
  )١٧٨-١٦٩ (٢٠١٢، ٢، عدد إضافي ٢٦المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

١٦٩ 
 

  لتھاب الصفائح الحساسة في الخيول في الموصلإل دراسة سريرية دموية وكيموحيوية
  
   و احمد ارشد عبد الحميدكمال الدين مھلھل السعد

  
  موصل، العراق، الفرع الطب الباطني والوقائي، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل

  
  

  الخالصة
  

 سنة ومن ١٢-٤ًحصانا من الخيول المحلية بأعمار مختلفة تراوحت بين   السريري لمئة وخمس وعشرونفحصالتضمنت ھذه الدراسة 
ّ حصانا من الخيول السوية سريريا عدوا ٢٥ٍ حصان عانت من عالمات التھاب الصفائح الحساسة الحاد والمزمن و١٠٠ منھا ،كال الجنسين ً ً

 كان أھمھا تناول كميات ،الصفائح الحساسة في الخيولً ھناك أسبابا مختلفة لحدوث التھاب أن نتائج الدراسة أظھرت. مجموعة سيطرة
االستخدام و ،األفراس في النفاسيالتھاب الرحم و ، الخضراء الحديثة النمواألعالفتناول و كبيرة من الكاربوھيدرات كالحنطة والشعير،

 األمعاءالتھاب  د القوائم كالعرج،حأفضال عن الضرر في  التنعيل الخاطيء،والمغص، و لمستحضرات الكورتزون، الخاطئ ر أوالمتكر
 أظھرت الخيول المصابة عالمات سريريه اختلفت بحسب شدة المرض . بداء الكمثرياتواإلصابة والتھاب الرئة والجنب األسبابالمتعدد 

مع عدم  اإلصابة الناتج عن األلم البطن وذلك لتقليل أسفلضم القوائم الخلفية أو  عن الجسم األمامية القوائم بأبعاد  متمثلةاأللمكعالمات 
 ،)األصبعي(  الراحيالتحسس بنبض الشريان ،حرارتهالشعور بألم عند فحص القدم المصابة مع ارتفاع درجة و ، الوقوفأثناءالراحة 

شوھات  ت لوحظت المزمنةاإلصابات وبسبب ً،اأحيان األرضالعرج مع فقدان السيطرة على السير ورقود الحيوان على و ،الشديد عرقتوال
ارتفاع معنوي في معدالت درجة حرارة الجسم  ًاوسجل أيضالخيول المصابة كنمو الدوائر المستعرضة والتشقق، عدد من على حافر

 في الخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة الحاد بالمقارنة مع مجموعة السيطرة ومجموعة ضربات القلبومعدالت ترداد التنفس و
 كما تم تقييم العرج للخيول المصابة وصنف باالعتماد على درجات اوبل للعرج،. ھاب الصفائح الحساسة المزمنالخيول المصابة بالت

 و) ٢(من الخيول المصابة صنفت بدرجة %) ٦١( و) ١(من الخيول المصابة صنفت بدرجة  %)١٢( أن نتائج الدراسة وأظھرت
 نتائج الدراسة حدوث ارتفاع معنوي في معدالت أظھرت ).٤( ت بدرجةمن الخيول صنف%) ٦( و) ٣(من الخيول صنفت بدرجة %) ٢١(

حجم خاليا الدم المرصوصة والعدد الكلي لخاليا الدم البيض في الخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة الحاد بالمقارنة مع مجاميع 
في الخيول المصابة بالتھاب الصفائح  كل معنويالخاليا اللمفية وبش ارتفعت معدالت العدالت وتناقصت معدالتو.األخرىالدراسة 

  نتائج الدراسة أن اللتھاب الصفائح الحساسة في الخيول تأثيرات واضحة من تبينو األخرىالحساسة الحاد بالمقارنة مع مجاميع الدراسة 
موية بشكل معنوي وارتفاع معدالت سجل تناقص في معدالت العدد الكلي للصفيحات الداذ  وبحسب شدة اإلصابة على قيم عوامل تخثر الدم

حجمھا وانتشارھا مع زيادة معدالت زمن التجلط وزمن سابق الخثرين وزمن حرك الخثرين الجزئي في مجموعة الخيول المصابة بالتھاب 
للة للبروتين  وسجل ارتفاع معنوي في معدالت قيم خميرة القالب المحاألخرى،الصفائح الحساسة الحاد بالمقارنة مع مجاميع الدراسة 

 في حين .األخرىالمعدنية و معدالت الھابتوكلوبين في الخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة الحاد بالمقارنة مع مجاميع الدراسة 
   . في الخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة الحاد والمزمن بالمقارنة مع مجموعة خيول السيطرةنالليفيي منشئارتفعت معدالت 
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Abstract 
 

A total of 125 horses, 4-12 years old from both sexes were used in this study, among these, 100 animals were clinically 
suffering from acute and chronic laminitis and 25 clinically normal horses served as controls. Results indicated to the presence 
of different etiological factors exhibited laminitis in horses, such as dietetic causes concerned with consumption of large 
quantities of carbohydrates and lush green food ,post parturient metritis, repeated and Iatrogenic use of corticosteroids, bad 
shoeing, lameness due to defective legs, enteritis of different causes, pneumonia, pleurisy and babesiosis. Diseased horses 
exhibited different clinical sings according to the severity of the disease, forward the forelimbs or downward the hind limbs 
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under belly with uncomforted standing, pain and increased hoof temperature, palmer (digital) pulsation, severe sweating, 
lameness with uncontrolled movement and recumbency, moreover, because of chronic affection, deformities and fissures have 
been encountered on hoof wall. Statistically significant increase in body temperature, respiratory and heart rate were 
encountered in horses suffered from acute type of laminitis. Evaluation of lameness according to Obel grad were also 
encountered in this study and results show, (12%) of affected horses classified as grad (1), (61%) were classified as grad (2), 
(21%) were classified as grad (3) and (6%) were classified as grad (4). Results were also showed significant increased in PCV 
and TLC in horses affected with acute type of laminitis. Neutrophilia and lymphopenia were detected in horses show acute 
laminitis. Laminitis have substantial effect on clotting factor indices and the results indicated significant decrease in total 
platelets count with significant increase in their size and distribution rate, moreover, significant increase have been also 
recorded in clotting time, prothrombin time and activated partial thromboplastine time, in animals affected with acute 
laminitis. Results of biochemical tests revealed significant increase in Matrixmetalloproteinaes-2, hapotoglobin in horses 
affected with acute type of laminitis, however fibrinogen values were increased significantly in horses affected with acute and 
chronic laminitis.  

