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  الخالصة

  
والبروبولس المؤزر ال) %10 ,%5 ,%2.5 ,%1(راكيز التالية توبال البروبولس المحضر بمفرده  بھدف تقييم سالمةِأجريت ھذه الدراسة

ِبالمضادات الحيوية ومقارنته مع الحاالت المعاملة بالمضادات الحيوية والسيطرة على صحة النعجة والضرع والحليب عند استعماله للحقن  ِ
َحيث بين فحص السالمة أن استخدام البروبولس داخل الضرع عبر قناة الحلمة أدى إلى ، السليمةداخل الضرع أثناء فترة الحلب في النعاج 
بقاء الدواء   فترة،انخفاض في أنتاج الحليب ، في الحليبSCCارتفاع في عدد الخاليا الجسمية  (حدوث أعراض جانبية اختفت فيما بعد منھا

 مع ،)اللمفية فوق الثديية مقارنة بمجموعتي المضادات الحيوية والسيطرةتضخم في الغدة ال  تصلب في نسيج الضرع فضال عن،في الحليب
تقييم فاعلية   كما تم).نسبة الدھن والبروتين وسكر الالكتوز(وجود فروق معنوية مختلفة بين المجاميع عند قياس مكونات الحليب 

يوية ومقارنة ُ مع مجاميع المضادات الحيوية مستحضر البروبولس بمفرده ومستحضر الفعل التآزري للبروبولس مع المضادات الح
 حيث بعد تأكيد ،ومجموعة السيطرة في عالج التھاب الضرع التجريبي المحدث ببكتيريا المكورات العنقودية الذھبية في ضرع النعاج

ه العزالت لفحص عت ھذ أخضApi 20 Staphباستخدام  Staphylococcus aureus  عزالت من المكورات العنقودية الذھبية6تشخيص 
ً مضادا حيويا12 من أصل 10 لاختيرت عزلة كانت مقاومة  الحساسية اذ مل من العالق / وحدة مكونة للمستعمرة  5وتم تحديد جرعة ً

 ساعة من 72 – 18 وبعد ظھور اإلصابة خالل ، نعجة سليمة25ًالجرثومي إلحداث اإلصابة تجريبيا داخل الضرع عبر فتحة الحلمة في 
بالمضادات الحيوية وخافض  )ارتفاع درجة الحرارة وتغير في التنفس والنبض(  التي أظھرت اعراض مرضيةالنعاج ولجتُالحقن ع
ًعولجت موضعيا داخل الضرع  كما ،رة واألدوية المضادة لاللتھابالحرا  ) نعاج8 (10%  و1%بمستحضر البروبولس بمفرده بتركيز ُ

وقورنت بمجموعة )  نعاج4(مستحضر الفعل التآزري للبروبولس مع المضادات الحيوية م ًالتي أظھرت أعراض جانبية خفيفة جدا ث
 أما الشفاء السريري الموضعي ، أظھرت النتائج حدوث شفاء سريري جھازي في جميع النعاج اذ،والسيطرة)  نعجة12( الحيويةالمضادات 

 بالبروبولس  عدم حدوث شفاء جرثومي في جميع الحاالت المعالجةوحظ ول،ن متفاوتا ًحسب نوع المضاد البكتيري والشركة المنتجة لهفكا
  .اإلصابة بعد أي إجھاد تتعرض له ُيعرض النعاج إلى خطر معاودة مما  مقارنة بالمجموعة المؤزرة بالمضادات الحياتية
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 Abstract  
  
This study for the evaluation safety of uses propolis at (1%, 2.5%, 5%, 10%) concentrations (alone and synergistically with 

antibiotic) inside the intramammary the lactation period of the healthy ewes, compared with treated and control groups. The 
result of safety test indicated that the uses of propolis as intramammary infusion inside the teat cause some effects that 
disappeared later, like elevation of SCC in milk, decrease in milk yield, prolong residue time for propolis, in addition to the 
hardness in the consistency of the udder and enlargement the supramammay lymph node when compared with treated and 
control groups. Also there is significant difference between groups in milk composition. The second trial was to evaluate the 
Pharmacological activity of propolis preparation and synergism preparation and compared it with antibiotic and control groups 
in treatment of experimentally induced Staphylococcus aureus Mastitis in the udder of ewes, after confirmed the diagnosis of 
Staphylococcus aureus strains by Api 20 Staph, one isolate of Staphylococcus aureus was selected based on (its resistance to 
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10 of 12 antibiotic tested). The infected dose 5 cfu/ml of bacterial suspension was selected to experimentally induced 
Staphylococcus aureus mastitis in 25 ewes, After the appearance of infection 18 -72 hours post inoculation of bacterial 
suspension of Staphylococcus aureus in the udder by intramammary route in ewes, the ewes treated paraenterally by antibiotic, 
antiinflammatory and antipyretic drug and locally in four groups (propolis 1% and 10%) (8 ewes) which appeared very mild 
side effects, synergism between propolis and antibiotic (4 ewes), antibiotic (12 ewes) and (1 ewe) as control group. The results 
showed systemic cure in all ewes but with differences in the local clinical cure between groups according to the type of 
antibiotic and its company production without bacterial cure in all groups , so that make the ewes under the risk of reinfection 
under any stress condition. 
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  المقدمة

  
المھمة التي تؤثر يعد مرض التھاب الضرع أحد األمراض 

ِفي صحة وإنتاجية األغنام لسعة انتشاره والخسائر االقتصادية 
ُ ويمكن تعريفه بأنه التھاب يصيب النسيج ،(1)الناجمة عنه 

الحشوي للغدة اللبنية يتميز بحدوث تغيرات فيزيائية و كيميائية 
 .(2) إضافة إلى تغيرات مرضية في أنسجة الغدة ،في الحليب

ًت العنقودية الذھبية الجرثومة األكثر انتشارا في تشكل المكورا
 ،لتھاب الضرع ألسريري والتحت السريري في النعاجحاالت ا

أشد المسببات  تعتبر المكورات العنقودية الذھبية واحدة منو
م المضادات الحيوية فقد ً حيث غالبا ما تقاو،المرضية خطورة

ل الطبيعية حاول الكثير من الباحثين االستفادة من البدائ
 ھو ناتج طبيعي راتيني )العكبر (البروبولس .(3) كالبروبولس
شغاالت نحل  ُ تجمعه، معقد التركيب، متباين اللون،صمغي القوام

العسل من األجزاء النامية لألشجار و الشجيرات كبراعم األوراق 
 وذكر المختصون أنه مزيج من رواتين النباتات ،و قلف األشجار

 يعد ، الطلع وإفرازات الغدد اللعابية للنحلو الشمع و حبوب
حيث يستخدمه ،البروبولس من المنتجات المھمة لخلية النحل

النحل في تضييق مداخل الخلية في فصل الشتاء وفي سد 
التصدعات وملء الشقوق التي يدخل منھا الضوء إلى داخل 
ُالخلية ويستخدمه في تحنيط القوارض والحشرات التي يقتلھا 

الباحثون فاعلية   أكد كما.(4)الياه ويصعب عليه أخراجھا داخل خ
 (7)  والفطريات(6)والفايروسات ، (5) الجراثيم البروبولس ضد

  .(8) والطفيليات
 العديد من  الفاعلية التأزرية للبروبولس مع(9) أثبتو

 Kirby and)  الزجاج باستخدام طريقةفيالمضادات الحياتية 
Bauer)كيز المثبط األدنى  وطريقة تحديد الترMIC Minimum 

Inhibitory Concentration،أن البروبولس يزيد من   حيث وجدوا
 .فاعلية المضادات الحياتية ضد نمو المكورات العنقودية الذھبية

