كغم  ٣٠٠٠أقل من (ذ جاءت االبقار ذات االنتاجیة المنخفضة إبمستوى انتاج الحلیب، ) P<0.05(معنویاً 
أدت االصابة  ).حلیب مل/ خلیة ٣١٠×٢٠٤٧.٤٦١(أقصى عدد من ھذه الخالیا  حاویة )موسم/ حلیب

كان النحدار محتوى  .توى الحلیب من الخالیا الجسمیةمحغیر معنوي في بالتھاب الضرع الى ارتفاع 
وبلغ معاملھ ) P<0.01(الحلیب من الخالیا الجسمیة على العمر عند الوالدة االولى تأثیر معنوي 

31٩.٠٠٢٩10 x نوي كان معامل االرتباطاً سالباً ومع .شھر/ خلیة   ٣)P<0.05 ( بین انتاج الحلیب
بین محتوى الحلیب من الخالیا ) P<0.01(سالب ومعنوي و)  -٠.٠٩(وتركیز الخالیا الجسمیة في الحلیب 

  ).-٠.١٦(الجسمیة وطول موسم الحلیب 
  

  المقدمة
% ٩٠بحوالي  اھمذ تسإتعد االبقار المنتج الرئیسي للحلیب من بین حیوانات المزرعة في العالم 

مثلة بالجاموس واالغنام ثم تأتي بعدھا مساھمة الحیوانات االخرى والمت) FAO ،1998(النتاج  الكلي من ا
عوامل سواء أكانت فسیولوجیة أم بیئیة تغیر من صالحیتھ  عدةیتعرض الحلیب عادة الى  .والماعز

لجسمیة لألستھالك البشري، وھناك مؤشرات عدیدة تكشف عن ھذه الصالحیة منھا وجود الخالیا ا
)Somatic Cells ( فیھ وھي خالیا یطلقھا الجسم وتختلط بالحلیب وتخرج من خالل القنوات اللبنیة وأغلبھا

وتتأثر اعداد ھذه الخالیا في الحلیب بالعدید من ). ١٩٧٧، Schultz(خالیا دم بیضاء وخالیا طالئیة
التي  الرئیسیة المشاكل  اھم احدد التھاب الضرع الذي یع العوامل وبالذات المرضیة منھا وتحدیداً مرض

 Mrodeو ١٩٩٧،  واخرون Seegers ,١٩٩٤،  Coulonو  Lescourret(تواجھ مربي الماشیة 
خاصة وان عدد الحیوانات التي تستبعد سنویاً من القطیع بسبب ھذا المرض عالیة قد ) ٢٠٠٢، واخرون

  ).٢٠٠٤االعظمي، (في ماشیة الفریزیان في العراق % ٢١.٠٥تصل الى 
 كما ان ھناك عوامل اخرى تؤثر في عدد ھذه الخالیا الجسمیة في الحلیب منھا المجموعة الوراثیة   

رارة والرطوبة، درجات الحوعدد الحلبات الیومیة،  ، ومرحلة انتاج الحلیب، والنتاجیةتسلسل الدورة ا ،و
و   ١٩٩٧واخرون ،  Laevensو ، ١٩٩٥، واخرونSchutz و، ١٩٩٤، Harmon( واالجھاد التغذیةو

Bennedsgaard  ، كما ویعد محتوى الحلیب من البروتین والدھن من المكونات ) .  ٢٠٠٣واخرون
الغذائي من منتجات االلبان وجودتھ وتتأثر نسبتھما بعدد الخالیا  المنتجواللذان یعكسان نوعیة  فیھالرئیسة 

  ) .٢٠٠٤،  Smithو  ١٩٧٧، Schultz(الجسمیة في الحلیب وبعوامل اخرى 
      

  . ٢٠٠٤لباحث االول امن رسالة ماجستیر  البحث مستل
 ٢٠١١/  ٣ / ٢٨وقبولھ    ٢٠١٠/  ٥/ ٣٠تاریخ تسلم البحث 
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الى دراسة تأثیر بعض العوامل الالوراثیة ف�ي محت�وى  تھدفسة الحالیة فأن الدرا ونظرا لما تقددم 
ط البسیط بین محتوى الحلیب من الخالیا الجس�میة وبع�ض الحلیب من الخالیا الجسمیة وتقدیر معامل االرتبا

 .الصفات االخرى المدروسة 
  

  مواد البحث وطرائقھ
�ي ��ـحدودة ف��ة الم��روة الحیوانی��دة للث��ركة المتح��ة للش��ار التابع��ة االبق��ر لتربی��ة النص��ي محط��ة ف��ت الدراس�أجری