 
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 

 
  المقدمة

  
ًيعد التھاب الصفائح الحساسة مرضا قديما  وصفه أرسطو اذ ً

 و ).Barley disease) 1 قبل الميالد بمرض الشعير٣٥٠في عام 
أن التھاب الصفائح الحساسة مرض تصاب به الفصيلة الخيلية 

ي  عن األنسجة التCoffien boneنتيجة انفصال األصبع الثالث 
تحيط به والمتمثلة بالصفائح الحساسة مما ينتج عنه ضرر لجزء 

وقد  كبير من الصفائح وألم شديد أذ اليستطيع الحيوان السير،
 إن مدى الضرر في انفصال األصبع و هيؤدي أحيانا إلى نفوق

الثالث عن الجدار الداخلي للحافر يتراوح بين البسيط المؤقت إلى 
ففي ،بين أجناس الخيول والقوائمالشديد الدائم، كما يختلف 

الحاالت الشديدة لاللتھاب يحدث انفصال لألصبع الثالث عن جدار 
وقد  )درجة١٨٠-٩٠( الحافر ودوران اإلصبع بزوايا مختلفة

 يحدث ،يحدث اختراق لنعل الحافر بواسطة األصبع الثالث
انحراف األصبع نتيجة فقدان االرتباط بجدار الحافر الداخلي 

 حركة الحيوان يحدث شد للوتر القابض اإلصبعي العميقونتيجة ل
)Deep flexor digital tendon( ،إذ  مما يؤدي إلى سحب األصبع

ًيكون الحافر في الحاالت الحادة مؤلما وشديد الحرارة، فضال عن 
  ).Digital pulse( )2(التحسس بنبض األصبع المصاب 
 Obese( زنوالخيول المفرطة الو تعد خيول السحب والسباق،

horses(،  ًوالخيول التي تعرضت مسبقا اللتھاب الصفائح وخيول
 اذ ،أكثر عرضة لإلصابه )Ponies( السيس أو الخيول الصغيرة

يحدث بشكل  يحدث التھاب الصفائح بشكل حاد أو مزمن وقد
وان القوائم األمامية قد تكون أكثر  )Recurrent( راجع أحيانا

لخلفية على الرغم من أن القوائم عرضة لإلصابة من القوائم ا
وأحيانا تصاب قائمة واحده فقط،  ،األربعة قد تصاب جميعا

 وألھمية ھذا ).3( وتؤدي اإلصابة غالبا إلى فقدان وزن الحيوان
المرض وازدھار تربية الخيول في مدينة الموصل، وعدم وجود 
دراسات سابقة في العراق عن ھذا المرض رغم شيوع الحاالت 

 وضعت ھذه الدراسة حدوثهاألسباب التي تؤدي إلى وكثرة 
 العالمات السريرية ةومنھا دراسلغرض تحقيق األھداف التالية 

وتسجيلھا للخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة الحاد 
 فضال عن  أالسباب الھامة لحدوث المرض ومعرفةوالمزمن

 عوامل والتغيرات في دراسة التغيرات الدموية المرافقة للمرض
قياس مستوى خميرة كالتغيرات الكيموحيوية تخثر الدم وبعض 

 )Matrixmetalloproteinase-2( القالب المحللة للبروتين المعدنية
قياس استجابة الطور الحاد وتشمل قياس مستوى الھابتوكلوبين و

  . ومنشيء الليفين
  

  المواد وطرائق العمل
  

  حيوانات الدراسة 
 السريري لمئة وخمس حصفالتضمنت ھذه الدراسة 

ً حصانا من الخيول المحلية بأعمار مختلفة تراوحت بين وعشرون
 عانت من ن حصامئة منھا ، سنة ومن كال الجنسين١٢-٤

خمس عالمات التھاب الصفائح الحساسة الحاد والمزمن و
ّ حصانا من الخيول السوية سريريا عدوا مجموعة وعشرون ً ً
  .سيطرة

  
  الفحوصات الدموية

 يالوداجمن الوريد   فحصتالخيول التيمن  عينات دم أخذت
)Jugular vein(  باستخدام محاقن بالستيكية ذات االستعمال الواحد

مللتر ( ١٥ )سحباذ تم ، %70بعد تعقيم المنطقة بالكحول األثيلي 
مللتر وضعت في ) 2.5(ّقسمت إلى ثالثة أقسام  ،من دم كل حيوان

 لغرض إجراء EDTAوع ّأنابيب حاوية على مانع تخثر ن
مللتر وضعت في أنابيب حاوية ) 2.5(فحوصات الدم المختلفة، و

 لغرض فصل بالزما الدم Trisodium citrateّعلى مانع تخثر نوع 
واستخدامه في قياس منشئ الليفين، وزمن سابق الخثرين وزمن 

مللتر من الدم وضعت في أنابيب ) 10(و حرك الخثرين الجزيئي
من مانع التخثر لغرض فصل مصل الدم وإجراء اختبار خالية 

- حفظت األمصال بدرجة حرارة. الفحوصات الكيموحيوية عليھا
  .م لحين االستخدام 20
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 Beckman coulterاستخدم جھاز عد خاليا الدم الرقمي 
)Automatic Full Digital cell Counter, Beckman, USA( 

يات الدم لكر  العدد الكلي تم احتسابوالذي من خالله
تركيز خضاب الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة، والحمر،

 Mean( والعدد الكلي للصفيحات الدموية، ومعدل حجمھا
platelets volume(وانتشارھا ، )Mean distribution width(، 

 العدد التفريقي ًا،وأحتسب أيضالعدد الكلي لخاليا الدم البيض
وية مصبوغة بصبغة لخاليا الدم البيض باستخدام مسحات دم