الدوائية سالمة اللتقييم  أستناد لما سبق ذكره جاء ھذا البحث
ليم داخل الضرع السلمستحضر البروبولس عند استعماله للحقن 

تقييم الفعالية العالجية للبروبولس لوحده  أثناء فترة انتاج الحليب
باألضافة للفعل للتآزري للبروبولس مع المضادات الحيوية كعالج 
موضعي أللتھاب الضرع المحدث تجريبيا ببكتريا المكورات 

  .في النعاج دية الذھبيةالعنقو

  المواد وطرق العمل
  

ة الدوائية لمستحضر البروبولس تقييم السالم :ى األولالتجربة
والفعالية التآزرية مع المضادات الحياتية عند استعماله للحقن 

  .داخل الضرع السليم أثناء فترة انتاج الحليب
  

  الحيوانات
خالية من أي التھاب   نعجة24أجريت ھذه التجربة على 

، تم بعد اجراء فحص كاليفورنياسريري أو تحت السريري 
 سنوات وبمعدل 4-3 وبأعمار ، الصقالويةشرائھا من منطقة

 قسمت الحيوانات إلى ، في بداية مرحلة اإلرضاع،كغم 50أوزان 
 نعاج ماعدا مجموعة 4 مجاميع وكل مجموعة تحتوي على 4

، مع مالحظة تعويد )نعاج لكل نركيز 4 (12 كانت البروبولس
 على أكل العلف الخشن من بداية  بعد والدة النعاجالحمالن

بوع الثاني وذلك من خالل حجزھم في مكان معزول عن األس
ويقدم لھم العلف الخشن بصورة مستمرة ويسمح لھم  أمھاتھم

برضاعة أمھاتھم مرتين باليوم ولعدة أيام ثم تطول ھذه المدة 
اليوم الواحد والعشرين بعد ( أسابيع من الوالدة 3 بعد ً.تدريجيا
َ فرغ الحليب كل،)الوالدة ِ ُيا وعقم الُ موعة ُوعوملت المج ضرعً
 وبالتراكيز التالية) P( بمستحضر البروبولس  المعالجةاألولى

)P1=1%, P2=2.5%, P3=5%( مل5  أيام بجرعة حجمھا3لمدة و  
  .ساعة 12كل حقنا يالضرع

  الحيويةمضاداتالب  الثانية فعوملتمجموعةالأما 
Antibiotics (AB) :أعطيت(Multiject)  المجھزة من شركة

Noorbrokيزية والحاوي على خليط من اإلنكل) Procain 
Pencillin، Neomycin Sulfate، Streptomycin sulfate، 

Prednislone( ،التآزري  الفعل ذاتة المجموعة الثالثSynergistic 
effect (S) : أعطيت مستحضر الفعل التآزري لخالصة

 رةالمجموعة الرابعة السيط ،ويةالبروبولس مع المضادات الحي
Control (C) : ھي مجموعة أعطيت المادة المذيبة والمادة الحاملة

 تم أجراء الفحوصات السريرية الروتينية على النعجة ،فقط
حساب عدد الخاليا الضرع والحليب قبل وبعد المعاملة وو

الجسمية في الحليب من خالل أجراء العد المجھري المباشر 
وبعد المعاملة في الفترات للخاليا الجسمية في عينات الحليب قبل 

 ، يوم1 بعد المعاملة ، أيام7 قبل المعاملة ً،يوما14 قبل المعاملة(
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حساب أنتاج كذلك تم ، ً) يوما14 بعد المعاملة ، أيام7بعد المعاملة 
 حساب  كما تم،أعالهالحليب للشطر المراد فحصة في الفترات 

ل  جھاز ا باستخدام)دھن والبروتين والالكتوز(مكونات الحليب 
Milkscope المذكورة جامعة بغداد في الفترات /  في كلية الزراعة

 اكار ،اكار الدم( زرع لعينات الحليب  وقد أجري،أعاله
  .)10 (قبل وبعد المعاملة) نول المان،المكونكي

  
    األيثانولي البروبولسمستحضر تحضير

 كغم من مادة البروبولس الخام من معشب األمين 1تم شراء 
 حيث جمع من مناطق حول الرضوانية في ،العامرية ببغدادفي 

 ثم ،ُ ونظفت من األتربة و قطع الخشب العالقة بھا،محافظة بغداد
وضعت بالمجمدة لعدة ساعات بعدھا طحنت باستعمال مطحنة 

 ثم حفظت في عبوات نظيفة ،كھربائية حتى أصبح بھيئة مسحوق
  لحين االستعمالومعتمة ومحكمة الغلق في درجة حرارة الغرفة

 مع الكحول اإلثيلي ذو التركيز مزج مسحوق البروبولس )11(
 بعد ذلك ،في درجة حرارة الغرفة وھي المفضلة 9:1بنسبة % 70

َعدل األس الھيدروجيني من  ِ  وباستعمال المازج ،)12 ( 6.4  إلى5ُ
ُ ثم رشح ،ًالمغناطيسي كان يرج يوميا لعدة مرات ولمدة عشرة أيام

 ثم باستخدام ورقة ترشيح من ،استعمال قطعة من القماشالمزيج ب
 Cold ثم تم أحداث التصفية الباردة ،(Whatman No. 1)نوع 

Filtration   م20 –وذلك بوضع الراشح في درجة حرارة º ولمدة 
  باستخدام ورقة ترشيح من نوعترشيحهثم  ً ساعة تقريبا24

(Whatman No. 50)  التي ادت الى للتخلص من المواد الشمعية
ُ بعد ذلك تمت تصفيته ، بحيث)1(اعراض جانبية كما في الشكل 

  مايكروميتر0.2باستخدام المرشحات ذات الثقوب الدقيقة 
)Milipore Filter Syringe 0.2 µm(، من خالل َم أزيل المذيبث 

ِتبخيره وذلك بوضعه في أطباق زجاجية في الفرن الكھربائي  ِ
ًته جيدا ويجب مراقبºم 70 بدرجة  وبذلك تم الحصول على ،ِ

 propolis Ethanol(خالصة البروبولس الخالية من الكحول 
Extract PEE( ، ثم وزنت وحفظت في عبوات زجاجية نظيفة

. (13) لحين االستعمال ºم 4ومعتمة ومعقمة في الثالجة بدرجة 
للحقن داخل   وبالتراكيز الثالثةوتم تحضير الصيغ النھائية

  ).1(كما في الجدول  :Intramammary Infusionالضرع 
  

تقييم الفعالية الدوائية لمستحضر البروبولس  :التجربة الثانية
في عالج التھاب الضرع المحدث تجريبيا ببكتريا المكورات 

  .العنقودية الذھبية في النعاج
 

 الحيوانات
 في النعاج )المقابل(أجريت ھذه التجربة على الشطر الثاني 

ت لتقييم السالمة الدوائية بعد التأكد من خلوھا من أي التي استخدم
إصابة بكتيرية أو فطرية من خالل الزرع البكتيري الذي أجري 
على عينات الحليب المأخوذة منھا، حيث تم حقن المكورات 
العنقودية بعد تحديد الجرعة المصيبة في الزجاج أوال وباستعمال 

  .Drop Plate Method (Miles and Misra Method) (14) طريقة

نعاج ) 3(ثالثة تراكيز مختلفة للجرعة المصيبة في  تم اختبار
 مراقبة وقت ظھور األعراض المرضية أللتھاب الضرع مع

