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  الخالصة
  

 الناتج عن االشيريشيا القولونية اإلسھال استخدام المعزز الحيوي االمبو للتقليل من تأثيراتتأثيرلتقييم   ھو من ھذه الدراسةف الھدإن 
قسمت الى ثالث ًمصابة طبيعيا بجراثيم االشرشيا القولونية و التي  عجلة حديثة الوالدة ١٥٠استخدم  .في العجول الرضيعةالمعوية 

 يوميا ولمدة وبعمر يوم واحد مع السرسوب) IMBO( المعزز الحيوي األولى جرعت المجموعة,  ًحيوانا لكل مجموعة )٥٠( مجموعات
وبنفس الجرعة أعاله بعد اإلصابة باإلسھال في ) IMBO(جرعت المعزز الحيوي   والمجموعة الثانية،حيوان/ غم)٦(يوم بجرعة  )١٦(

والكشف االشيريشيا القولونية  عزل الجرثومةاذ تم  .ةوعدت مجموعة سيطر )IMBO( ز الحيوي المجموعة الثالثة المعزإعطاءحين لم يتم 
العد الكلي (والتي شملت  يةو الفحوصات الدم ووإجري العد البكتيري لبراز العجول k99 Pill test بفحص مستضد الخمل عن ضراوتھا

  و البروتين الكلي تركيزقياسفضال عن ،قياس حجم خاليا الدم المرصوصة،العد التفريقي المطلق لكريات الدم البيض,لكريات الدم البيض 
العالمات السريرية مع زيادة من شدة  المعزز الحيوي ايجابيا في تقليل تأثيركان  .الدراسةمن  )١،٧،١٦( ولأليام )الكلوبيولين واأللبومين

 والھالك مقارنة اإلصابةالسادس عشر من التجربة وانخفاض نسبة  العجول المعاملة بالمعزز الحيوي وخاصة في اليوم أوزانمعنوية في 
المطروحة في البراز العجول المصابة  E.coli جراثيم أعدادبينت الدراسة ان استخدام المعزز الحيوي ساھم في تقليل . بمجموعة السيطرة

  المعزز الحيوي عليھا ايجابياتأثير كان للوالدة األول ومنذ اليوم المعزز الحيوي أخذت التي األولىان عجول المجموعة  وباإلسھالطبيعيا 
  النواة النتائج زيادة معنوية في العدد الكلي لخاليا الدم البيض والعدالت واللمفية واالحاديةأظھرت اذ يةوالفحوصات الدممن ناحية 

صل الدم فقد سجلت ارتفاعا في قيم البروتين اما فحوصات م.الثانية مقارنة بمجموعة السيطرة واألولى في المجاميع PCVوانخفاض قيم 
من نتائج الدراسة الحالية نالحظ التاثير االيجابي للمعزز الحيوي االمبو على الحالة . الكلي والكلوبيولين وانخفاض معنوي في قيم االلبومين

   . وتقليل شدة العالمات السريرية ورفع االستجابة المناعيةباإلسھال اإلصابةالصحية بعد 
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Abstract 

 
 The aim of this sutdy is to evaluate the effect of using the (IMBO) as probiotic in the reduction of diarrhea caused by 

E.coli in newborn calves. Using 150 newborn calves naturally infected with E.coli which is divided into three groups 50 
animals in each group. First group, the animals of this group were inoculated Biomin IMBO as probioric orally given daily for 
16 day with 6 gm\animal, while second group, the animals of this group were inoculated IMBO as probitic with same previous 
dose after natural infected with E.coli and suffering from diarrhea. While the third group (control group) which was not 
inoculated the IMBO as probiotic. The E.coli was isolated and it is virulence was evaluated by k99 pili test, the bacterial count 
for the feces sample of the calves was done as many hematological test which include (leukocyte count, differential WBCs 
count, packed cell volume, as well as TPP concentration and albumin and globulin for day (1,7,16) of the study. The probiotic 
was positively effective in the decrease of the severity of clinical sings and significantly increase calves weight which were 
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treated by the probiotic, in the day (16) of the study and increase in the mortality rate compared with control group. The study 
shows probiotics use contributed in decrease of the number of E.coli excreted by feces of naturally infected calves with 
colibacillosis. Hematology test results showed significant increase in total leukocyte count, neutrophil, monocyte count and 
significant decrease in pact cell volume in the first and second group compared with control group. While serum test showed 
significant increase in total protein and globulin and significant decrease in albumin value. From the results of the study we 
notice the positive effect of probiotic IMBO on the health state after causing infection by colibacillosis and decrease the 
severity of clinical signs and increase the immunity respond. 
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 المقدمة
  