اختی�رت عش�وائیاً .  2004/6/9ول�ـغایة 2003/12/1  خ�الل الم�ـدة) ك�م جن�وب بغ�داد ٥٠(قض�اء الص�ویرة 
٧٠ ���دیثاً اثن��دة ح��رة وال��ام بق��ن ع��اني م��رین الث��ھر تش��دیر  ٢٠٠٣اء ش��ـغرض تق��ة ل��ة مختلف��دورات انتاجی�ول

والمتمثلة بتسلسل الدورة االنتاجی�ة، ھا محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة ودراسة بعض العوامل المؤثرة فی
نح�دار الوا) سلیمة أو مصابة بالتھاب الض�رع(حالة البقرة و ،ھشھر انتاجو ،جھ مرحلة انتا ،ھمستوى انتاجو

اس�ابیع م�ن ال�والدة واس�تمرت لغای�ة  ٣-٢ت�م أخ�ذ عین�ات الحلی�ب بع�د م�رور  .العمر عند الوالدة االول�ى  في
اذ جمعت  العینات یدویاً وعلى مرحلتین االولى في بدای�ة الحل�ب بع�د ال�تخلص م�ن القط�رات ، جفاف االبقار

من أحد ربعي الضرع االمامي والمرحلة الثانیة بعد انتھاء عملیة الحلب المیك�انیكي  (Fore Strips)االولى 
ع�دد الخالی�ا الجس�میة  لك�ل بق�رة وت�م  حس�اب ةومن احد ربعي الضرع الخلفي ومزجتا معاً لتمثل عینة واحد

 American Publicوالتي ذكرت بصورة مفصلة في  Anonymous  (1969) طریقة في الحلیب حسب
Health Association    (1980)      ر��ق  ١٠٠×١٠وباس�تعمال المجھ�ر الض�وئي عل�ى ق�وة تكبی�وف

  :الخطوات اآلتیة
یمثل ھذا العامل الرقم الذي یضرب بھ معدل عدد الخالیا في الحقل المجھري  : حساب العامل المجھري: ١

اذ حس�بت قیم�ة ھ�ذا العام�ل وف�ق طریق�ة الواحد لیتم الحصول على الخالیا لكل مللتر من انموذج الحلی�ب، 
(1972) American Public Health Association  ة���ریحة خاص��تعمال ش��ك باس� Stage)وذل

Micrometer Slide)  اد���رة بأبع��ى وح�دات كبی��اد  ٠.١مقس�مة عل��رى ص�غیرة بأبع��م،  ٠.٠١مل�م واخ�مل
  :وات اآلتیةووضعت على منصة المجھر بدالً من شریحة الحلیب وجرى الحساب وفق الخط

  . حساب قطر الحقل المجھري بالملمترات الى ثالث مرتبة عشریة -١
  . حساب مساحة الحقل المجھري بالملمترات الى ثالث مرتبة عشریة -٢
       تحویل مساحة الحقل المجھري من الملمترات المربعة ال�ى الس�نتمترات المربع�ة بقس�مة مس�احة الحق�ل  -٣

  . ١٠٠عة على المحسوب بالملمترات المرب
  . على مساحة الحقل الواحد ٢سم ١بقسمة  ٢سم ١حساب عدد الحقول في  -٤
لتق�دیر  ١٠٠، فقد ض�رب ع�دد الحق�ول ب�ـ٢سم ١مل فقط من الحلیب منشور على مساحة  ٠.٠١بما ان  -٥

  . عدد الحقول المجھریة لكل مللتر من الحلیب، والقسمة الناتجة تعرف بالعامل المجھري
مل من محل�ول  ٤٠مع %) ٩٥(مل من الكحول االثیلي  ٥٤تم تحضیر الصبغة بخلط  :صبغة تحضیر ال: ٢

Tetrachloroethane  مل وذات سدادة محكمة ١٠٠في قنینة حجمھا .  
�ى ��ھ ال��ة حرارت��لت درج��ى وص��ائي حت��ام م��ي حم��یط ف��خن الخل��ھ ٦٥س��یف الی��م اض��بغة  ٠.٦ْم ث��ن ص��م م�غ

  . ساعة ١٦ْم لمدة ٤ووضع في الثالجة في درجة حرارة  المثیلین الزرقاء، وتم رج الخلیط للتجانس
�ك الثلج�ي  ٦أض�یف ��ن  (Glacial Acetic Acid)م�ل م�ن ح�امض الخلی�وت�م ترش�یح المحل�ول م