وحدة مكونة 5 اختيار الجرعة وتم وشدة األعراض للسيطرة عليھا
  .مل/ للمستعمرة 

  
الصيغ النھائية لمستحضر البروبولس التي تم ) 1(جدول رقم ال
  .قنھا في ضرع النعاج السليمةح

  
  الصيغة الدوائية  المستحضر
مستحضر 
البروبولس 

   %1بتركيز 

Rx  
 Propolis Ethanolic Extract         1g 
 Polyethylene Glycol   200 add 40 ml 
 Glycerine                             60 ml 
                                         100 ml 

مستحضر 
البروبولس 

   %2.5بتركيز 

Rx  
 Propolis Ethanolic Extract      2.5 g 
 Polyethylene Glycol  200 add 40 ml 
 Glycerine                            60 ml 

                                         100 ml 
مستحضر 
البروبولس 

   %5بتركيز 

Rx  
 Propolis Ethanolic Extract      5 g 
 Polyethylene Glycol   200 add 40 ml 
 Glycerine                            60 ml 
                                         100 ml 

مستحضر 
البروبولس 

   %10بتركيز 

Rx  
 Propolis Ethanolic Extract     10 g 
 Polyethylene Glycol   200 add 40 ml 
 Glycerine                            60 ml 

                                         100 ml 
مستحضر الفعل 

التأزري 
للبروبولس مع 

المضادات 
  الحيوية

Rx  
 Propolis Ethanolic Extract         5 g 
 Polyethylene Glycol   200 add 30 ml 
 Procaine Pencillin                   1 g 
 Streptomycine Sulfate             1 g 
 Neomycine Sulfate                 1 g 
 Mythylprednisolone            100 mg 
 Polyethylene Glycol   200 add 30 ml 
 Glycerine                             40 ml 
                                         100 ml  

مستحضر 
  السيطرة

Rx 
Polyethelene Glycol         200 40 ml 
Glycerine                            60 ml 
                                         100 ml 

  
  مستحضر البروبولس ر تراكيزتحضي

 تراكيزنفس الب مل من مستحضر البروبولس 100ضير تحتم 
 ,%5 ,%2.5 ,%1(ھي و ة الدوائيةالتي استخدمت في فحص السالم

 غم على التوالي من خالصة )10 ,5 ,2.5 ,1(  أذيب،)10%
 ليكمل Polyethylene glycol 200 البروبولس في المادة المذيبة

ُ مل وبعد اإلذابة الجيدة تم ترشيحه من خالل 40الحجم إلى 
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 Milipore filters No. 0.20 µmالمرشحات ذات الثقوب الدقيقة 
ثم كمل  .(15)  يتم التعقيم و التخلص من الجزيئات الكبيرةوبذلك

المعقم داخل  glycerin مل بإضافة الكلسيرين 100الحجم إلى 
 حيث وضع المزيج في ، ولمدة ساعةº م150الفرن بدرجة حرارة 

مل من  100ولتحضير  .عبوة زجاجية معقمة ومحكمة الغلق
ت الحيوية فقد مستحضر الفعل التآزري للبروبولس مع المضادا
%  5أي %  10حضر بإذابة نصف تركيز مستحضر البروبولس 

 Polyethylene glycolمن البروبولس في مادة ( غم 5َوبذلك أذيب 
ُمل ثم تم تعقيمه بالترشيح عبر  30 ليكمل الحجم إلى )200 َ

 في حين أخذ نصف ،µm 0.2المرشحات ذات الثقوب الدقيقة 
 المجھز من شركة Multijectل تركيز مكونات مستحضر ا

Norbrookغم من كٌل 1 حيث أذيب ، المصنع في أيرلندا الشمالية 
  وStreptomycine sulfate و Procaine pencillin(من 

Neomycine sulfate (ملغم من 100و (Mythylprednisolone) في 
 30 ليكمل الحجم إلى Polyethylene glycol 200المادة المذيبة 

 المعقم Glycerin مل من 40ليطين وأضيف إلى  ثم مزج الخ،مل
َأما عند  . لمدة ساعة)º م150(بالفرن الكھربائي بدرجة حرارة 

مل من  40تم مزج   فقد،مل من مستحضر السيطرة 100تحضير 
 المعقمة بالترشيح عبر Polyethylene glycol 200المادة المذيبة 

المادة  مل من 60 وµm 0.2المرشحات ذات الثقوب الدقيقة 
 المعقم بالفرن الكھربائي بدرجة Glycerinالحاملة الغلسيرين 

أستخدمت ھذه المواد في كال  .)16(لمدة ساعة ) º م150(حرارة 
  واختبار القابلية العالجية لتقييم السالمة الدوائيةالتجربتين

لمستحضر البروبولس ومستحضر الفاعلية التآزرية للبروبولس 
ِعند استخدامه داخل الضرع عبر قناة مع المضادات الحياتية 

  .ُالحلمة ومقارنته بالمضادات الحياتية و مجموعة السيطرة
  

   والمناقشةالنتائج
 

وبولس والتي أن استخدام الصيغ الدوائية لخالصة البر
لقابلية الذوبانية أدت إلى حدوث ااستخلصت بدون تحسين 

مع أعراض جانبية موضعية في الضرع امتازت بتورم الضرع 
ًحدوث تصلب في نسيج الضرع وألم للشطر وأحيانا عرج في 
َالمشي من شدة األلم و الجس باليد أظھر كتلة دوائية غير ممتصة 

خثر شمعية من المادة الدوائية َبالنسيج وعند الحلب لوحظ خروج 
ً تخرج بصعوبة مسببة ألما عند خروجھااذ ً مما نتج عنه فشل،ً َ 

   .)1(الشكل  الصيغ المحضرة
الى أن خالصة البروبولس قد تفاعلت مع ٥٦كذلك وقد يعود 

ُمكونات الحليب مكونة مركب أكثر تعقيدا مما يؤدي إلى تكتله  ً ُ
 لذلك فقد تم مزج مستحضر ،(17)داخل الضرع وھذا يتفق مع 

حليب طبيعي وحليب (خالصة البروبولس مع حليب النعاج 
الحاضنة  في المختبر وبكميات متساوية ووضع في )ملتھب

 وكانت )نفس درجة حرارة داخل الضرع( º م37بدرجة حرارة 
النتيجة عدم حدوث أي تكتل للحليب مع البروبولس وبالتالي 

ً وقد يفسر أن حجم الجزيئات كان كبيرا جدا ،استبعاد ھذا السبب ً

 في خالصة البروبولس وھذا يتفق Waxوذلك نتيجة لوجود الشمع 
مراعاة حجم الجزيئات  ر الىاشا والذي )18(مع ما وجده ُ
Particle Size والخواص الميكانيكية للدواء Mechanical 

Properties عند تحضير األدوية لإلعطاء داخل الضرع 
Intramammary infusion، أن الزيادة في حجم الجزيئات يؤدي  اذ

إلى تخريش في نسيج الضرع والذي قد يؤدي إلى حدوث فعل 
عدم تشتيت الدواء داخل الضرع و An adverse effect عكسي

dispersion of a drugأو تجمع / ُ مما يتسبب عنه تكتل و
ولوحظ أن استخالص البروبولس بالطريقة المذكورة  .للجزيئات

تعديل األس الھيدروجيني (مع تحسين القابلية الذوبانية من خالل 
وتصفية المبردة للخالصة عبر ورقة الترشيح ثم عبر المرشحات 

 أدى إلى تحسين ،) للتخلص من الشمعµm 0.2ت الثقوب الدقيقة ذا
 لوحظ ).2(في األعراض الجانبية على الضرع كما في الشكل 

 تحضير مستحضر البروبولس ومستحضر الفعل التآزري عند
للبروبولس مع المضادات الحيوية وإن شكل المستحضر المتكون 