  .)4( الكمزا
  

  الفحوصات الكيموحيوية
باستخدام أنابيب  )Clotting time(  معدالت زمن التجلطتقيس

ملئت بالدم بعد سحبه من الوريد ) ذات خرزة(شعرية خاصة 
دقيقة بعد توقف حركة / س زمن التجلطاالحافي األذني، وتم قي

بق الخثرين،  قيس زمن سا.(5)الخرزة داخل األنبوب الشعري 
 محاليل خدام باست،منشئ الليفين و زمن حرك الخثرين الجزئي

 /Biolabo)(حسب تعليمات الشركة المصنعة بقياسية جاھزة و
France، خميرة القالب المحللة للبروتين كما قياس مستوى 
 باستخدام عدة قياس جاھزة وقرأت النتائج باستخدام المعدنية

حسب تعليمات وب )االليزا(لدقيق اختبار جھاز قأرىء االطباق ا
، )االمريكية Invitrogenشركة ( الشركة المجھزه لمواد االختبار

  .(6) وبحسب طريقةعدة االليزا كما فحص الھابتوكلوبين باستخدم 
  

  التحليل االحصائي 
ً التحليل اإلحصائي بوساطة الحاسوب واعتمادا على يجرأ

 واستخدم ،لقياسي المعدل والخطأ اوحسب .(SPSS)(7) برنامج
 Low significant)(خراج ستاالتجاه الواحد وإ تحليل التباين ذي

degree) LSD (ختالف بين المجاميع والمقارنة مع أللمعرفة ا
  .)P<0.05(  عند مستوى معنويةالسيطرةمجموعة

 
  النتائج

  
 إلى تؤدي األسباب ھناك العديد من أن  نتائج الدراسةأظھرت

 تناول كميات أھمھا الحساسة كان من  التھاب الصفائحأحداث
كالحنطة (كبيرة من الكاربوھيدرات والتي مصدرھا الحبوب 

 Lush( النمو حديثةال الخضراء األعالف، تناول )والشعير
green(، والخاطئاالستعمال المتكرر و التھاب الرحم النفاسي،و 
العرج نتيجة و ،الخاطئالتنعيل والمغص، و  الكورتزون،ألدوية
حد أحد القوائم مما يسبب الوزن الزائد المسلط على أ لضرر

 أسبابكما سجلت  ،األخرىالقوائم نتيجة الضرر في القائمة 
 بالتھاب كاإلصابة المرض حدوثثر في أًا كان لھا أيض أخرى
 داء أن لوحظكما  ،التھاب الرئة والجنبو ،األسباب متعدد األمعاء

 فضال عن ، المرضدوثلح يھيئ الشائع في الخيول قد الكمثريات
 أرضية غير شائعة كالسمنة المفرطة والعمل على أخرى أسباب

  .)١جدول ال( طويلةصلبة ولفترات 

 التھاب الصفائح إلحداث المسجلة األسباب أھم) ١(جدول ال
  .ةيئوالم ونسبھا )حصان ١٠٠(الحساسة في

  

  سبابألا
عدد الحيوانات 

 ھانسبالمصابة و
   %يةئوالم

كبيرة من الكاربوھيدرات تناول كميات 
  ٢٥  كالحنطة والشعير

عالف الخضراء الحديثة النمو ألتناول ا
Lush green ١٩  

 post parturientالتھاب الرحم النفاسي 
metritis ١٣  

و الخاطيء أاالستخدام المتكرر 
  ١٠  لمستحضرات الكورتزون

 ٨ المغص 
  ٧  التنعيل الخاطيء

  ٧  حد القوائم كالعرجأالضرر في 
سباب ألمعاء المتعدد األالتھاب ا

  ٦ والتھاب الرئة والجنب

  ٣  صابة بداء الكمثرياتإلا
  ٢  خرىأسباب أ

  
 الخيول المصابة عدد من العالمات السريرية أظھرت 

منھا عالمات شديدة وحادة  %٧٦ أظھرت اذ .الخاصة بالمرض
عالمات سريرية مزمنة، حيث % ٢٤ في حين اظھر الباقي

 عن الجسم األمامية القوائم بإبعاد  متمثلةاأللملوحظت عالمات 
 الناتج عن األلم البطن وذلك لتقليل أسفلوضم القوائم الخلفية أ

). ١،٢ (تانرصوال الوقوف، أثناءمع عدم الراحة  اإلصابة
والشعور بألم عند فحص القدم المصابة مع ارتفاع درجة 

 تعرقال ،)صبعيألا(التحسس بنبض الشريان الراحي و،حرارته
كما لوحظ العرج على الحيوان المصاب مع فقدان قدرتة ،الشديد

وبسبب أخرى،ًا أحيان في األرضعلى السير احيانا ورقوده على 
بعض التشوھات على حافر بعض لوحظت  المزمنة اإلصابات

 تينصورالالخيول المصابة كنمو الدوائر المستعرضة والتشقق،
  .)٢جدول ال() ٣،٤(

 الفحوصات السريرية للخيول المصابة بالتھاب سجلت
الصفائح الحساسة وبحسب شدة اإلصابة ومقارنتھا مع خيول 

في معدالت  (P<0.05)لوحظ ارتفاع معنوي إذ مجموعة السيطرة، 
في مجموعة  درجة حرارة الجسم وترداد التنفس وضربات القلب

ئح الحساسة الحاد بالمقارنة مع الخيول المصابة بالتھاب الصفا
مجموعة خيول السيطرة ومجموعة الخيول المصابة بالتھاب 

  .)٣جدول ال(الصفائح الحساسة المزمن 
كما تم تقييم العرج للحاالت المصابة بالتھاب الصفائح 

 Obel (الحساسة وصنف باالعتماد على درجات اوبل للعرج
grad( ) ٤الجدول(.  
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المالحظة على الخيول   العالمات السريريةأھم) ٢(جدول ال
ونسبھا   بألتھاب الصفائح الحساسة) حصان١٠٠( المصابة