  . ثم حفظت الصبغة في قنینة محكمة الغلق ٤٢خالل مرشح قیاسي قیاس 
ل جی�د بتقلیب�ھ عش�ر م�رات ْم وخل�ط بش�ك٣٥سخن أنموذج الحلیب على درجة  : المعاملة االولیة للحلیب: ٣

  . مْ ٢٠في االقل ثم برد الى 
ونش�ر  (Micropipet)دقیقة سحاحة مل من انموذج الحلیب باستعمال  ٠.٠١سحب  :تحضیر الشریحة : ٤

ص�بغت الش�ریحة بغمرھ�ا ف�ي . مْ ٤٠من شریحة زجاجیة وترك لیجف في درجة ح�رارة  ٢سم ١على مساحة 
ت بالھواء الساخن لتثبیت الصبغة، وغمرت بش�كل متعاق�ب ف�ي ثالث�ة دقائق، ثم جفف ١٠محلول الصبغة لمدة 

  . أوعیة تحتوي على ماء حنفیة فاتر الزالت الصبغة الزائدة من الشریحة وجففت ثانیة لتكون جاھزة للعد
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تم عد الخالی�ا ذات الن�وى والت�ي ظھ�ر اكث�ر م�ن نص�فھا ف�ي الحق�ل المجھ�ري ف�ي  :عد الخالیا الجسمیة : ٥
���ین حق��د ثالث��ري الواح��ل المجھ��ي الحق��ا ف��دد الخالی��دل ع��رب مع��وائیة وض��ورة عش��رت بص��اً اختی�الً مجھری

   -:بالعامل المجھري للحصول على العدد التقریبي للخالیا الجسمیة في الحلیب كما في المعادلة اآلتیة
  حقالً مجھریاً   ٣٠مجموع الخالیا في                           

  العامل المجھري× ــــــــــــــــــ  = من الحلیب ٣سم١/اعداد الخالیا الجسمیة 
                                           ٣٠      

  General Linear Model (GLM)طریقة االنموذج الخطي العام  حللت النتائج احصائیا باستعمال
مدروسة في في تحلیل تأثیر العوامل ال) ٢٠٠١،  SAS  )Anonymous ضمن البرنامج االحصائي 

   :محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة في الحلیب ووفق االنموذج الریاضي االتي
Yijklmn = µ + Pi + Sj + Lk + Ml + Dm + b(xi – x ) + eijklmn                 

  :إذ ان
Yijklmn : قیمة المشاھدةn  العائدة للبقرة ذات تسلسل الدورة االنتاجیةi  ومرحلة انتاج الحلیبj  ومستوى

  . mوحالة البقرة  lوشھر انتاج الحلیب  kانتاج الحلیب 
µ  :المتوسط العام للصفة المدروسة .  
Pi:  تأثیر تسلسل الدورة االنتاجیة اذ انi  =من الدورة االنتاجیة االولى الى السادسة صعودا  
Sj:  ھر :بدایة مرحلة االنتاج(تأثیر مرحلة انتاج الحلیب�االول ،عن�د وس�ط مرحل�ة  الش�ھر الث�اني عش�ر والش

  ) الشھر الخامس والسادس: مرحلة االنتاجالشھر الثاني والثالث ،نھایة : االنتاج
Lk:  ب����اج الحلی���توى انت���أثیر مس���ن (ت���ل م���نخفض اق���م ٣٠٠٠م���ن /كغ���ط م���م، متوس�� ٥٠٠٠-٣٠٠٠موس

  )موسم/كغم ٥٠٠٠موسم، عالي اكثر من /كغم
Ml:  ب���اج الحلی��ھر انت��أثیر ش��ان(ت��انون االول، ك��باط، آذارك��اني، ش��ران ،ون الث��ار وحزی��ذ  ( )، آی��م تؤخ�ل

 .)االمنیةعینات الحلیب في شھر نیسان وذلك لتأثیر بعض الظروف 
Dm:  سلیمة أو مصابة بالتھاب الضرع(تأثیر حالة البقرة (  

b(xi – x ) : انحدار محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة على العمر عند الوالدة االولى  

eijklmn: 2أ العشوائي الذي یتوزع توزعاً طبیعیاً ومستقالً بمتوسط یساوي صفراً وتباین قدره الخط
ed .  