يتفق مع ما  وھذا Thick solution سميك ھو عبارة عن محلول
في إن أشكال مستحضرات العالج داخل الضرع  (10)ذكر في 

 اختيار البولي أثيلين كليكول  يعزى.عبر فتحة الحلمة
Polyethylene Glycol 200 الوحيد كانً مذيبا لخالصة البروبولس 

أمين وال يحدث  من بين المذيبات العضوية األخرى يتصف بكونه
المستحضرات المستخدمة تخريش للضرع ويستعمل بكثرة في 

ُ الجزيئي القليل الذي يمكنه ه وزنھًفضال عن ،)1(داخل الضرع 
 Millipore Filter Syringeمن العبور خالل المرشحات الدقيقة 

ُوبالتالي أمكانية تعقيمه بعد مزجه بالبروبولس واستعمل  ،ُ
 لزوجة لكي يعطي Vehicleكمادة حاملة  Glycerinالغلسرين 

ُضافة إلى كونه شائع االستعمال في أدوية التھاب  باإل،للمزيج
ً فضال عن الخواص التي يمتاز بھا ،و رخيص الثمن الضرع

، كذلك Stabilizer (15) وموازنة Preservativeكونھا مادة حافظة 
داخل الضرع   المعطاةمستحضراتال إلى أن (19)أشار 

Intramammary Infusionاد ً غالبا ما تحتوي على سواغ من مو
 ولم يتم ،مضادة لاللتھاب ومواد مضادة لألكسدة ومواد حافظة

ُإضافة ھذه المواد وذلك لما يمتلكه البروبولس من فعل مضاد  ِ
ُلاللتھاب وفعل مضاد لألكسدة وفعل وقائي وھذا ما أكده الكثير 

األولى : تم تعقيم المستحضر على مرحلتين  (21,20)من الباحثين 
لس مع المذيب وذلك باستخدام طريقة ھي تعقيم خالصة البروبو

 الترشيح من خالل المرشحات ذات الثقوب الدقيقة
  والمرحلة الثانية ھي تعقيم المادة الحاملة،مايكروميتر0.2

ِ وذلك بوضعه في Dry Heatالكلسيرين باستخدام الحرارة الجافة 
 وبعد )16( لمدة ساعة °C 150الفرن الكھربائي بدرجة حرارة 

  .ھما في عبوة معقمةذلك تم مزج
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ظھور خثر شمعية في الحليب نتيجة تحضير ) ١(شكل 
  .ق القديمةائمستحضرات من البروبولس استخلصت بالطر

 

   
التحسن في األعراض الجانبية للضرع بعد إجراء ) ٢(شكل 

استخالص للبروبولس مع التحسين في القابلية الذوبانية من خالل 
  .األس الھيدروجينيالتخلص من الشمع وتعديل 

  
  ير المعامالت على مكونات الحليبتأث

كما يب على نسبة الدھن في الحل تم التأكد من تأثير المعامالت
تأثير معاملة أحد شطري ضرع النعاج ) 2(الجدول في وضح م

بمستحضر البروبولس والفعل التأزري بين البروبولس المحقون 
و  مضادات الحيويةُوالمضادات الحيوية ومقارنته بمجموعة ال

بمجموعة السيطرة الحاوية على المادة الحاملة والمادة المذيبة 
 بعد ،م يو14 بعد ، أيام7 بعد ،قبل المعاملة(في فترات زمنية .فقط
حيث أشارت النتائج إلى حدوث ارتفاع  ،)ً يوما من المعاملة21

في نسبة الدھن في حليب النعاج المعامل % 1معنوي بمستوى 
ً يوما من 14 أيام وبعد 7بعد (ت الحيوية في الفترة بالمضادا
في % 1 في حين لم يحدث أي تغير معنوي بمستوى ،)المعاملة

أن حدوث ارتفاع في دھن حليب النعاج المعاملة  .باقي المجاميع

قد يعزى الحتواء المرھم على السواغ ذو  بالمضادات الحيوية
وره إلى ارتفاع  والذي أدى بدLipophilic Drugالوجه ألدھني 

معامالت على نسبة بروتين تأثير اللوحظ و. الدھن في الحليب
تأثير المعامالت على نسبة البروتين ) 3(يبين الجدول و الحليب
تشير النتائج إلى  و،فترات الزمنية أعالهاليب النعاج ضمن في حل

في نسبة بروتين الحليب في % ٥حدوث ھبوط معنوي بمستوى 
 في حين ،ثاني بعد المعاملة في جميع المعامالتاألسبوع األول وال

زري و مجموعة نخفاض معنوي في مجموعة الفعل التآحدث ا
تأثير أما  . من المعاملةً)يوما21 بعد(المضادات الحيوية في الفترة 

 كما في الجدوللى نسبة سكر الالكتوز في الحليب المعامالت ع
في نسبة سكر  يأشارت النتائج إلى حدوث انخفاض معنو كما) 4(
 ،) أيام من المعاملة٧بعد ( جاميعالكتوز بالحليب في جميع المال

 14بعد (ثم حدث ارتفاع معنوي في نسبة سكر الالكتوز في الفترة 
 مع تفوق معنوي لمجموعة المضادات الحيوية )ًيوما من المعاملة

ً يوما من المعاملة حدث انخفاض 21 أما بعد ،على باقي المجاميع
في سكر الالكتوز في مجموعة المضادات الحيوية مقارنة معنوي 

  .بباقي المعامالت
في   لوحظ َارتفاع معنوي كبير في عدد الخاليا الجسميةكما
ًبعد المعاملة يوما واحدا (المجاميعحليب   ارتفاع مع حدوث )ً

  الحيوانات المعاملة على مجموعةجموعةجميع المفي معنوي 
 يرتفع فيھا عدد الخاليا الجسمية المضادات الحيوية التي لمب

في جميع  في عدد الخاليا الجسمية  ثم حدث ھبوط معنويً،كثيرا
 على جاميع الالحقتين مع تفوق معنوي للممدتينفي ال جاميعالم
المضادات الحيوية ثم مجموعة السيطرة المعالجة ب مجموعةال

قد  ھذاو ، المجاميععلى التوالي والتي أنخفض فيھا أكثر من باقي
 إلى السواغ الحاوي على مواد مضادة لاللتھاب لتقليل يعود

 عد تبريع اذ .(19) تحسس الضرع للمواد الغريبة الداخلة فيه
 على حدوث تحسس أو مؤشرفي الحليب ك الخاليا الجسمية

  في نسيج الضرع للصيغ الدوائية المحضرةIrritationتخريش 
في حليب شطر  يةإن االرتفاع في عدد الخاليا الجسمو، (10)

ًالضرع المعامل بالبروبولس والتي تناسبت طرديا مع الزيادة في 
ارت ِتركيزه ھو نتيجة احتوائه على بعض المركبات التي أث

 إلى أن فاعلية المواد المضادة ًتحسسا في نسيج الضرع إضافة
ً الموجودة طبيعيا في البروبولس Anti-inflammatoryلاللتھاب 

  الموجود في أدوية الحقنpredinslone ھي أقل من فاعلية
  .(18) وھذا يتفق مع لمجموعة الحيوانات المعالجة

 في إنتاج الحليب  النتائج إلى حدوث انخفاض معنوياشارت
 ماعدا  أيام من المعاملة٧بعد  مدة في الالمجاميع  حيواناتفي

المضادات الحيوية و مجموعة ب  المعالجةمجموعةال حيوانات
 استمرار االنخفاض في إنتاج الحليب في ھذه  مع،السيطرة
 ِ ثم عاد اإلنتاج إلى مستوياته،عالجً يوما من ال١٤بعد  المجاميع