 أھمھاومن  لإلسھال المسببةھنالك العديد من العوامل 
وطفيلي االبواغ والكورونا   الروتافيروسات
 وجرثومة والسلمونيال المعوية) الكربتوسبوريديم(الخبيئة

 Enterotoxogenicاالشيريشيا القولونية الفارزة للذيفان المعوي 
E.coli )في العجول للإلسھا ھاما ا مسبب األخيرةتعد إذ .)١ 

عوامل االلتصاق والتجرثم  على باحتوائھا  وتمتازالوالدةالحديثة 
  .لالمعاء الدقيقة على الخاليا الظھاريه

فقدان  ينتج عن اإلسھال الذي تسببه االشريشيا القولونية
مما يؤدي إلى حدوث االنكاز المصاب السوائل من جسم الحيوان 

 قابلية على االلتصاق  منجرثومة لما تمتاز به ھذه الالموتو 
الى   الباحثوأشار, والتجرثم على الخاليا الظھارية في األمعاء

 باإلسھال اإلصابةالدور المھم للبأ في وقاية الحيوانات من 
 المضادة األجسام من  كبيرةريداحتوائه مق في العجول الاألبيض

)٢ .( 
على نطاق واسع ادى الى   استخدام المضادات الحياتيةأن

 للتأثيرفضال حالة مقاومة الجراثيم للمضادات الحياتية ظھور 
تراكمي في الجسم باإلضافة إلى تحوير البيئة الجرثومية الضار ال

ھذا أدى إلى زيادة األمراض في الحيوانات  ,القناة الھضميةفي 
والسيما الناتجة عن االشيريشيا القولونية  حديثة الوالدة
 .)٣ (والسالمونيال

تحديات تم إيجاد بدائل للمضادات الحيوية ومنھا أمام كل ھذه ال
المعززات الحيوية والتي تعرف على انھا جراثيم غير مرضيه 

ساعد الحيوان على مقاومة تعطى عن طريق الفم وت
معدالت النمو والحد  تأثير كبير في تحسينلھا  وكذلك,اإلمراض

فكان استخدام المعززات   ,لألمراض السلبية التأثيراتمن 
 يويه ھي احدى تلك السبل التي دأب عليھا مربي الحيواناتالح

إن أفضل أنواع المعززات الحيوية ھي التي تكون من نوع ، )٤(
 الذي يحتوي على IMBO ومنھا المركب Symbioticالتأزر 
 -Fructo المركبالسكر   معEnterococcus faecium جرثومة

oligosaccharide ل سالسل سكر الفركتوز االحادي يكون بشك
تشجع نمو البكتيريا النافعة في القناة  قصيرة من السكريات

المعوية وتساعد على تكاثرھا وتثبط نمو البكتيريا المرضية وھي 
   .)٥( التھضم بواسطة انزيمات المضيف

  

  المواد وطرائق العمل
  

 عجلة حديثة الوالدة من ساللة ١٥٠اجريت الدراسة على 
احد و التي قسمت الى ثالث ابقار الھولشتاين بعمر يوم و

اذ جرعت ، ) حيوانا لكل مجموعة٥٠(مجموعات متساوية 
 IMBO( ®حيوانات المجموعة األولى المعزز الحيوي االمبو

 و الذي Biomin G.T.I. GMBHالمنتج من قبل شركة ® االمبو
 5x1011بمعدل  Enterococcus Faeciumيحتوي على جرثومة 

مع  Fructo_oligosaccharideدة وحدة مكونة للمستعمرات مع ما
بعمر يوم واحد مع السرسوب و ) بعض المواد المحفزة للمناعة

حسب (حيوان /  غم٦من ثم مع حليب الرضاعة يوميا بجرعة 
  يوم اذ كانت الجرعة١٦و لمدة ) تعليمات الشركة المجھزة لة

في حين جرعت حيوانات ًموزعة على وجبتين صباحا و مساء، 
نية المعزز الحيوي بنفس الجرعة و المدة اعالة بعد المجموعة الثا