         
  النتائج والمناقشة

  :العوامل المؤثرة في محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة
�دول   :تسلسل الدورة االنتاجیة: ١��ن الج��ین م��وي ) ١(یتب��أثیر معن��ود ت��دورة لت (p < 0.01)وج��ل ال�سلس

االنتاجیة في اعداد الخالیا الجسمیة في الحلیب، إذ سجلت االبقار في الدورة االنتاجیة السادس�ة ف�أكثر اقص�ى 
والت�ي بلغ�ت  ٥و  ٤و،  ٣و،  ٢و،  ١مل حلیب مقارنة بمثیالتھ�ا ف�ي ال�دورات /خلیة ٣ ١٠×٢٣٤٨.٨٣٠عدد

�دادھا  ��ة ٣ ١٠×٢٢٧٣.٠٩١و ١٢٠٨.٧٧٥ و،١٥٨٦.٦٦٧ و،١٨٦٩.٣٤٦ و،١٠٠٧.٦٣٦اع��ن /خلی��ل م�م
وقد یعود سبب ارتفاع اعداد الخالی�ا الجس�میة م�ع تق�دم ال�دورات االنتاجی�ة ). ٢جدول ال( الحلیب على التوالي

 بالت�اليم�ن مقاوم�ة الحی�وان و خف�ضالى عوامل بیئیة وفسیولوجیة تتعلق بالنشاط المناعي والتي تعم�ل عل�ى 
�ي ت��االمراض الت��ابة ب��ة لالص��ر عرض��ون اكث��ب اذ ان یك��ي الحلی��میة ف��ا الجس��داد الخالی��ي اع��ادة ف��ا زی�رافقھ

�راض ��ود اع��دم وج��ع ع��اً م��ا مزمن��م منھ��ون القس��ي یك��راض الت��ن االم��د م��رض للعدی��ر یتع��دم العم��وان بتق�الحی
تشخیصیة واضحة وحتى ان شفي الحیوان من تلك االمراض تبقى خالیا الدم البیض�اء ف�ي مج�رى ال�دم وف�ي 

ن االصابة ثانیًة بھذه االمراض وقد تخترق ھ�ذه الخالی�ا البیض�اء الح�اجز النس�یجي النسیج الضرعي تحسباً م
�ھ ��میة فی��ا الجس��دد الخالی��ع ع��ب فیرتف��ع الحلی��تلط م��ة وتخ��دة اللبنی�،  ) ١٩٩١،  Nickersonو (Philpotللغ

Miller ١٩٩٣( واخرون (وPhilpot و Nickerson )اد )١٩٩٩�بس�بب فعالی�ة  (Stress)ال�ى زی�ادة االجھ
فت�زداد االص�ابة، كم�ا ان فتح�ة  (Sphincter Muscle)الف�راز الع�الي للحلی�ب وارتخ�اء العض�لة العاص�رة ا

انت�اج الحلی�ب مم�ا ی�ؤدي ال�ى زی�ادة احتم�ال االص�ابة بالتھ�اب  الحلمة یكبر حجمھا مع تقدم العمر وم�ع زی�ادة
�ـداد��ادة ف�ي اعــ��م زی��ن ث��دورات االنتاجی�ة وم��دم ال��ع تق��ا الج الض�رع م��ب الخالی��میة ف�ي الحلی��ریم، (س��د الك�عب
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١٩٨٦ Philpot، 1999و Nickerson  ى���یم وعیس��ة ). ٢٠٠٣،والحك��الي المعنوی��أثیر الع��ة الت��أتي نتیج�وت
 (1993)و Riceلتسلسل الدورة االنتاجیة في محتوى الحلیب مـن الخـالیا الجــسمیة مؤكدة لما توصــل الیھ 

Bodman وLaevens ١٩٩٧( واخرون (وContreras اخرونو )٢٠٠٢(و الجنابي )  ١٩٩٩  . (  
  

  .تحلیل التباین للعوامل المؤثرة في محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة): ١(جدول      

  متوسط المربعات  درجات الحریة  مصدر التباین

 **1.0615  ٥  تسلسل الدورة االنتاجیة

 **4.9950  ٢  مرحلة انتاج الحلیب

 *8.0868  ٢  مستوى انتاج الحلیب

 **2.5628  ٥  شھر السنةأ

�رة ���ة البق���ابة (حال���لیمة أو مص��س
  )بالتھاب الضرع

١  6.7374N.S 

االنحدار على العمر عن�د ال�والدة 
  األولى

١  1.6948** 

 2.2567  ٤٠٥  الخطأ التجریبي

(p < 0.05)   *     (p < 0.01) **  
N.S  غیر معنوي  

  
ان ھناك تأثیراً معنویاً ) ١(الجدول یتضح من  :(Stage of Lactation)مرحلة انتاج الحلیب : ٢