ُ ويعزى ھذا االنخفاض في إنتاج الحليب عطاءً يوما من اال٢١بعد 
في شطر الضرع المعامل بمجموعة البروبولس والفعل التأزري 

 الضرع إلى التصلب في نسيج الضرع الناجم عن تحسس
.ستخلصاتللم
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  .التغيرات في نسب الدھن في حليب النعاج المعالجة بأنواع مختلفة من المستحضرات الدوائية) 2(جدول ال
  

 المعاملة  يوما من٢١بعد  يوما من المعاملة١٤بعد   أيام من المعاملة٧بعد  قبل المعاملة  المعاملة   الفترة
P1 ٠,٠٨  ±٦,٨٢  

a A  
٠,٠٧ ± ٦,٤٠  

b A  
٠,٠٤ ± ٥,٧٥  

b A  
٠,٢٦ ± ٦,٢٩  

a A  
P2 ٠,٠١ ± ٦,٨٩  

a A  
٠,٠٦ ± ٦,٣٨  

b A  
٠,٠٢ ± ٥,٨٧  

b A  
٠,٠٦ ± ٦,٦٢  

a A  
P3 ٠,٠٠٦ ± ٦,٨٩  

a A  
٠,٠٤ ± ٦,٤٧  

b A  
٠,٢١ ± ٦,١٢  

b A  
٠,٠٨ ± ٦,٦٣  

a A  
AB  ٠,١٠ ± ٦,٧٧  

a C  
٠,١١ ± ١٠,٢١  

a A  
٠,١٠ ± ٨,٠١  

a B  
٠,١١ ± ٥,١٤  

a C  
S ٠,٠٠٨ ± ٦,٩٠  

a A  
٠,٠٦ ± ٦,٣٧  

b A  
٠,٠٣ ± ٦,٤٧  

b A  
٠,٠٣ ± ٦,٥٧  

a A  
C  ٠,٠٩ ± ٦,٧٩  

a A  
٠,٠٩ ± ٦,٦١  

b A  
٠,١٠ ± ٦,٥٩  

b A  
٠,٠٩ ± ٦,٥٩  

a A  
  
  .التغيرات في نسب البروتين في حليب النعاج المعالجة بأنواع مختلفة من المستحضرات الدوائية) 3(جدول ال 
  

 المعاملة  يوما من٢١بعد  يوما من المعاملة١٤بعد   أيام من المعاملة٧بعد  قبل المعاملة  المعاملة   الفترة
P1 ٠,٠٠٢ ± ٥,٠٦  

a A  
٠,٠٤ ± ٤,٨٣  

a B  
٠,٠٢ ± ٤,٨٢  

a B  
٠,٠٢ ± ٥,١٢  

a A  
P2 ٠,٠١ ± ٥,٠٦  

a A  
٠,٠٣ ± ٤,٨٣  

a B  
٠,٠٦ ± ٤,٨٦  

a B  
٠,٠١ ± ٥,١٠  

a A  
P3 ٠,٠٠٥ ± ٥,٠٦  

a A  
٠,٠٣ ± ٤,٨٩  

a B  
٠,٠٣ ± ٤,٩٢  

a B  
٠,٠٠٤ ± ٥,١٣  

a A  
AB  ٠,٠٠٤ ± ٥,٠٦  

a A  
٠,٠٧ ± ٤,٤٦  

a B  
٠,٠٤ ± ٤,٧٢  

a B  
٠,٠٢ ± ٤,٨٧  

b B  
S ٠,٠٠٤ ± ٥,٠٦  

a A  
٠,٠٢ ± ٤,٨٤  

a B  
٠,٠١ ± ٤,٨٤  

a B  
٠,٠١ ± ٤,٨٨  

b B  
C  ٠,٠٠٤ ± ٥,٠٧  

a A  
٠,٠٢ ± ٤,٩٠  

a B  
٠,٠١ ± ٤,٩٨  

a AB  
٠,٠٠٨ ± ٥,٠٣  

a A  
  
  . الحقن بالضرع بمستخلص البروبولس بنسب مختلفة على سكر الالكتوز في حليب النعاجتأثير) 4(جدول ال 
 

 المعاملة  يوما من٢١بعد  يوما من المعاملة١٤بعد   أيام من المعاملة٧بعد  قبل المعاملة  المعاملة   الفترة
P1 ٠,٠١ ± ٥,٠٩  

a A  
٠,٠٢ ± ٤,٨٨  

a B  
٠,٠٦ ± ٥,٠٧  

b A  
٠,٠٢ ± ٤,٩٩  

a AB 
P2 ٠,٠٠٤± ٥,٠٧  

a A  
٠,٠٠٢ ± ٤,٨٨  

a B  
٠,٠٢ ± ٤,٩٨  

bc AB  
٠,٠١ ± ٥,٠٤  

a A 
P3 ٠,٠٠٢ ± ٥,٠٧  

a A  
٠,٠١ ± ٤,٨٩  

a B  
٠,٠٢ ± ٤,٩٦  

c AB  
٠,٠٠٢ ± ٥,٠١  

a A 
AB  ٠,٠٠٧ ± ٥,٠٨  

a B  
٠,٠٢ ± ٤,٣٦  

a D  
٠,٠٤ ± ٥,٢٢  

a A  
٠,٠٢ ± ٤,٨٧  

b C 
S ٠,٠٠٢ ± ٥,٠٧  

a A  
٠,٠١ ± ٤,٩٠  

a B  
٠,٠٣±  ٤,٩٦  

c B  
٠,٠٢ ± ٤,٩٨  

ab AB 
C  ٠,٠٠٢ ± ٥,٠٧  

a A  
٠,٠٨ ± ٤,٩١  

a B  
٠,٠٠٤±  ٥,٠٧  

b A  
٠,٠٠٢ ± ٥,٠٦  

a A 
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 في حليب النعاج في )مل من الحليب/ خلية جسمية ( ً مقاسا بوحدةSCCتأثير إضافة المعامالت على عدد الخاليا الجسمية ) 5(جدول ال
  .فترات زمنية مختلفة

  
  الفترة

قبل المعاملة   المعاملة 
  يوم١٤

  قبل المعاملة 
   أيام٧

  بعد المعاملة 
  يوم ١

  ٧بعد المعاملة 
   أيام

  بعد المعاملة
   يوم١٤ 

P1 ٠,٦٠ ± ١١,١١  
a C  

١,٠٩± ١٠,٥٩  
a C 

٠,٥٤ ± ١٧,٦٣  
a A  

٠,٥٧ ± ١٥,٥٨  
a B  

٠,٢٩ ± ١٤,٥٩  
a B 

P2 ٠,٢١ ± ١١,٣٠  
a C  

٠,٣٤ ± ١٠,٥٣  
a C 

٠,٠٧ ± ١٧,٨٣  
a A  

٠,٠٧ ± ١٦,٢١  
a AB  

٠,٣١ ± ١٥,٢٤  
a B 

P3 ١,٠٩ ± ١٠,٥٩  
a C  

٠,١٦ ± ١٠,٨٦  
a C 

٠,٠٩ ± ١٨,٠٦  
a A  

٠,٢٢ ± ١٦,٤٩  
a AB  

٠,١٩ ± ١٥,٣٢  
a B 

AB  ٠,٣٣ ± ١٠,٧٠  
a B  

٠,٣٧ ± ١٠,٣٩  
a B 

٠,٥٨ ± ١٣,٢٩  
b A  

٠,٦٩ ± ١٠,١٩  
c B  

٠,٨٣ ± ١١,٩٦  
b AB 

S ٠,٤٣ ± ١١,٠٩  
a C  

٠,٢٠ ± ١٠,٥٥  
a C 

٠,١٨ ± ١٧,٦١  
a A  

٠,١٤ ± ١٦,١٨  
a A  

٠,٢٩ ± ١٣,٨٢  
a B 

C  ٠,٣٣ ± ١١,٠٩  
a C  

٠,١٦ ± ١٠,٦٣  
a C 

٠,٣٥ ± ١٦,٦١  
a A  

٠,٤١±  ١٢,٧٦  
b B  

٠,٥٢ ± ١٣,٥٣  
a B 

   
  . للنعاج في فترات زمنية مختلفة)غم(ًتأثير إضافة المعامالت على أنتاج الحليب مقاسا بوحدة ) 6(جدول ال
  