 ولكن لم يتم اعطاء حيوانات ،اصابة الحيوانات باالسھال طبيعيا
 علما ،المجموعة الثالثة المعزز الحيوي و عدت كمجموعة سيطرة

بأن جميع حيوانات الدراسة كانت اصابتھا طبيعية باالسھال 
 اذ ، يوم٩ -  ٧ند عمر المسبب عن جرثومة االشيرشيا القولونية ع

و اجريت ) ٦(عزلت الجراثيم على الوسط الزرعي الماكونكي 
 كما تم فحص مستضد الخمل ،عليھا االختبارات الكيمو حيوية

K99 pill test )٧(. 
كما تم وزن كل الحويانات و اجراء الفحص السريري عليھا 

 في االيام )٨(فضال عن اجراء العد البكتيري للبراز حسب 
 كما جمعت عينات الدم من الوريد الوداجي ، من الدراسة١،٧،١٦

في نفس االيام اعالة لغرض اجراء االختبارات الدموية عليھا و 
العد الكلي و التفريقي لخاليا الدم البيض و قياس حجم خاليا (ھي 

 اما ،لعينة الدم  EDTA بعد اضافة مانع التخثر )الدم المرصوصة
 الحاوي على مانع التخثر فتم لمفصل الجزء المتبقي من الدم غير

المصل و الذي استخدم لقياس تركيز البروتين الكلي بأستخدام عدة 
االسبانية و  Spinoreact.S.Aقياس جاھزة و المنتج من قبل شركة 

 SPECTROPHOTOMETERبواسطة جھاز المطياف الضوئي 
   .االيطالي

 
  التحليل االحصائي

، SPSS البرنامج اإلحصائي للت النتائج إحصائيا باستخدامح
 وحللت البيانات باستخدام ،وقدر الوسط الحسابي والخطا القياسي
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 وقد تم تحديد One away analysis of varaince التحليل البياني
االختالفات اإلحصائية بين المجاميع المختلفة باستخدام اختبار 

Duncan )٩.(  
  

  النتائج والمناقشة
  

 ٧٢سھال لحيوانات مجموعة السيطرة بلغت نسبة اإلصابة باال
اذ لوحظ عليھا عالمات الخمول وفقدان الشھية وتدھور حالتھا % 

الصحية وباألخص في اليوم األول من اإلصابة باإلسھال مع 
ارتفاع واضح في درجات الحرارة ومع تقدم العمر وصلت إلى 
مراحل متقدمة من االنكاز والھزال والضعف وحدوث حاالت 

في حين لم تسجل أي حالة ھالك في )  حيواناتخمس( ھالك
حيوانات المجموعتين األولى والثانية والتي بلغت نسبة االصابة 

على التوالي وكانت حاالت % ٦٥و % ٤٨باالسھال فيھما 
اإلسھال بدرجة اقل شدة مقارنة بمجموعة السيطرة إما الحيوانات 

  . عيفةالتي لم تھلك في مجموعة السيطرة فقد بقيت ھزيلة وض
في معدالت   معنويا السريرية ارتفاعاالدراسةنتائج  أظھرت

والتنفس وخصوصا في اليوم  ضربات القلبو  الجسمحرارة
 وكما موضح في )سھال باإل الطبيعيةاإلصابةمعدل يوم (السابع 

  .)٣- ١( الجدول رقم
  

تأثير اعطاء المعزز الحيوي االمبو على درجة : )١(جدول ال
العجول الرضيعة المصابة  الخطأ القياسي في + )م(حرارة الجسم 

  .باالسھال
  

  المجاميع

 معزز( االولى االيام
حيوي من اليوم 

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 38.9+0.06 
a 

38.8+0.04 
a 

38.9+0.06 
a 

7 39.4+0.06 
b 

39.4+0.06 
b 

40.0+0.07 
a 

16 38.9+0.05 
a 

38.9+0.07 
a 

39.0+0.09 
a 

 عند مستوى تشير الى وجود فرق معنوي أفقيا الحروف المختلفة
  ).P≤0.05(معنوية 

  
دخول جراثيم  ناتجا عن في تلك المعايير وھذا االرتفاع

في   الى الجسم وتكاثرھا والتصاقھاE.coliاالشيريشيا القولونية 
تسبب التي  Enterotoxin وإفرازھا للذيفان المعوي بطانة األمعاء