   .يةئوالم
  

  العالمات السريرية
عدد الحيوانات 
المصابة ونسبھا 

   %يةئوالم
و ضم أمامية عن الجسم ألإبعاد القوائم ا

سفل البطن مع عدم الراحة أالقوائم الخلفية 
  ثناء الوقوفأ

٥٥  

الشعور بألم عند فحص القدم المصابة مع 
  ٥٣  هارتفاع درجة حرارت

  ٤٤  )صبعيألا(التحسس بنبض الشريان الراحي 
  ٤٠  التعرق الشديد

  ٢٢  ًالعرج مع فقدان القدرة على السير احيانا
  ١٣  رضألرقود الحيوان على ا

  ١٢  مالحظة التشوھات على الحافر 
  

  
 
  .راحة اثناء الوقوفعدم الشعور بال) ١(صورة ال
  

  
 

 القوائم بعادإو على الحيوان المصاب األلمعالمات ) ٢(صورة ال
  .ً بعيدا عن الجسماألمامية

  
 

  .التشوھات على حافر الخيول المصابة) ٣(صورة ال
  

 
 

التشوھات على حافر الحيوان المصاب ونمو ) ٤(صورة ال
  . المستعرضة والتشققالدوائر

  
الفحوصات السريرية للخيول المصابة بالتھاب ) ٣(جدول ال

صابة بالمقارنة مع مجموعة إلالصفائح الحساسة وبحسب شدة ا
  .السيطرة

  

الفحوصات 
  السريرية

مجموعة 
  السيطرة

الحاالت 
  الحادة

الحاالت 
  المزمنة

درجة حرارة 
  ْم/ الجسم 

0.34 ± 37.7 
a  

0.54 ± 39.5  
b 

0.31 ± 38.0  
a  

/ ترداد التنفس
  دقيقة

1.73 ± 12.8  
a  

3.59 ± 34.4  
b 

± 14.7 2  
a  

ضربات القلب 
  دقيقة/ 

0.62 ± 34.2  
a 

0.62 ± 57.8  
b  

1 ± 37.6  
a 

المتوسطات التي بينھا حرف ، الخطأ القياسي± قيم تمثل المعدل ال
االختالف المعنوي عن ، ال تختلف معنويا) فقياأ(مشترك 

  .)P<0.05(ند مستوى معنوية ع مجموعة السيطرة
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في  (P<0.05) نتائج الدراسة حدوث ارتفاع معنوي أظھرت
معدالت حجم خاليا الدم المرصوصة والعدد الكلي لخاليا الدم 
البيض في الخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة الحاد 

كما ارتفعت معدالت  األخرىبالمقارنة مع مجاميع الدراسة 
  اأيضالخاليا اللمفية وبشكل معنوي  معدالتالعدالت وتناقصت 

(P<0.05)  في الخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة الحاد
في حين لم تالحظ . بالمقارنة مع مجاميع الدراسة االخرى

اختالفات معنوية في معدالت العدد الكلي لكريات الدم الحمر 
 ضمن وتركيز خضاب الدم بين مجاميع الدراسة حيث كانت القيم

  .)٥جدول ال(المدى الطبيعي لھا 
  
  
  

 باالعتماد على ) حصان١٠٠( في تصنيف العرج) ٤(جدول ال
  .درجات اوبل للعرج

  

  Obel grade درجات اوبل
عدد الحيوانات 
المصابة ونسبھا 

   %يةئوالم
  ١٢  )سير الحيوان حر نسبيا (١الدرجة 
ًيسير الحيوان بشكل متكلفا ( ٢الدرجة 
  ٦١  ً)وعشوائيا

اليستطيع الحيوان السير ويقاوم ( ٣لدرجة ا
  ٢١  )الوقوف بشدة

الحيوان اليستطيع الحركة  (٤الدرجة  
  ٦  )ويتمايل للخلف

  
االختالف في المعايير الدموية للخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة وبحسب شدة اإلصابة بالمقارنة مع خيول مجموعة ) ٥(جدول ال

  .السيطرة
  

  الحاالت المزمنة  الحاالت الحادة  مجموعة السيطرة  مويةالمعايير الد
  7.0 ± 0.31 مايكروليتر /6١٠× العدد الكلي لكريات الدم الحمر

a  
0.06 ± 7.0  

a 
0.13 ± 7.0 

a  
  11.9 ± 0.69  مليلتر١٠٠/ غم  تركيزخضاب الدم

a  
1.4 ± 11.6 

a 
1.05 ± 11.3  

a  
  36.7 ± 2.91  %حجم خاليا الدم المرصوصة 

a  
3.6 ± 48.05  

b 
2.12 ± 38.11  

a  
 12.5 ± 1.87  مايكروليتر/ 3١٠× الدم البيضاء خالياالعدد الكلي ل

a  
1.25 ± 15.31  

b 
2.30 ± 12.89  

a  
  5220±0.01   مايكروليتر/  المطلقة للعدالتالعداد  ا

a 
0.006 ± 8155 

b 
0.1±5635  

a 
  5340±0.006   مايكروليتر/عدادالمطلقة للخاليا اللمفيةاال

a 
0.005± 5255 

b 
0.007± 5390  

a  
  810±0.001   مايكروليتر/االعداد المطلقة لوحيدةالنواة

a  
0.001± 780 

a 
0.001 ±754  

a  
  940±0.004  مايكروليتر/ االعداد المطلقة للحمضات 

a 
0.001± 1010  

a 
0.002± 960  

a  
  140±0.001  مايكروليتر/ االعداد المطلقة للقعدات 

a 
0.0006± 115  

a 
0.001±152  

a  
االختالف المعنوي عن مجموعة ، ال تختلف معنويا) أفقيا(المتوسطات التي بينھا حرف مشترك ، الخطأ القياسي± قيم تمثل المعدل ال

  .)P<0.05(عند مستوى معنوية  السيطرة
  

تبين من نتائج الدراسة أن اللتھاب الصفائح الحساسة في و
وبحسب شدة  على قيم عوامل تخثر الدم الخيول تأثيرات واضحة

سجل تناقص معدالت العدد الكلي للصفيحات الدموية اذ  اإلصابة
وارتفاع معدالت حجمھا وانتشارھا في  (P<0.05)بشكل معنوي 

الخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة الحاد مع زيادة 
معدالت زمن التجلط وزمن سابق الخثرين وزمن حرك الخثرين 

 في مجموعة الخيول المصابة (P<0.05)الجزئي وبشكل معنوي 
ًيضا بالمقارنة مع مجاميع أبالتھاب الصفائح الحساسة الحاد 

  ). ٦ جدولال( الدراسة االخرى

 نتائج الدراسة حدوث اختالف في المعايير وأظھرت
الكيموحيوية للخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة وبحسب 

قيم خميرة في (P<0.05)حيث سجل ارتفاع معنوي ،اإلصابةشدة 
القالب المحللة للبروتين المعدنية،ومعدالت الھابتوكلوبين في 
الخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة الحاد بالمقارنة مع 

 منشيءفي حين ارتفعت معدالت ، خرىألمجاميع الدراسة ا
 في الخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة الحاد نالليفي

  .)٧جدول ال(وعة السيطرة والمزمن بالمقارنة مع مجم
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االختالف في قيم عوامل تخثر الدم في الخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة وبحسب شدة االصابة بالمقارنة مع خيول ) ٦(جدول ال
  .مجموعة السيطرة

  
  الحاالت المزمنة  الحاالت الحادة  مجموعة السيطرة  المعايير

 12.25 ±502.5  ايكروليترم /3١٠×العدد الكلي للصفيحات الدموية
a  

227.3  ±17.09 
b  

498.76± 16.18 
a 

  0.5 ± 9.2  فمتوليتر/معدل حجم الصفيحات
a 

13.4 ± 2.6  
b 

10.1 ± 1.4  
a 

  1.6 ± 15.9  (%)معدل انتشار الصفيحات
a 

19.7± 2.52 
b 

16.8 ± 1.11 
a 

  0.61 ± 3.5  دقيقة/ زمن التجلط 
a 

5.2 ± 0.23  
b 

3.4  ±0.65 
a 

  1.61 ± 12.4  ثانية/  الخثرينزمن سابق
a 

3.28±27.2 
b  

2.53 ± 11.7 
a  

  3.41 ± 52.6  ثانية/ زمن حرك الخثرين الجزيئي
a 

69.6 ± 4.16  
b 

3.76 ± 50.6  
a  

االختالف المعنوي عن مجموعة ، ال تختلف معنويا) أفقيا(المتوسطات التي بينھا حرف مشترك ، الخطأ القياسي± قيم تمثل المعدل ال
  .)P<0.05(عند مستوى معنوية  السيطرة

  
خيول المصابة بألتھاب الصفائح الحساسة وبحسب شدة االصابة بالمقارنة مع للاالختالف في بعض المعايير الكيموحيوية ) ٧(جدول ال

  .مجموعة السيطرة
  

  الحاالت المزمنة  الحاالت الحادة  مجموعة السيطرة  المعايير
  ml ng/ 0.17 ± 5.4ية خميرة القالب المحللة للبروتين المعدن

a 
1.46 ± 13.8  

b 
0.05 ± 7.6  

a  
  mg/ml  2.9 ± 0.10الھابتوكلوبين 

a 
7.5 ± 0.47  

b 
3.0 ± 0.2  

a 
 10.15 378.3±   مل ١٠٠/ ملغم/ منشيء الليفين 

a 
472.6 ±  15.61 

b 
±487.2 18.22 
b 

االختالف المعنوي عن مجموعة ، ال تختلف معنويا) أفقيا(المتوسطات التي بينھا حرف مشترك  ،الخطأ القياسي± ل القيم تمثل المعد
  .)P<0.05(عند مستوى معنوية  السيطرة

  
  المناقشة

  
 األمراضيعد التھاب الصفائح الحساسة في الخيول من 

 سريرية مختلفة على تأثيراتالمھمة والواسعة االنتشار لما له من 
 نتائج رتأظھ .)٢(  الى ھالكهأحياناالحيوان المصاب وقد تؤدي 

 التھاب إلحداث سجلت مھمةمتعددة و ًاأسباب ھناك أنالدراسة 
كان  ، العراق-لخيول المحلية في الموصلالصفائح الحساسة في ا

 تناول كميات كبيرة من الحبوب والكاربوھيدرات أھمھامن 
وافقت ھذه اذ  الخضراء الحديثة النمو األعالفوكذلك تناول 

 وفسر ھوالء ،)٨( Van Eps and Pollitt النتائج ماذكره كل من
 أوقاتعالف الخضراء حديثة النمو في ألن تناول اون أالباحث

مختلفة وعدم انتظام تناول الكاربوھيدرات ينتج عنه اضطرابات 
 الطبيعية االمايكرو فلور الخيول بسبب اختالل توازن وأمعاءمعدة 

دوث  حأن )Bailey et al. )9 افضأ .مي للحيوانضفي الجھاز الھ

 الخمائر وبخاصة نتاجم في الخيول تزيد إضاضطرابات الھ
  االمينيةاألحماضمن  )Decarboxylation( منزوعة الكاربوكسيل

بسبب تزايد فعالية العصيات اللبنية والمكورات السبحية البقرية 
التي تعمل على تحويل  )والموجودة طبيعيا في معي الخيول(

فضال عن ذلك فإن  ،أحادية اتأمينمينية الحرة إلى أل ااألحماض
 ومنھا التربتامين تؤدي إلى انقباض األحادية األميناتتحرر 
 لمستقبالت الدموية عن طريق التفعيل المباشر األوعية

ًالسيروتونين وتحريره من الصفيحات الدموية محدثا تناقص 
 أنوجماعتة  الباحث وأكد.ورود الدم إلى نسيج الصفائح الحساسة

 إلى في تناولھا يؤدي اإلفراطلكاربوھيدرات بسبب زيادة تخمر ا
 األس انخفاض إلى مما يؤدي أللبنيك حامض أنتاجالزيادة في 

 كزيادة األمعاءسلسلة من التغيرات في  ًامحدثالھيدروجيني 
ًالذي يلعب دورا  )Endotoxin( نفوذيتھا و تحرر الذيفان الداخلي