  الفترة
  قبل المعاملة   أيام٧قبل المعاملة   المعاملة 

  
 ١٤بعد المعاملة    أيام٧بعد المعاملة 

  ًيوما
ً  يوما٢١بعد المعاملة 

P1 ٥٤,٠٥±٣٧٦,٢٥  
a A  

٥٤,٠٠± ٣٦٠,٠٠  
a A  

٥,٤٠ ± ٤٠,٠٠  
b C  

١٥,٠٥± ١٤١,٢٥  
b B  

٢٦,٥٧ ± ٢٦٧,٥٠  
a A 

P2 ١٨,٨٧±٣٠٧,٥٠  
a A  

١٧,٩٦± ٣٠٢,٥٠  
a A  

١,٤٤ ± ٢٢,٥٠  
b C  

٤,٧٨ ± ١٢٧,٥٠  
b B  

٢٢,٥٠ ± ٢٦٧,٥٠  
a A  

P3 ١٧,٠١±٢٨٢,٥٠  
a A  

٢٠,٥٦± ٢٧٢,٥٠  
a A  

٣,١٤ ± ٢٦,٢٥  
b C  

٧,٠٧ ± ١١٠,٠٠  
b B  

٢٥,٩٨ ± ٢٤٥,٠٠  
a A  

AB  ٢٩,٢٥±٣٧٦,٢٥  
a A  

٣٠,١٠± ٣٥٢,٥٠  
a A  

٣٥,٠٠ ± ٣١٥,٠٠  
a B  

٣٥,٠٠± ٣١٥,٠٠  
a A  

٢٩,٨٦ ± ٣١٥,٠٠  
a A  

S ٢٨,٨٩±٣٤١,٢٥  
a A  

٢٨,٦٨± ٣٢٢,٥٠  
a A  

٦,٤٥ ± ٣٥,٠٠  
b C  

٦,٤٥ ± ١٢٥,٠٠  
b B  

٣٦,١٩ ± ٢٦١,٢٥  
a A  

C  ٥٥,٦٩±٣٢١,٢٥  
a A  

٦٠,٢٠± ٢٩٥,٠٠  
a A  

٥٤,٤٢ ± ٢٨٠,٠٠  
a A  

٤٧,٠٩± ٢٦١,٢٥  
a A  

٢٩,١٨ ± ٢٥٨,٧٥  
a A  

  
تبين نتائج الفحص السريري الروتيني للنعاج عدم حدوث أي 

النبض تغييرات جھازية على النعاج كارتفاع درجة الحرارة و
 وأشارت نتائج فحص الضرع إلى ،الجةوالتنفس في النعاج المع
إن جس  لوحظ ولكن ،احمرار أو سخونةعدم حدوث تورم أو 

رع اختفى فيما بعد في الضرع باليد أظھر تصلب في نسيج الض
% ٥و% ٢,٥و% ١مجاميع المعاملة بالبروبولس بتركيز 

 اذ ،روبولس مع المضادات الحيويةومستحضر الفعل التآزري للب
 ٧أستمر التصلب في نسيج الضرع لمدة طويلة و بمعدل أكثر من 

 في ،%٥و % ٢,٥أيام في مجموعة المعاملة بالبروبولس بتركيز 

لتصلب في نسيج الضرع في مجموعة حين أستمر معدل مدة ا
 أيام، بينما كان معدل ٧إلى % ١المعاملة بالبروبولس بتركيز 

انتھاء مدة التصلب في نسيج الضرع في مجموعة المعاملة 
بمستحضر الفعل التآزري للبروبولس مع المضادات الحيوية إلى 

 في حين لم يحدث أي تصلب لنسيج الضرع في مجموعة ، يوم٦
، )٧(الجدول المضادات الحيوية ومجموعة السيطرة المعاملة ب

وأن حدوث التصلب في نسيج الضرع قد يعزى إلى احتواء 
البروبولس على بعض المركبات التي أثارت تحسسا ً في نسيج 
ُالضرع مما أدى إلى التھابه ُوتصلبه، بينما يعزى سبب قلة معدل  ُ
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مقارنة ً مدة التصلب في نسيج الضرع بمجموعة الفعل التآزري 
ِبمجموعة المعاملة بالبروبولس الحتوائه على مضاد االلتھاب 

Predinsoloneفي ، الذي قلل من مدة التصلب في نسيج الضرع 
حين سبب عدم حدوث تصلب في نسيج الضرع في مجموعة 

لمضادات الحيوية على مواد المضادات الحيوية ھو عدم احتواء ا
تؤدي إلى تحسس في نسيج الضرع ونفس الشيء بالنسبة 

إلى حدوث تضخم في الغدة  ت النتائجوأشار .لمجموعة السيطرة
 بالبروبولس حيوانات المعالجةفي مجاميع ال اللمفية فوق الثديية

ومستحضر الفعل التآزري % ٥و% ٢,٥و% ١كيز ابتر
 في حين لم يحدث أي تضخم ،ويةللبروبولس مع المضادات الحي

الحيوية في الغدة اللمفية فوق الثديية عند المعاملة بالمضادات 
 طول مدة  كان ھناك ارتفاع معنوي فياذ ،والمعاملة بالسيطرة

التضخم في الغدة اللمفية فوق الثديية في مجموعة المعاملة 
ما أستمر  أيام بين٣ولمدة % ٥و% ٢,٥كيز اترالبالبروبولس ب

 بينما ،%١في المعاملة بالبروبولس بتركيز  بوم ٣تضخم بمعدل ال
 يوم في ٣كان معدل انتھاء مدة تضخم الغدة اللمفية فوق الثديية 

مجموعة المعاملة بمستحضر الفعل التآزري للبروبولس مع 
 وقد يرجع حدوث التصلب في )٧(الجدول المضادات الحيوية 

 البروبولس على بعض الغدة اللمفية فوق الثديية إلى احتواء
المركبات الكيميائية التي أثارت تحسسا ً في النسيج مما أدى إلى 

 في حين عدم حدوث ،تضخم الغدة اللمفية فوق الثديية والتھابھا
تضخم في الغدة اللمفية فوق الثديية في مجاميع المعاملة 
بالمضادات الحيوية والسيطرة يعود إلى عدم احتواء أو المادة 

 Polyethylene Glycol 200الكلسيرين والمادة المذيبة الحاملة 
 حدوث كما لوحظ .على أي مادة مخرشة أو مھيجة لتفاعل التھابي

ألم في نسيج الضرع اختفى فيما بعد عند المعاملة بمستحضر 
وبمستحضر الفعل % ٥و% ٢,٥و% ١البروبولس بتراكيز 

وعة مقارنة بمجم التآزري للبروبولس مع المضادات الحيوية
ومجموعة السيطرة التي لم Multiject المعاملة بالمضادات الحيوية