 زيادة افراز السوائل في االمعاء و اذى في الخاليا الملتصقة بھا
المضيف  أمعاء مما يؤدي الى تلف في مسببة حدوث االسھال

ويحصل ارتفاع في درجة حرارة الجسم نتيجة تحرر 
التي تنتج من ةEndogenous pyrogens البايروجينات الداخلية

والبلعميات اذ تؤثر بصورة غير  Monocytes الخاليا األحادية
 Hypothalamous مباشرة على مراكز الحرارة في الدماغ

إن حاالت  )١٢ ( إذ توافقت النتائج أيضا مع ماذكرة)١١،١٠(
الحمى وإمراض جھاز الدوران تكون مصحوبة بارتفاع في معدل 

  .التنفس
  
تأثير اعطاء المعزز الحيوي األمبو على ضربات : )٢(جدول ال

 الخطأ القياسي في العجول الرضيعة + )دقيقة/ ضربة  (القلب
  .المصابة باالسھال

  
  المجاميع

 معزز( االولى االيام
حيوي من اليوم 

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 125+2.1 
a 

122+1.3 
a 

127+107 
a 

7 135+2.0 
b 

137+2.6 
b 

161+2.8 
a 

16 261+2.3 
a 

124+1.8 
a 

131+2.6 
a 

الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى 
  ).P≤0.05(معنوية 

 
تأثير اعطاء المعزز الحيوي االمبو على التنفس : )٣(جدول ال
 الخطأ القياسي في العجول الرضيعةالمصابة + )دقيقة/ مرة (

  .باالسھال
  

  المجاميع

 معزز( االولى االيام
ي من اليوم حيو

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 14.0+0.4 
a 

13.0+0.3 
a 

14.0+0.4 
a 

7 17.0+0.9 
b 

18.0+0.7 
b 

29.0+1.2 
a 

16 15.0+0.6 
(b) 

14.0+0.3 
(b) 

17.0+1.0 
(a) 

الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى 
  ).P≤0.05 (معنوية

  
و  )يوم اإلصابة باإلسھال(في اليوم السابع  أظھرت النتائج

حدوث زيادة معنوية في اوزان الحويانات   من الدراسة١٦اليوم 
 مجموعة السيطرةب مقارنةالمجموعتين األولى والثانية  في

 زيادة الذين الحظوا) ١٤،١٣ (مع وھذا مايتفق )٤الجدول رقم (
للعجول الرضيعة زنية واستھالك العلف ملحوظة في المعدالت الو
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 ويعزى السبب في ذلك الى االمبو المعزز الحيوي إعطاءبعد 
 تعمل المعززات الحيوية على خفض إذاإلفادة القصوى من الغذاء 

في األمعاء مما يزيد من ارتفاع الزغابات  PHالدالة الحامضية 
لحليب المعوية والزيادة من عملية االمتصاص وزيادة استھالك ا

  ). ١٦،١٥ (الرضيعة وتحسين الصحة العامة للعجول
 ارتفاع  الىفي مجموعة السيطرة األوزانوقد يعود نقص 

 والخمول وفقدان الشھية فضال عن  أجسامھا درجة حرارة
مما انعكس سلبا على وزن الحيوان وقلل من  واالنكاز اإلسھال

  .  انخفض معدل الوزناذكفاءة التحويل الغذائي 
حيوان \غم ٦بجرعه  االمبوتاثير اعطاء المعزز : )٤(ل جدوال

  .كغم\ العجول المصابة باالسھال يوم على اوزان ١٦لمده 
  

  المجاميع

 معزز( االولى االيام
حيوي من اليوم 

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 36.2+0.7 
a 

35.4+0.8 
a 

35.7+0.9 
a 

7 37.2+8.0 
a 

36.7+0.7 
a 

33.9+0.9 
b 

16 39.9+0.9 
a 

38.4+0.8 
a 

33.1+0.8 
b 

الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى 
  . الخطأ القياسي+القيم تمثل المعدل ، )P≤0.05(معنوية 

  
 التي اجريت على االختبارات الكيموحيويةنتائج : )٥(جدول ال

  . القولونيةاالشريشياعزالت جراثيم 
  

 النتيجة االختبار
Oxidase testاختبار االوكسيديز  - 

Indol test اختبار االندول  + 
TSI testاختبار الثالثي سكر حديد  Yellow/yellow 
H2s testاختبار انتاج كبريتيد الھيدروجين  - 