  .ًمھما في امراضية التھاب الصفائح الحساسة
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 التھاب إلحداث أخرىًا أسباب نتائج الدراسة أظھرتكما 
 الناتج عن األفراس في ألنفاسيالتھاب الرحم كالصفائح الحساسة 
اإلصابة بالتھاب األمعاء وواحتباس المشيمة  حاالت عسر الوالدة

أشار اذ  )١٠( Frazer سجلهوھذا يوافق ماوالتھاب الرئة والجنب 
 االستجابة االلتھابية الجھازية المصاحبة لحاالت السمدمية إلى

الدموية وبخاصة الناتجة عن الجراثيم السالبة الكرام، حيث ان 
الذيفان الداخلي وبخاصة ذيفان متعدد السكريد الدھني 

Lipopolysuccharide   الذيفانات والتي يحدث لھا أقوىوالذي يعد 
مية في الخيول والحيوانات استجابة التھابية خالل حدوث السمد

أشكال  النواة لتحرير أحاديةً منتجاعنھا تحفيز الخاليا األخرى
 تحفيز الخاليا الظھارية إلى،وھذا يؤدي يناتالسايتوك مختلفة من

صفيحات الدموية في مع زيادة التصاق كريات الدم البيض وال
 األوعيةفضال عن ترشيح نضحات التھابية من  ،نسيج الصفائح

 مما ينتج عنه األنسجةوية الشعرية إلى المساحات الرخوة بين الدم
 بسبب الضغط على ي الموضعييعقبھا حدوث الذو ،تجمع الوذمة

وعية الدموية الصغيرة مع حدوث خلل وظيفي في البطانة ألا
  الدموياإلمدادن زيادة أاعتقد و . الدمويةلألوعيةالداخلية 

وعية ألبسبب توسع ا رللحاف) والحاوي على ذيفانات جرثومية(
مرحلة التطور ( الدموية الذي يحدث في بداية المرض فقط

Development stage( يعد عامال منشطا لزيادة مستوى وفاعلية ،ً ً
خميرة القالب المحللة للبروتين المعدنية والناتجة من زيادة 
امتصاص الذيفانات الداخلية من معي الخيول مسببة انقباض 

 محدثة ارتشاح السوائل ، داخلھاالضغطمع زيادة  الدموية األوعية
ً الدموية مسببا األوعيةااللتھابية وتجمعھا في الفراغات البينية بين 

زيادة ضغطھا على الشعيرات الدموية لنسيج الصفائح الحساسة 
وتكون  )Collaps( والوھطي الموضعي حدوث الذوهمما ينتج عن

   .)١١(الخثيرات الدموية الدقيقة 
ًا ان االستخدام المتكرر  ايض من خالل نتائج الدراسةلوحظو

لعالج بعض  الكورتزون ولفترات طويلة  لمركباتالخاطئاو 
 التھاب حداثإلالحاالت المرضية في الخيول يعد سببا ھاما 
 .Johnson et al الصفائح الحساسة حيث اتفقت ھذة النتائج مع

ھناك   توضح أناذ ،)١٣( McCluskey and Kavenaghو )12(
عالقة وثيقة بين استخدام مركبات الكورتيزون وتطور التھاب 
الصفائح الحساسة في الخيول وبخاصة عند استخدام البيتاميثازون 

إن زيادة نسب الكورتيزون .الديكساميثازون والھايدروكرتيزونو
في الدم تؤدي الى حدوث زيادة فاعلية الكاتيكول امينات وبخاصة 

 و )النورادرينالين( والنورابنفرين )ناالدرينال( االبنفرين
 الدموية المحيطية األوعيةالسيروتونين التي تزيد بدورھا انقباض 

 أن الدموي لنسيج الصفائح الحساسة،فضال عن اإلمدادمقللة بذلك 
يحطم  ًسلبيا على نسيج الحافر حيث ًلزيادة الكورتيزونات تأثيرا

وھو النسيج الرابط بناء الغشاء القاعدي المكون من الكوالجين 
 األساسية خلل في بناء البنية إلى مؤدية األدمةدمة وفوق ألبين ا

ان  ًا أيضسجلت نتائج الدراسةو.الرابطة للصفائح الحساسة
ًالمغص في الخيول عد سببا مھيئا وھاما  حداث التھاب الصفائح إلً

 نوالذي) Parsons et al. )14 أليهشار أة وھذا يوافق ماسالحسا

 جود عالقة بين حدوث التھاب الصفائح الحساسة و المغص ووابين
 بعض الوسائط االلتھابية فرازفي الخيول حيث لوحظ زيادة في إ
 وعية الدموية مثل االندوثلينألمن قبل الخاليا البطانية الظھارية ل

-١)Indotheline-1( ) الذي يصنع عن طريق الخاليا البطانية
) ء لالوعية الدموية والبلعمياتخاليا العضالت الملساو الداخلية،

ًالذي يعد قابضا قويا ل  في حدوثهوھذا ماتأكد  ،وعية الدمويةألً
مما يؤدي إلى قلة  ،في الخيولالمعوي  حاالت االنغماد و االلتواء

فضال عن تأثيره على  لى نسيج الصفائح الحساسة،اورود الدم 
 وانضغاطھا Rolling كريات الدم البيض من خالل طويھا

 تغيرات في شكل حداثإبًا  ايضالتصاقھا في الوريدات ويقومو
ًوفعالية الصفيحات الدموية مسببا العرقلة في مسير الدم في 

.  الخثرات الدموية الدقيقةألحداثًا مھيئ ، الدموية الشعريةاألوعية
رض في حاالت أل الضرب المباشر والمستمر للحافر باأنكما 

 الصفائح ألنسجةر المباشر الضر إلىالمغص في الخيول يؤدي 
 االلتھاب من خالل زيادة فعالية العوامل حداثهإوالحساسة 

االلتھابية التي تزيد نشاط خميرة القالب المحللة للبروتين المعدنية 
 يءوتحويلھا من خميرة غير فعالة الى فعالة والتي بدورھا تھ

  .)15( اللتھاب الصفائح الحساسة
رر في احد القوائم والتنعيل  الضأنھذه الدراسة  لوحظ من