(P<0.01)   ١٠ ×645١٩٤٤.( لمرحلة انتاج الحلیب في اعداد الخالیا الجسمیة، اذ كانت اعالھا في بدایة 
مرحلة االنتاج عـلى التوالي وادناھا في  )حلیب مل/خلیة ٣ ١٠ ×١٢٨٧.٧٨٢( ونھایة )حلیب مل/خلیة ٣

وقد یرجع سبب الزیادة في عدد ). ٢جدول ال() مل حلیب /خلیة ٣ ١٠×١٢٢٥.٩٦٩ ( وسط مرحلة االنتـاج
الخالیا الجسمیة في بدایة مرحلة االنتاج الى التغیرات الفسیولوجیة التي تحدث في الضرع والناتجة عن 
التھتك الزائد لخالیا االنسجة المبطنة للغدة اللبنیة في كمیة صغیرة من الحلیب وھذه الزیادة في اعداد الخالیا 

لجسمیة ماھي اال جزء اساسي من استجابة الجھاز المناعي الطبیعي في جسم الحیوان لتھیئتھ لعملیة الوالدة ا
وذلك من اجل تحسین المیكانیكیة الدفاعیة للغدة اللبنیة، أما ارتفاع الخالیا الجسمیة في نھایة مرحلة االنتاج 

ة والتناقص التدریجي في عدد الخالیا االفرازیة فقد یعود الى عوامل فسیولوجیة كاالنكماش في الغدة اللبنی
وخاصة في المرحلة المتأخرة من انتاج الحلیب، ویرافق كل ذلك ارتفاع اعداد الخالیا الجسمیة في الحلیب 

ان االصابة داخل الضرع تؤدي الى انخفاض االنتاج من جھة وارتفاع اعداد  عنبشكل طبیعي، فضالً 
واتفقت نتیجة التأثیر ) . ١٩٩٣، Bodman  و Riceو ١٩٧٧ ، Schultz(ة الخالیا الجسمیة من جھة ثانی

واخرون  Contrerasو ) ١٩٧٣(واخرون  Haenleinالمعنوي لمرحلة انتاج الحلیب مع ماتوصل الیھ 
الذین أشاروا الى ان لمرحلة انتاج الحلیب تأثیراً معنویاً ) ٢٠٠٠(والحمداني  Yalcin (2000)و ) ١٩٩٩(

  .انخفاضھ لدىخالیا الجسمیة في الحلیب، إذ تنخفض اعداد ھذه الخالیا بزیادة االنتاج وترتفع في اعداد ال

  
  

  .الخطأ القیاسي محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة  +متوسطات المربعات الصغرى ): ٢(جدول ال

  العوامل المؤثرة
عدد 
  المشاھدات

الخطأ القیاسي  +المتوسطات الصغرى 
  )مل/خلیة ٣ ١٠×(

  ١٥٨٤.٣١٤ + ٧٨.٩٧٢  ٤٢٢  لمتوسط العام ا
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  تسلسل الدورة االنتاجیة
٤٠  ١  bc 1007.636+362.320 
٩٢  ٢  ab 1869.346+305.020 
3 ١٠٩  b 1586.667+318.914 
٥٢  ٤  c 1208.775+356.144 
٥٣  ٥  a  2273.091+363.001 
 a 2348.830+344.378  ٧٦  فأكثر ٦

  مرحلة انتاج الحلیب
 a 1944.645 +112.647  ١٩٩  نتاجبدایة مرحلة اال

 b 1225.969+144.462  ١٢١  وسط مرحلة االنتاج
 b 1287.782+157.343  ١٠٢  نھایة مرحلة االنتاج

  موسم/مستوى انتاج الحلیب كغم
 a 2047.461+242.450  ١٣٧  ٣٠٠٠< منخفض 
 ab 1589.389+205.778  ٢٥٣  )٥٠٠٠-٣٠٠٠(متوسط 

 b 1510.322+335.158  ٣٢  ٥٠٠٠> عالي      

 أشھر السنة
12 138  a 2325.494+130.646 
1  61  c 1083.051+196.504 
2  62  b 1639.467+194.913 
3 59  c 996.530+199.807 
٥٣  ٥  bc  1128.111+210.814 
٤٩  ٦  bc 1252.324+130.646 

  )سلیمة او مصابة بالتھاب الضرع(حالة البقرة 

 a 1237.608 +144.942  ٣٧٨  سلیمة
 a 2193.384+477.276  ٤٤  مصابة

االنحدار على العمر عند الوالدة 
 3.524758+ 9.002931  ٤٢٢ االولى

 P(و ) P < 0.01(معنویاً  المتوسطات الصغرى التي تحمل حروفاً متماثلة عمودیاً ولكل عامل التختلف معنویاً واال فاختلفت
< 0.05(. 