Simmoncitrite test اختبار استھالك 
 السترات

- 

Urease testاليوريز اختبار انزيم  - 
MR/ VP اختبار المثيل االحمر   _+ / 

Catalase testاختبار الكاتاليز  + 
  

 في عينات براز عجول جرثومي معنويا معدالت العد التفوقت
 األولى المجموعتين  في حيواناتأعدادھا على مجموعة السيطرة

 في اليوم االول إما  اليوم السابع واليوم السادس عشروالثانية في
يتم اجراء العد البكتيري كون العينات التي تم جمعھا   الوالدة لممن

 واالختبارات نتيجة موجبة لفحص مستضد الخمل لم تعط
 إن الذي ذكر) ١٧ (مع وھذا يتفق ).٥(جدول ال الكيموحيوية

 E.Coli O157 جراثيم أعدادالمعززات الحيوية تقلل من 
   ).٦الجدول ( االمطروحة في براز العجول بعد اصابتھا تجريبي

  
تأثير اعطاء المعزز الحيوي على العد البكتيري : )٦(جدول ال

غم من البراز في العجول المصابة /وحدة مكونة للمستعمرات
  .باالسھال

  
  المجاميع

 معزز( االولى االيام
حيوي من اليوم 

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

7 
410x.41+8.7 

b 
710x1.9+9.2 

b 
810x1.1+1.4 

a 
16 

210x1+0.09 
b 

510x1.7+0.3 
b 

810x2.4+1.2 
a 

الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى 
  . الخطأ القياسي+القيم تمثل المعدل ، )P≤0.05(معنوية 

  
) ١٢-٧( وكما في الجدول رقم الدمويةبينت نتائج الفحوصات 

في اليوم  الكلي لخاليا الدم البيض معنوية في العد وجود زيادة
 السيطرة و الثانية عجول المجموعتينالسابع من التجربة في 

بعد االصابة (  العدالتأعدادوذلك بسبب ارتفاع معدالت 
لبكتيرية وھي الخط الدفاعي االول ضد االصابات ا )باالسھال

دعى عامل  يانتاج بروتين جيبني خاصوھذا االرتفاع ناتج عن 
ينتج من الخاليا  Colony stimulating factorتحفيز المستعمرات 

  .)١٨( البلعمية كاستجابة لالصابات البكتيرية
سجل ارتفاعا في معدالت العدالت في اليوم األول من التجربة 

 د ذلكفي المجاميع كافة وھذه النتيجة ضمن الحدود الطبيعية ثم بع
  المضادة وھذا يتفق معاألجسامج لتنت اللمفاوية تزداد الخاليا

 سجلوا خالل تجربتھم على استخدام المعززات الحيوية اذ) ١٤(
 حيواناتفي الدواجن ارتفاعا في معدل الخاليا اللمفية اكثر من 

 المعزز الحيوي قد سبب تخفيف شدة االلتھاب أن وإذالسيطرة 
ئية  تنجذب مع الخاليا الطالاذ بواسطة السايتوكينات االلتھابية

من التجربة سجلت ) ١٦(اليوم  وفي .وتقلل من االلتھاب
 من أكثر  ارتفاعا في معدالت الخاليا البيضاألولىالمجموعة 
 بسبب زيادة أعداد الخاليا ثانية ومجموعة السيطرة الةالمجموع

اللمفية بسبب أخذھا المعزز الحيوي من اليوم االول لوالدتھا مما 
 ينالذ) ٢٠،١٩ (معاعية وھذا يتفق  الى رفع االستجابة المنأدى
الذي ھواحد  )الالكتيولوز( تأثير  عنھم خالل دراستواذكر

نمو وتكاثر  مركبات السبق الحيوي على الجھاز المناعي وزيادة
  .في العجول الرضيعةEnterococeus Faecium  جرثومة

وفي المجموعة الثانية في اليوم السابع من التجربة لوحظ 
ي أعداد الخاليا العدالت حيث دخل المسبب فمعنوية زيادة 

المرضي واحدث العالمات السريرية واإلسھال بعد ذلك أعطينا 
المعزز الحيوي لذلك حدث تحفيز للجھاز المناعي وباالخص 