وھذا يوافق ،دى إلى إحداث التھاب الصفائح الحساسةأالخاطيء 
تأثير الوزن  )3 (.Huntigton et al  الحظكما .)16,2( شار إليهأما

ًمؤديا  خرىألحد القوائم وتأثيره على القائمة اأالزائد المسلط على 
داد الدموي مألو إلى قلة في اأإلى تحرير العوامل االلتھابية 

و التقليم أن التنعيل أ،فضال عن ي الموضعيللحافر بسبب الذو
ًلخيول قد يحدث ايضا ضررا في االخاطيء لحافر   الحافر أنسجةً

  الى حدوث التھاب في انسجة الصفائح الحساسةيىءمما قد يھ
  .وتحرر العوامل االلتھابية

إلى العالقة بين ) De Waal and Van Heerden) 17 شارأ 
 ،صابة الخيول بداء الكمثريات وحدوث التھاب الصفائح الحساسةإ

ن نتائج الدراسة الحالية سجلت إصابة الخيول أعلى الرغم من 
ن مضاعفات داء أ حيث لوحظ ،بداء الكمثريات بشكل ضئيل

الكمثريات في الخيول كحدوث المغص بسبب البيلة 
 اإلسھالو أالمساك  باأحيانا وإصابة الحيوانات ،الھيموكلوبينية

وتناقص مستوى مي سبب اضطراب ورود الدم للجھاز الھضب
  . لحدوث االلتھابيىءكلوكوز الدم فيھا قد تھ

 قد تكون غير أخرىًا أسبابلوحظ من نتائج الدراسة ان ھناك  
 التھاب الصفائح الحساسة كالسمنة المفرطة والعمل حداثإلشائعة 
  ما ذكرهوھذا يوافق ،رضية صلبة ولفترات طويلةأعلى 

Dugdale et al.) 18( والتيالسمنة المفرطةتأثير  وا فسروالذين  
 ،يض الكلوكوز بسبب تجمع الدھونأ االضطراب في إلىتؤدي 

ن وأ ،)Insulin resistance( األنسولينًفضال عن زيادة مقاومة 
 لنسيج الصفيحات اآللي صلبة يحدث الضرر أسطحالعمل على 

 والذي ١-لى زيادة فعالية االندوثلينالحساسة الذي يؤدي بدورة ا
 الحداث التھاب الصفائح يىءيعد من العوامل االلتھابية التي تھ

  .الحساسة
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 الخيول المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة عالمات أظھرت
 األلملوحظت عالمات اذ  ،اإلصابةسريرية اختلفت بحسب شدة 

 بعادإوقوف  الوأثناءعلى الحيوان المصاب متمثلة بعدم الراحة 
 اذ ،سفل البطنأو ضم القوائم الخلفية أمامية عن الجسم ألالقوائم ا

ح على الحيوان و بوضاأللم ظھور عالمات )Hood )19 كدأ
 )Saw horse appearance( ً وضعا يشبه المنشارهالمصاب واتخاذ

ًوعدم مقدرته على الحركة أو الدوران أحيانا والشعور بألم شديد 
 .Jones et alوضح أ رقوده، فضال عن ذلك فقد مما قد يؤدي إلى

عصاب المحيطية الحسية والمغذية لنسيج الصفائح ألتأثر ا )٢٠(
 Lateral digital(صبعية الوحشية ألعصاب األوبخاصة ا الحساسة

nerves(بسبب شدة االلتھاب وفقدانھا الغمد النخاعيني  )Myelin 
sheaths(شارأ  كما Croser and Pollitt) 21( التقلص في إلى أن 
  فيلنسيج الحافر )اإلصبعية( الدموية وبخاصة الراحية األوعية

مراحل التھاب الصفائح الحساسة الحاد تسبب تناقص ورود الدم 
 اآللي وذلك بسبب الفعل ، الحافرأنسجةوبشكل مؤثر على 

 مما يزيد من الفعالية النبضية التقلصية للسيراتونين واالندوثلين
)Contractile pulsation effect(  للشرايين والمتوضحة في تقلص

عند بوضوح  تحسسهيتم   وھذا ما)االصبعي( الشريان الراحي
 للحيوان المصاب الذي يعد )األصبعي( فحص الشريان الراحي

ًدليال تشخيصيا سريريا على إصاب ة الحيوان بالطور الحاد من ً
 )٢٢ (.Carter et alو) ٢ (Pollittبين   فضال عن ذلك فقدالمرض

إلى أن ھناك عالقة سريرية بين تقييم درجة العرج في الخيول 
المصابة بالتھاب الصفائح الحساسة وتصنيف العرج باالعتماد 

 توضح ھذه العالقة شدة اإلصابة في أنسجة اذ ،على درجات اوبل
فضال عن مدى الضرر فيھا وتقويمھا مما ،الصفائح الحساسة

 واختيار العالج ًايوان المصاب سريرييساعد على تقييم حالة الح
  .المناسب والتكھن بإنذار الحالة

حدوث الى اما االرتفاع في درجات حرارة الجسم فقد يعزى 
بسبب قلة شھية الحيوان المصاب   وبدرجات مختلفةاإلنكار

 فضال عن الدور االمراضي للذيفانات ،وزيادة تعرق الجسم
ذا مااتفق مع نتائج الدراسة ًا وھأحيانالداخلية وحدوث السمدمية 

إذ  ،ومما عزز ذلك ارتفاع معدالت حجم خاليا الدم المرصوصة
 درجة حرارة ارتفاعإلى أن ) Svendson and Carter )23 أشار

الجسم قد يكون بسبب تحلل خاليا الدم البيض وبخاصة العدالت 
 والبلعميات الكبيرة مما قد يتسبب عنه تحرر المسخان الداخلي

)Endogenous pyrogen( على إحداث استجابة حرارية وقابليته 
 عمله المباشر على المراكز المنظمة للحرارة عن طريقجسمية 

وإن شدة الحمى تعتمد على فاعلية العامل المسبب ،في الدماغ
 Gabay and Kushner افض وا، والخمج العامااللتھابيةواآلفات 