 أستدل على األلم من اذ ، فيھا أي ألم في نسيج الضرعيحدث
خالل ردة الفعل التي تبديھا النعجة عند حلبھا أو أثناء إرضاع 
صغارھا والتي تتمثل في الرفس والحركة باإلضافة إلى رفض 

 أستمر األلم إلى اذطر المعامل حمالنھا برضاعة الشالسماح ل
ِسبعة وثمانية أيام في ھذه المجاميع وقد يرجع حدوث األلم في ھذه  ِ
المجاميع إلى التھاب الناجم عن وجود بعض المركبات الكيميائية 
في التركيب الكيميائي للبروبولس والتي أثارت تحسسا ً في نسيج 

ليب نالحظ حدوث تلون للح) ٧(من خالل الجدول  .الضرع
باللون الوردي اختفى فيما بعد في مجموعة النعاج المعالجة 

% ٥ ،%٢,٥ ،%١كيز اترالُبمستحضر البروبولس لوحده ب
، وبمستحضر الفعل التأزري للبروبولس مع المضادات الحيوية

 أشارت اذ ،ى وجود البروبولس في الحليبيعزى اللون الوردي إل
دة بقاء اللون الوردي في طول م النتائج إلى حدوث ارتفاع معنوي

 ،%٥و % ٢,٥ ينتركيزالفي الحليب عند المعاملة بالبروبولس ب
مقارنة بالمجموعة  ً يوما١٥ أستمر اللون الوردي إلى أكثر من اذ

والذي أستمر اللون الوردي % ١ بالبروبولس بتركيز المعاملة
مجموعة المعاملة بالفعل التأزري الُ ثم تاله ً، يوما١٣إلى فيھا 
 وھذه المدد طويلة ، أيام١٠ إلى  فيھاذي أستمر اللون الورديوال

ًمقارنة بفترة بقاء الدواء في مجموعة المعاملة بالمضادات الحياتية 
 Norbrook (والتي أعتمد فيھا على تعليمات الشركة المجھزة

 والمتمثلة بثالث أيام عالج وثالث أيام لبقايا الدواء بعد )األيرلندية
، ن مدة انتھاء بقايا الدواء ھي سبعة أيام بعد العالجالعالج لذلك فا

في حين تعذر رؤية ومتابعة مستحضر السيطرة وذلك للون 
  .الشفاف لمادة الغلسيرين ومادة البولي أثيلين

  
نتائج تقييم الفعالية العالجية لمستحضر البروبولس في أما 

تم  فقد عالج التھاب الضرع المحدث تجريبيا في النعاج السليمة
أجراء فحص الحساسية لست عزالت من المكورات العنقودية 
الذھبية في التراكيز الثالثة والمستخدمة قي قحص السالمة 

أقطار التثبيط للنمو ) ٨(الدوائية على الزجاج ويظھر الجدول 
الجرثومي وكذلك الصورة تظھر الفعالية العالية لخالصة 

 العنقودية الذھبية تجاه بكتريا المكورات% ١٠البروبولس تركيز 
) ٨(في المختبر بأستخدام طريقة األنتشار بالحفر كما في الجدول 

  .)٣(والشكل 

  
  .تأثير المعامالت على بقايا الدواء في الحليب والتأثير على نسيج الضرع أثناء الجس باليد وعلى الغدة اللمفية فوق الثديية واأللم) 7(جدول ال
  

  الخطأ القياسي± ظاھرة باأليام معدل مدة أنتھاء ال
تضخم الغدة اللمفية فوق   التصلب في نسيج الضرع  بقايا المعاملة  المعاملة 

  الثديية
  األلم

P1 ٠,٤٠ ± ١٣,٠٠ b ٠,٤ ± ٧,٠٠ ab ٠,٣٨ ± ٢,٥٠ a ٠,٢٨ ± ٧,٥٠ a 
P2 ٠,٢٨ ± ١٥,٥٠ a  ٠,٢٥ ± ٧,٢٥ a ٣,٠٠±  ..a ٨,٠٠±  ...a 
P3 ٠,٢٥ ± ١٥,٧٥ a  ٠,٢٥ ± ٧,٧٥ a ٣,٠٠±  ..a  ٠,٢٥ ± ٧,٧٥ a 

AB  ٧,٠٠±   ...      d    ٠ c ٠ b  ٠ b  
S ٠,٢٥ ± ١٠,٧٥ c  ٠,٢٥ ± ٥,٧٥ b ٠,٢٥ ± ٢,٧٥ a ٠,٢٥ ± ٧,٧٥ a 
C  ....  ٠ c ٠ b  ٠ b  
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ملم للمكورات تغيرات في اقطار تثبيط النمو بالال) 8(جدول ال
العنقودية باستخدام تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي 

  .روبولس في الزجاجللب
  

  الخطأ القياسي± أقطار تثبيط النمو بالملم   التركيز
  ٠,٢ ± ٩,٨٦  مل/  مغ ١٠
  ٠,٢ ± ١٢,٣  مل/  مغ ٢٥
  ٠,٣ ± ١٣,٧٢  مل/  مغ ٥٠
  ٠,٤ ± ١٨,٠٥  مل/  مغ ٧٥
  ٠,٣ ± ٢٠,٤  مل/  مغ ١٠٠

  
َوتتفق ھذه النتائج مع ما ورد في العديد من الدراسات التي  ِ

ن لخالصة البروبولس فعل مثبط ضد نمو المكورات أشارت إلى إ
) 26(  و(30) العنقودية الذھبية المعزولة من عينات حليب األبقار

ِوالذي يعود إلى كونه مضاد بكتيري قوي نتيجة احتوائه على  ُ
ِ في حين أثبتت ھذه التجربة فاعلية )31 (العديد من المواد الفعالة

ات العنقودية الذھبية البروبولس المضادة لجرثومة المكور
ِ واتفقت ھذه النتائج مع ما .المعزولة من حليب األغنام في الزجاج

ِما لھذه المادة من تأثير مثبط لنمو المكورات العنقودية ) ٢٥(ُأكده 
الذھبية باستخدام طريقة االنتشار بالحفر عند استعمال تراكيز 

 ،٩٠ ،٨٠ ،٧٠ ،٦٠ ،٥٠ ،٤٠ ،٣٠ ،٢٠ ،١٠(متدرجة من 
 أظھرت معدالت أقطار تثبيط النمو ضد اذمل /  مغ )١٠٠

 ،٠,٢ ± ٩,٧ ،٠,٣ ± ٨(بكتيريا المكورات العنقودية الذھبية 
١٦,٦ ،٠,٢ ± ١٤,٨ ،٠,٦ ± ١٣ ،٠,٥ ± ١٢,١ ،٠,٣ ± ١١,٥ 

 ملم على )٠,٤ ± ١٧,٦ ،٠,٣ ± ١٧,٥ ،٠,٢ ± ١٧,١ ،٠,٢± 
ًكيزا  ذكر أن تراذ )٢٤(في حين لم تتفق نتائجنا مع  التوالي

مل من الخالصة الكحولية للبروبولس العراقي /  مغ ٥ُمقداره 
 ،Staphylococcus aureus ًوالھنكاري أحدث تثبيطا لنمو بكتيريا

E. coli، Klebsiela pneumonia ٢٢,٣( بمعدالت أقطار تثبيط، 
ملم على التوالي حيث أن ) ١٩,٣،٢٠,٣ (،)٢١,٣ ،٢٠( ،)٢٢,٥

ِھذه الدراسة والدراسة التي أجراھا ھذا التركيز قليل مقارنة ب
)25(.  