  )٣٢٨-٣٢١ (٢٠١٢، ٤، عدد إضافي ٢٦د المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجل
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

٣٢٥ 
 

جسم وجاءت ھذة العدالت كونھا الخط الدفاعي االول في ال الخاليا
 في أعداد  ولوحظ زيادة. مع ما ورد أعاله)٢١(النتيجة متفقة مع 

في  اعدادھا  تفوقتاذمن التجربة  )١٦( الخاليا اللمفية في اليوم
مجموعة مقارنة بعجول  والثانية  المجموعتين األولىحيوانات
دورا كبيرا في تحفيز ) IMBO( لعب المعزز الحيوي إذالسيطرة 

الجھاز المناعي كونة قد سبب ارتفاع في االمينوكلوبيولينات 
وخاصة  الخلوية والخلطية(نوعيھا ب  المناعةألنه يحفزالمناعية 

T-CD4, T-CD8)cell - ( مع  جاءت متفقة ايضاالنتيجةوھذه 
 تفرز عدد من السايتوكينات CD4 ذكروا ان خاليا اذ ) ٢٣،٢٢(

   . اللمفاويةT وخاليا Bالمھمة في تنشيط خاليا 
  
الكلي تأثير اعطاء المعزز الحيوي في معدالت العد : )٧(جدول ال

 الخطأ القياسي في +مل من الدم / خلية  لخاليا الدم البيض
  .العجول المصابة باالسھال

  
  المجاميع

 معزز( االولى االيام
حيوي من اليوم 

 ).االول

 معزز(الثانية 
حيوي بعد 
االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 8.100+261.8 
a 

8.102+220.74 
a 

8.105+178.60 
a 

7 8.260+397.79 
b 

10.888+357.66 
a 

12.000+273.6 
a 

16 11.000+369.3 
a 

10.274+330.5 
a 

10.446+263.592 
b 

الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى 
  ).P≤0.05(معنوية 

  
تأثير اعطاء المعزز الحيوي االمبو في معدالت : )٨(جدول ال

لخطأ القياسي في العجول  ا+ مل من الدم/ خلية  الخاليا العدلة
  .المصابة باالسھال

  
  المجاميع

 معزز( االولى االيام
حيوي من اليوم 

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 3.499+3.46 
a 

3.548+1.24 
a 

3.509+1.85 
a 

7 3.160+2.43 
b 

5.743+2.43 
a 

3.364+2.57 
a 

16 240..3+1.48 
b 

3.376+1.80 
b 

5.175+0.82 
a 

الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى 
  ).P≤0.05(معنوية 

حصلت زيادة في اعداد الخاليا احادية النواة في اليوم السابع 
للمجموعة االولى مقارنة ) يوم االصابة باالسھال(من التجربة 

 المعزز الحيوي من نتيجة آلخذھا بالمجموعتين الثانية والثالثة
اليوم األول لوالدتھا مما ادى الى زيادة القابلية البلعمية 

)Phagocytic activity ( للخاليا الحبيبية والخاليا األحادية وھي
تعتبر من أقوى الوسائل الدفاعية للعجول الصغيرة ضد المسببات 

بينما في المجموعة الثانية ) ٢٥،٢٤ (البكتيرية وھذا يتفق مع
لثة تناقصت أعداد الخاليا األحادية، كون االصابة في ھاتين والثا

المجموعتين اكبر حيث دخل اكبر عدد من المسبب المرضي 
للجسم مما تسبب في حدوث اعادة انتشار للخاليا االحادية 

Monocyte نتيجة تفاقم المرض وھجرتھا من الدم الى منطقة 
ن التجربة فلم  م١٦اما في اليوم  ).٢٦(االصابة وھذا يتفق مع 

  . يالحظ وجود أي فرق معنوي للمجاميع الثالث
  
تأثير اعطاء المعزز الحيوي االمبو في معدالت : )٩(جدول ال

ياسي في العجول  الخطأ الق+مل من الدم /الخاليا اللمفية خلية
  .المصابة باالسھال

  
  المجاميع

 معزز( االولى االيام
حيوي من اليوم 

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 3.944+2.90 
a 

3.863+2.28 
a 

3.972+0.94 
a 

7 4.295+2.18 
b 

5.145+2.27 
a 

4.900+3.20 
b 

16 7.194+3.06 
a 

6.668+1.35 
a 

4.750+2.48 
b 

الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى 
  ).P≤0.05(معنوية 

  
تأثير اعطاء المعزز الحيوي االمبو في معدالت : )١٠(جدول ال

 الخطأ القياسي في +مل من الدم /الخاليا احادية النواة خلية 
  .العجول المصابة باالسھال