 في الجسم قد يؤدي ن تزايد إنتاج بروتينات الطور الحادأ )24(
ًا إلى رفع درجة حرارة الجسم وذلك كاستجابة جھازية أيض

يضية أو )Endocrinological changes( صميةلحدوث تغيرات 
كما لوحظ . وھذا مالوحظ خالل الدراسةفي جسم الحيوان المصاب

ارتفاع في مستوى الھابتوكلوبين والذي يعد دليال على حدوث 
را للتشخيص السريري لبعض العدوى وااللتھابات ومؤش

 )Taira et al.) 39االمراض في طورھا الحاد واتفقت النتائج مع 
  تزايد التفاعالت الجھازيةأن أيضا)Rietmann et al.) 25 افوأض

)Systemic reactions(  والمتمثلة بتزايد ترداد التنفس وضربات
رد فعل ھو  مراحل التھاب الصفائح الحساسة الحاد  فيالقلب
 في الدورة الدموية ومسير الدم االضطرابازي لتعويض جھ

 ، لنسيج الحافر الملتھباألوكسجينكبر كمية ممكنة من أ إليصال
 من الغدة األدرنالين إفراز بسبب تزايد اإلجھادفضال عن حدوث 

 الدموية المركزية وارتفاع ضغط األوعيةًالكظرية مسببا تقلص 
ريدي والشرياني والناتج بسبب االختالل في ضغط الدم الو الدم

  . وبخاصة المحيطيةة الدموياألوعيةتلف  عن تقلص او
 خاليا االرتفاع في قيم العدد الكلي لسجلومن نتائج الدراسة 

في النوع الحاد من عدالت معنوي للالدم البيض مع ارتفاع 
والذين درسوا الدور  )8،26(  النتائج معذهواتفقت ھالمرض 
 مراحل التھاب فيبيض وبخاصة العدالت  الدم الخالياالرئيس ل

 العدالت أعداد ارتفاع ونالحظ ھؤالء الباحثاذ ،الصفائح الحساسة
 األولى الدموية في المراحل األوعية ارتشاحھا خارج وسرعة

اللتھاب نسيج الصفائح الحساسة وحتى قبل ظھور العالمات 
خرى سجل ارتشاح العدالت أوفي دراسات  السريرية للمرض،

 التھاب الصفائح حداث ساعة من إ١٨يا وحيدة النواة بعد وخال
 .(28،27)عالف الخضراء ألستخدام الكاربوھيدرات وااالحساسة ب

 األنسجة إلى ھجرة خاليا الدم البيض والصفيحات الدموية نإ
ً مراحل تطور المرض يلعب دورا واضحا في  فيالخاللية للحافر ً

تتفعل ھجرة العدالت  اذ ، التھاب الصفائح الحساسةأمراضية
 الدموية لألوعيةويزداد نشاط الخاليا البطانية الداخلية 

والصفيحات الدموية بسبب السموم الجرثومية والسايتوكينات وان 
 Chemokines الكيموكينات نتاجھجرة العدالت ينتج عنھا إ

الضرورية لاللتصاق االبتدائي للعدالت وعبور الخاليا المھاجرة 
لظھارية لالوعية الدموية الى االنسجة البينية، حيث خالل البطانة ا

 تنتج السايتوكينات و خميرة القالب المحللة للبروتين المعدنية
 )species Reactive oxygen(  الفعالةاألوكسجين وأصناف

وساطة االنسجة المحيطة والعدالت وخاليا وحيدة النواة وتؤدي ب
 لصفائح الحساسةھذه النواتج الى عجز وفقدان وظائف نسيج ا

)29،30(.  
نتائج الدراسة إن التھاب الصفائح الحساسة له تأثير  تبين من

لوحظ اذ واضح على عوامل تخثر الدم في الخيول المصابة، 
تناقص معدالت العدد الكلي للصفيحات الدموية مع اختالف 

) 33- 31 ( الحظه النتائج مع ماهحجمھا وانتشارھا واتفقت ھذ
ضوح الخلل في تميز النشاط الخلوي للصفيحات وواللذين أشاروا 

ة في مرحلة  مراحل التھاب الصفائح الحساسة وبخاصفيالدموية 
 ان نشاط الصفيحات الدموية  ايضاافض وا،التطور من المرض

من مراحل ) ساعة٦- ٤( ولىأل الساعات افي بالظھور أقد يبد
وامل تزايد الععند نسجة الصفائح وبخاصة أااللتھاب عند تحطم 

 اشار في حين ،االلتھابية المحدثة بسبب الذيفانات الداخلية المفرزة
Weiss et al. )34(  تزايد قيم منشيءالليفين الفاعل في  اھميةالى

ولى اللتھاب الصفائح وذلك ألعملية التخثر الدموي منذ المراحل ا
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وھذه النتيجة لوحظت ايضا ،لزيادة رصانة شبكة الخثرة الدموية
 سجلو. من خالل الزيادة في مستوى منشيء الليفين افي دراستن

زمن سابق الخثرين وزمن و ،زيادة في معدالت زمن التجلط
حرك الخثرين الجزيئي في خيول عانت من التھاب الصفائح 

تبين و .الحساسة بسبب استھالك كميات كبيرة من الكاربوھيدرات
لمحللة القالب اارتفاع معنوي في خميرة حدوث من ھذه الدراسة 

في الخيول المصابة بالطور الحاد عند مقارنتھا للبروتين المعدنية 
 Stamenkovic مجاميع الدراسة االخرى وھذا يوافق ماذكرهمع 

)35(  Loftus et al. )36( أشاراذ  Pollitt ) 37 ( إلى أن فقدان
وفقدان االرتباط بين خاليا الشكل الخلوي للصفائح الحساسة 

 ،الجدار القاعدي ناتج عن نشاط ھذه الخميرةالصفائح الحساسة و
  أن ارتفاع مستوى ھذه الخميرة)Pollitt and Daradka )38 وأكد
ًمؤشرا تشخيصيا اللتھاب الصفائح الحساسة وبخاصة النوع  يعد ً
  .الحاد

  
  شكر وتقدير

  
يشكر الباحثون عمادة كلية الطب البيطري لما قدمته من 

  .تسھيالت ودعم النجاز البحث
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