 
لمستوى انتاج الحلی�ب  (p<0.05)ناك تأثیراً معنویاً ان ھ) ١(یتبین من الجدول  :مستوى انتاج الحلیب:  ٣

موس�م /كغ�م ٣٠٠٠التي اعطت انتاج اقل م�ن االبقارفي عدد الخالیا الجسمیة في الحلیب، إذ بلغت في حلیب 
١٠×٢٠٤٧.٤٦١ 

�ة ٣��ب،/خلی��ن الحلی��ل م��ینم��توى  في ح��ین ذات المس��ار الفئت��ب ابق��ي حلی��داد ف��ت االع�بلغ
 ١٠×١٥١٠.٣٢٢و ١٥٨٩.٣٨٩موس�م /كغ�م حلی�ب) ٥٠٠٠أكثر من ( والعالي) ٥٠٠٠-٣٠٠٠(المتوسط 

٣ 
�ة��والي /خلی��ى الت��ب عل��ن الحلی��ل م��دولال(م��بب). ٢ج��زى س��د یع��ك وق��ادة تل��ا  الزی��دد الخالی��اع ع��ى ان ارتف�ال

روتین وال�دھن الجسمیة یؤثر في الخالیا الفارزة للحلیب ویقلل من نشاطھا في تصنیع مكونات الحلیب من الب
حدوث تغییر في نفاذیة اغشیة الغدة اللبنیة لدى االصابة بالتھاب الض�رع وال�ذي ی�ؤدي  ن عوالالكتوز فضالً 

الى الضرع والحلیب وھذه المواد تحل مح�ل الحلی�ب  -Clو +Naالى ازدیاد انسیاب مكونات بالزما الدم من 
انت�اج الحلی�ب  في قنوات وصھاریج الغدة وتمتلئ القنوات بجلط�ات وخث�رات الحلی�ب مم�ا ی�نعكس س�لباً عل�ى
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)Schallibaum ،ا ). ٢٠٠١���ن الخالی��ب م��وى الحلی��ي محت��ب ف��اج الحلی��توى انت��أثیر مس��ة ت��أتي معنوی�وت
  ) .٢٠٠٠( واخرون  Maو ) ١٩٩٣( Andersonو  Cameronالجسمیة مطابقة لما توصل الیھا 

نة ف�ي محت�وى الش�ھر الس� (P<0.01)وج�ود ت�أثیر ع�الي المعنوی�ة ) ١(یتب�ین م�ن الج�دول  :أشھر السنة: ٤
 ١٠× ٢٣٢٥.٤٩٤(  الحلیب من الخالیا الجسمیة، إذ بل�غ اع�اله ف�ي ش�ھر ك�انون االول 

) م�ل حلی�ب /خلی�ة ٣
 ١٠×٩٩٦.٥٣٠(وادناه في شھر آذار

أما ف�ي ش�باط وحزی�ران وآی�ار وك�انون الث�اني فق�د ) . مل حلیب/خلیة ٣
 ١٠×١٠٨٣.٠٥١و ١١٢٨.١١١و،  ١٢٥٢.٣٢٤و ،١٦٣٩.٤٦٧بلغت 

من الحلیب على الت�والي مل /خلیة ٣
وتطابق ھ�ذه النتیج�ة م�ن حی�ث الت�أثیر المعن�وي الش�ھر الس�نة ف�ي محت�وى الحلی�ب م�ن الخالی�ا ). ٢جدول ال(

�ھ ��اج  )١٩٦٧( واخ�رون Nelsonالجس�میة ماتوص�ل الی��البة ب�ین انت��ك ال�ى العالق�ة الس��زى س�بب ذل�، وق�د یع
لحلیب وتأثیر درجات الحرارة وتوفر العلف االخضر الحلیب وبین اعداد الخالیا الجسمیة خالل موسم انتاج ا

)Kennedy ١٩٨٢،  واخرون .( 
سلیمة أو مصابة بالتھاب (عدم وجود تأثیر معنوي لحالة البقرة ) ١(یتبین من الجدول  :حالة البقرة:  ٥