  
  المجاميع

 معزز( االولى االيام
حيوي من اليوم 

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 0.361+0.56 
a 

0.346+0.49 
a 

0.358+0.40 
a 

7 0.513+0.42 
a 

0.304+0.58 
b 

0.300+0.30 
b 

16 0.334+0.51 
a 

0.326+0.46 
b 

0.325+0.44 
a 

الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى 
  ).P≤0.05(معنوية 



  )٣٢٨-٣٢١ (٢٠١٢، ٤، عدد إضافي ٢٦د المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجل
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

٣٢٦ 
 

تأثير اعطاء المعزز الحيوي االمبو في معدالت : )١١(جدول ال
ياسي في العجول الخطأ الق +مل من الدم /دة خلية الخاليا القع

  .المصابة باالسھال
  

  المجاميع

 معزز( االولى االيام
حيوي من اليوم 

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 0.211+0.60 
a 

0.235+0.59 
a 

0.203+0.26 
a 

7 0.207+1.30 
a 

0.273+0.40 
a 

920.2+0.33 
a 

16 0.143+0.39 
a 

0.112+0.25 
a 

0.115+0.35 
a 

الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى 
  ).P≤0.05(معنوية 

  
تأثير اعطاء المعدل الحيوي االمبو معدالت : )١٢(جدول ال

 الخطأ القياسي في العجول +مل من الدم /الخاليا الحمضة خلية 
  .المصابة باالسھال

  
  المجاميع

 معزز( االولى ياماال
حيوي من اليوم 

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 0.097+0.91 
a 

0.093+0.56 
a 

0.081+0.3 
a 

7 0.092+1.11 
a 

0.115+0.9 
a 

0.144+0.16 
a 

16 0.089+0.21 
a 

0.92+0.67 
a 

0.081+0.61 
a 

تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى الحروف المختلفة أفقيا 
  ).P≤0.05(معنوية 

  
 حجم تمعدال االختالف فينتائج ) ١٣(يبين الجدول رقم 
 ازدادجربة في اليوم السابع من الت  اذ انهةخاليا الدم المرصوص

 مجموعة  حجم الخاليا الدم المرصوصة في حيواناتمعنويا
الى ويعود السبب االولى والثانية   مقارنة بالمجموعتينالسيطرة

 نتيجة فقدان السوائل المفرط من الجسم بسبب نكازحدوث حالة اال
نتيجة فقدان التوازن   زيادة في لزوجة الدموحصولال االسھ

 تتصرف السوائل من األنسجة والفراغات اذللسوائل في االنسجة 
اما في اليوم  (28 ،27) وھذا يتفق مع بين الخاليا إلى الخارج

 لتصل الى اعلى قيمة ازدادت القيم معنوياربة فقد من التج) ١٦(
 مقارنة بالقيم في حيوانات سيطرةمجموعة ال في عجول لھا

   . والثانيةاألولىالمجموعتين 

تأثير اعطاء المعزز الحيوي االمبو في حجم خاليا : )١٣(جدول ال
 الخطأ القياسي في العجول المصابة +% الدم المرصوصة 

  .الھباالس
  

  لمجاميعا

 معزز( االولى االيام
حيوي من اليوم 

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 36.8+0.8 
a 

36.8+0.6 
a 

36.9+0.5 
a 

7 34.5+0.8 
b 

36.8+0.8 
b 

48.5+0.9 
a 

16 35.8+0.8 
b 

35.7+0.8 
b 

55.0+0.8 
a 

نوي عند مستوى الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق مع
  ).P≤0.05(معنوية 

  
تأثير اعطاء المعزز الحيوي االمبو في معدالت : )١٤(جدول ال

  .ياسي في العجول المصابة باالسھالالخطأ الق+البروتين الكلي 
  

  المجاميع

 معزز( االولى االيام
حيوي من اليوم 

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )ةالسيطر

1 6.8+0.5 
a 

6.7+0.3 
a 

6.4+0.2 
a 

7 7.3+0.2 
a 

7.4+0.2 
a 

7.1+0.2 
a 

16 8.4+0.3 
a 

8.9+0.2 
a 

7.3+0.2 
b 

الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى 
  .،)P≤0.05(معنوية 

  
البروتين الكلي معنويا في اليوم السابع من  ارتفعت قيمة

ولكن بصورة متساوية للمجاميع ) ١٤الجدول رقم (التجربة 
الثالث كونھا أصيبت باإلسھال والتھاب األمعاء الناتج عن 
االشيرشيا القولونية مما ادى الى فقدان السوائل من الجسم وتسبب 

في ) ٢٧(في ارتفاع بروتينات الدم وزيادة الكلوبيولينات المناعية 
 معنويا حين انه في اليوم السادس عشر من التجربة ازدادت القيم

في عجول المجموعة الثانية مقارنة بعجول المجموعة االولى 
وتفوقت قيم عجول المجموعة الثانية على قيم عجول مجموعة 
السيطرة وھذا بسبب زيادة مستوى األجسام المناعية نتيجة أعطاء 
المعزز الحيوي وخاصة في المجموعة األولى والثانية وھذة 

 خالل بحثيھما على تأثير )٣٠،٢٩(النتيجة ايضا جاءت متفقة مع 
إعطاء المعززات الحيوية الى العجول الحديثة الوالدة اذ تودي 



  )٣٢٨-٣٢١ (٢٠١٢، ٤، عدد إضافي ٢٦د المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجل
  المؤتمر العلمي السادس، كلية الطب البيطري، جامعة الموصلوقائع

٣٢٧ 
 

 وبعض القيم الدموية IgGالى زيادة الكلوبيولين المناعي نوع 
وخاصة العجول في المجموعتين األولى والثانية التي أخذت 

مما ادى الى حصول ارتفاع في مستوى ) االمبو(المعزز الحيوي 
من التجربة ) ١٦(لوبيولينات المناعية وصل الى قمته في اليوم الك

اذ تحفز االستجابة المناعية الخلطية وتزيد من الخاليا اللمفية 
خالل دراسة ) ٣١(بسبب زيادة في كاماكلوبيولين وھذا يتفق 

أجريت على الفئران لبيان تاثير اعطاء المعززات الحيوية على 
االنخفاض المعنوي الحاصل في تركيز الكلوبيولينات المناعية اما 

ھو كآلية تعويضية نتيجة  )١٦و١٥(األلبومين وكما في الجدوالن 
ارتفاع تركيز الكلوبيولين مع البروتين الكلي إذ ينخفض تركيز 

  ).٣٢(األلبومين للمحافظة على الضغط التناضحي 
  
تأثير اعطاء المعزز الحيوي االمبو في معدالت : )١٥(جدول ال

ياسي في العجول المصابة  الخطأ الق+ ديسيلتر /غم مينااللبو
  .باالسھال

  
  المجاميع

 معزز( االولى االيام
حيوي من اليوم 

 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 6..2+0.3 
a 

2.6+0.2 
a 

2.9+0.3 
a 

7 2.3+0.5 
a 

2.7+0.4 
a 

3.1+0.5 
a 

16 2.1+0.2 
b 

2.8+2.0 
b 

3.6+0.1 
a 

الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى 
  .)P≤0.05(معنوية 

  
تأثير اعطاء المعزز الحيوي االمبو في معدالت : )١٦(جدول ال

في العجول المصابة الخطأ القياسي + ديسيلتر / غمالكلوبيولين
  .باالسھال

  
  المجاميع

 معزز( االولى االيام
اليوم حيوي من 
 ).االول

حيوي  معزز(الثانية 
بعد االصابة 
 ).باالسھال

 مجموعة(
 )السيطرة

1 4.0+0.11 
a 

4.6+0.21 
a 

4.2+0.2 
a 

7 4.5+0.2 
a 

4.6+0.2 
a 

4.4+0.2 
a 

16 5.2+0.2 
a 

5.6+0.2 
a 

4.0+0.2 
b 

الحروف المختلفة أفقيا تشير الى وجود فرق معنوي عند مستوى 
  ).P≤0.05(معنوية 
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