م من ارتفاعھا لدى االبقار المصابة بالتھاب على الرغفي ھذه الدراسة  في اعداد الخالیا الجسمیة) الضرع
) مل /خلیة ٣ ١٠×  ٢١٩٣.٣٨٤( ، اذ سجلت االبقار المصابة ) 1(الضرع وكما ھو مبین في الشكل 

وقد یرجع سبب ارتفاع ).٢جدول ال(من الحلیب ) مل /خلیة ٣ ١٠×١٢٣٧.٦٠٨( مقارنة مع االبقار السلیمة 
لمصابة بالتھاب الضرع الى وجود المسببات المرضیة والتي وجدت اعداد الخالیا الجسمیة لدى االبقار ا

طریقاً للدخول الى داخل الضرع عن طریق قناة الحلمة مما یسبب ھجرة لكریات الدم البیضاء 
(Leukocyte)  وباالخص النیوتروفیل)Neutrophil (الضرع عن طریق الدورة الدمویة اذ   داخل الى

د كیمیائیة تتحرر من انسجة الغدة اللبنیة المتضررة وھذه الكریات تنجذب ھذه الكریات بوساطة موا
(Leukocyte)  تفرز مواد متخصصة والتي تسبب زیادة في نفاذیة االوعیة الدمویة الشعریة مؤدیاً الى

في الحلیب وھذه المواد تنساب الى الحلیب لتعدیل وتنظیم السموم البكتیریة  -Clو +Naزیادة في تركیز 
وھضم ) Phagocyte(ضغط االزموزي داخل الضرع وتقوم الكریات البیضاء ببلـعمة وتعدیل ال

)Digestion ( البكتریا والقضاء علیھا)Schultz ،١٩٧٧ Kehrli,  و Shuster،و ١٩٩٤ 
Suriyasathapornكما أشار ) ٢٠٠٠، واخرون ،Nickerson (1981) و Heald وAkers و  

(1987)  Thompson  یل عندما یغزو النسیج االفرازي في الضرع یقوم بتحطیم وظیفتھ ان النیوتروف الى
االفرازیة وبسبب ھذا التحطم تحدث حالة التلیف في الضرع نتیجة للتفاعل االیضي الذي یحدث داخل نسیج 

وقد اتفقت نتیجة ھذه الدراسة من حیث ارتفاع عدد الخالیا الجسمیة في حلیب االبقار المصابة . الغدة اللبنیة
    ,Boichard (2000)و   Rupp و  Smith (1996) و Bodman (1993)و   Riceماتوصل الیھ مع 
سلیمة  أو مصابة بالتھاب (كما ان عدم وجود فروق معنویة لتأثیر حالة البقرة . Yalcin (2000)و 

ن في عدد الخالیا الجسمیة في الحلیب قد یعود الى االختالف الكبیر في عدد المشاھدات بی) الضرع
   .الحالتین

ب�أن انح�دار محت�وى الحلی�ب م�ن الخالی�ا ) ١(یتبین م�ن الج�دول  :االنحدار على العمر عند الوالدة االولى: ٦
ش�ھرأي ان ھن�اك زی�ادة  /خلی�ة  ٣ ١٠× 31٩.٠٠٢٩وبل�ـغ م�ـعاملھ  (P<0.01)الجسمیة على العمر معنوی�اً 

  ). ٢جدول (لوالدة االولى شھر واحد في محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة كلما زاد العمر عند ا
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                                                                         S 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
                                                   S 

  
  
  
  
  
  )الحلیبمقارنة بین أعداد الخالیا الجسمیة في :  (1)شكل ال

A : الخالیا الجسمیة في حالة البقرة السلیمة B : الخالیا الجسمیة في حالة البقرة المصابة بالتھاب الضرع 
S *   =  خالیا جسمیة في الحلیب  

 
  

 یتب�ین م�ن:  الصفات المدروسة معامل االرتباط بین محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة ومكوناتھ وبعض
 (0.08-)    ط بین محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة وانتاج الحلیب الكلي كان سالباً ان االرتبا )٣(الجدول 
، وقد یع�زى س�بب انخف�اض انت�اج الحلی�ب م�ع ارتف�اع ع�دد الخالی�ا الجس�میة ال�ى الت�أثیر (p<0.05)ومعنویاً 

نت�اج الحلی�ب وان السلبي الذي تحدثھ ھذه الخالیا على نسیج الغدة اللبنی�ة وخالی�اه مم�ا ی�نعكس ف�ي انخف�اض ا
ھذه الخالیا تغیر من نفاذیة اغشیة الغدة والذي یؤدي ال�ى تس�رب مكون�ات ال�دم ال�ى الحلی�ب وام�تالء القن�وات 

�ب ��اج الحلی��ي انت��اض ف��م انخف��ن ث��ب وم��رات الحلی��ات وخث��دة بجلط��ھاریج الغ� ١٩٨١،  Nickerson(وص
Akers ,   وThompson  ، و ١٩٨٧ Schallibaum   ،2001  . (ق���ره  وتتف��ا ذك��ع م��ة م��ذه النتیج�ھ
Kennedy رون�����رون Davidو ) ١٩٨٢( واخ����رون Fuenteو ) ١٩٩٥( واخ����داني ) ١٩٩٧( واخ���والحم

�داد ا) ٢٠٠٢(والجن�ابي ) ٢٠٠٠(��ین اع��الباً ب��اً س��اك ارتباط��دوا ان ھن��باذ وج��اج الحلی��میة وانت��ا الجس� . لخالی
، وان -٠.١٦لحلی�ب س�الب وع�الي المعنوی�ة وقد وجد ان معامل االرتباط بین الخالیا الجسمیة وطول موس�م ا

السبب في قصر موسم الحلیب مع ارتف�اع ع�دد الخالی�ا الجس�میة ق�د یع�زى ال�ى ان االص�ابة بالتھ�اب الض�رع 
والناتجة من ارتف�اع ھ�ذه الخالی�ا ت�ؤدي ال�ى انخف�اض انت�اج الحلی�ب بش�كل ح�اد مم�ا یس�توجب تجفی�ف البق�رة 

�د���ر مج���بح غی���ا اص���ون انتاجھ���ر ك���ت مبك��،  Nickerson و   Philpotو  ١٩٩٤،  McDowell(ي بوق
١٩٩٩ .(  
        

  
   
  .وبعض الصفات االنتاجیة  الجسمیة معامالت االرتباط بین محتوى الحلیب من الخالیا): ٣(جدول ال 

  معامل االرتباط البسیط  الصفات

SCC 0.09- وانتاج الحلیب الكلي* 

SCC 0.16- وطول موسم الحلیب** 

A 

B 
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 **0.69  ب الكلي وطول موسم الحلیبانتاج الحلی

     * )P < 0.05     (** )P < 0.01(        SCC: محتوى الحلیب من الخالیا الجسمیة  
  

)  ٠.٧١(كان معامل االرتباط بین انتاج الحلیب الكلي وطول موسم الحلیب موجباً وعالي المعنوی�ة      
ان�ھ كلم�ا زاد ط�ول موس�م الحلی�ب زاد انت�اج الحلی�ب  وقد یعزى السبب في االرتباط بین ھاتین الص�فتین ال�ى

الكلي خاصة في االبقار العالیة االنت�اج اذ ان زی�ادة طول�ھ تعن�ي زی�ادة ع�دد االی�ام المنتج�ة مم�ا یزی�د االنت�اج 
�ي    ���������������رون Georgoudisو ، ١٩٨٥،  Balaineو  Das(الكل��������������و        Jadhavو ، ١٩٨٧،  واخ
Bhatnagar  ،ة ). ١٩٨٨والسامرائي ،  ١٩٨٧�وقد اشار عدد من الباحثین الى وجود ارتباط عالي المعنوی

، واخ�رون ، Hermas ١٩٨٦،  واخ�رون Abubakar ، ١٩٧٨، واخ�رون Taneja(ب�ین ھ�اتین الص�فتین 
  ).١٩٨٧،  واخرون Polastreو  ١٩٨٧
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ABSTRACT 
70 Holstein cows were randomly chosen from the herd at the Nasr Dairy 

Cattle Station, United Company for Animal Resources  Ltd ., Al-Soueira ( 50 Km 
south of Baghdad ) and over period from December, 2003. The aim of this 
investigation was to study the effects of some factors on somatic cell count (SCC) 
in milk. The overall mean of the SCC in milk was (1584.314 x 103 cell/ml). Cows 
which produced milk less than 3000 kg/season, showed higher level of SCC 
(2047.461 x103) cell/ml. Also the infected cows had higher SCC compared with 
healthy cows and the difference was not significant in this study. The regression 
coefficient of SCC on age at first calving (A.F.C.) was significant (P <0.01) (9x103 
cell / month). The correlation coefficient between lactation period, milk 
production and SCC were negative P < 0.01 and were (-0.16, -0.09) respectively.  
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