 عزالت من بكتيريا ٦ لوبعد أجراء فحص الحساسية 
 تم انتخاب العزلة األكثر مقاومة ،المكورات العنقودية الذھبية

ً مضادا ١٢ من أصل ١٠ل للمضادات الحيوية إذ كانت مقاومة 
  .)٩(ًحيويا وكما مبين في الجدول 

) ٥ ،١x١٠٥ ،x١٠٥ ١(بة تم اختبار اكثر من جرعة مصي
 وحدة مكونة ٥وحدة مكونة للمستعمرة فتم اختيار الجرعة 

مل كجرعة مصيبة أظھرت اعراض مسيطر عليھا / للمستعمرة 
ساعة من الحقن حيث كانت مصحوبة بارتفاع في ) ٧٢ –١٨(بعد 

 و في عدد ضربات ٠,١٣ ± ٤١,٣درجات الحرارة بمعدل (
بالدقيقة وفي سرعة التنفس /  ضربة ١,٨ ± ١٠٣,٩القلب بمعدل 

ماعدا ( فقدان الشھية ،)بالدقيقة/  مرة ٠,٣٦ ± ٣٠بمعدل 
 و خمول و رفض المشي مع عرج من الجانب المصاب، )نعجتين

 ،تصلب ، احمرار،تورم، سخونة(ِأما الضرع فقد لوحظت عليه 

 تضخم في ، تضخم في وريد الحليب،في ملمس نسيج الضرع
ُ و الحليب أمتاز بقوامه المائي وذو لون )دييةالغدة اللمفية فوق الث

 مع ظھور النمو جرثومي في العينات الحليب لألشطر ،أبيض
  .المصابة فقط

 

   
  
% ١٠الفاعلية العالية لخالصة البروبولس بتركيز ) ٣(شكل ال

المختبر باستخدام  تجاه بكتيريا المكورات العنقودية الذھبية في
ا يمثل التثبيط في الحفر إلى اليمين  بينم،طريقة االنتشار بالحفر

والمادة المذيبة  Glycerinالحاملة  واليسار فاعلية مزيج المادة
Polyethylene Glycol 200فقط .  

  
 عزالت من بكتيريا ٦النسبة المئوية لمقاومة ) ٩(الجدول 

Staphylococcus aureus مضادا ً حيويا ١٢ً ل .  
 

أسم المضاد 
  الحيوي

ت عدد العزال  ُرمزه
المقاومة لكل 

  مضاد

نسبة المقاومة 
  ُله

Ampicillin Amp  ١٠٠  ٦%  
Pencilline G  P  ١٠٠  ٦ %  
Lincomycin  L  ٨٣,٣٣  ٥%  
Oxytetracycline  T  ٦٦,٦٦  ٤%  
Chloramphinicol  C  ٥٠,٥٥  ٣%  
Kanamycin  K  ٣٣,٣٣  ٢%  
Tetracycline  Te  ٣٣,٣٣  ٢%  
Neomycin  N  ٣٣,٣٣ ٢%  
Streptomycin  S  ١٦,٦٦  ١%  
Erythromycin  E  ١٦,٦٦  ١%  
Gentamycin  Gn  ٠  ٠%  
Ciprofluxacin  CIP ٠ ٠% 
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أظھرت نتائج الدراسة الحالية إلى أن جميع عزالت المكورات 
لمضادي % ١٠٠العنقودية الذھبية كانت حساسة و بنسبة 

Ciprofloxacin و Gentamycin، بينما كانت كل العزالت مقاومة 
 بينما ،Pencilline G و Ampicillin لمضادي% ١٠٠وبنسبة 

 بينما تراوحت نسب ،%٨٣,٣٣ نسبة مقاومة Lincomycinسجل 
 وتشير نتائج ،ِالمقاومة لبقية المضادات الحيوية بين ھذه النسب

الدراسة إلى أن أفضل المضادات الحياتية في تأثيرھا على 
 عزالت المكورات العنقودية الذھبية المعزولة من التھاب الضرع

 وبقطر تثبيطي وصل إلى Ciprofloxacinفي النعاج كان مضاد 
 وفي مقارنة لدراسات سابقة على التھاب الضرع في ، ملم٣٣

 عزلة ٢٥ل  أن اختبار الحساسية )٢٢(النعاج في العراق ذكرت 
من المكورات العنقودية الذھبية أنھا حساسة لمضادات 

ون والكانامايسين الجنتامايسين والكلورمفينيكول والنايتروفيراز
أن مضادات ) ٢٣(َواألمبسيلين والنيومايسين، بينما وجد 

الجنتامايسين والنيومايسين االريثرومايسين والنايتروفيرازون 
والسيفالكسين كانت أكثر المضادات الحيوية كفائه في حين كان 

 ِوإن ھذه النتائج تتفق مع .االموكسسيلين و البنسلين ج أقلھا كفاءة
ًمكانية أحداث المرض تجريبيا على شرط أن يكون في  في أ(2)

تم تقييم االستجابة  .نھاية مرحلة اإلرضاع وبعدد قليل من البكتيريا
 للنعاج Cureالعالجية من خالل حدوث أو عدم حدوث الشفاء 

المصابة بالتھاب الضرع التجريبي المحدث ببكتيريا المكورات 
الحيوية والشديدة الضراوة العنقودية الذھبية المقاومة للمضادات 

 و الشفاء البكتيري Clinical Cureعلى أساس الشفاء السريري
Bacterial Cure أظھرت النعاج المعالجة جھازيا بالحقن اذ ً

 وخافض الحرارة Oxytetracyclineالعضلي بالمضاد الحيوي 
Metalgine و األدوية المضادات لاللتھاب Anti-inflammatory 

drug (Dexamethasone) استجابة سريرية جھازية لجميع النعاج 
َ انخفضت درجة حرارة النعاج و ظھر تحسن في اذ ،المعالجة

شھية الحيوان مع رجوع في سرعة التنفس و النبض إلى 
الطبيعي، مع ظھور اختالف في االستجابة العالجية الموضعية 

 Localًللضرع بين المجاميع اعتمادا على نوع العالج الموضعي 
Treatmentوتركيزه وعلى النحو التالي ُ :  

 %١تم العالج الموضعي بمستحضر البروبولس بتركيز 
ًوالذي ھو التركيز األقل أعراضا جانبية على الضرع اعتمادا  ً

 ھذا باإلضافة إلى أنه ُ أعلى بمرتين ونصف ،على فحص السالمة
 للبروبولس ضد بكتيريا )%٠,٤ (MICمن التركيز المثبط األدنى 

 حيث أظھر ھذا التركيز ،)24(المكورات العنقودية الذھبية 
النعاج المعالجة وذلك من  عدم حدوث شفاء سريري في%) ١(

خالل استمرار التورم للشطر المصاب و تورم الغدة اللمفية فوق 
الثديية مع حدوث تغيرات في قوام ولون الحليب من اللون 

د أسبوع من انتھاء الوردي الثخين إلى اللون المائي المدمم بع
العالج مع وجود زرع بكتيري بنفس عترة المكورات العنقودية 
الذھبية المستعملة في الحقن في حين لم يحدث تصلب أو سخونة 

ِأن ظھور ھذه النتائج اضطرنا إلى  .أو احمرار في نسيج الضرع
وھو التركيز  %١٠زيادة التركيز لمستحضر البروبولس إلى 

ِالذي نصح َبه ِعن د أجراء فحص االنتشار بالحفر على الزجاج ُ
 والتي أثبتت )25(والتي أتفقت نتائجھا مع الدراسة التي أجراھا 

الفاعلية العالية لھذا التركيز من البروبولس تجاه المكورات 
 لم تتفق نتيجة التجربة الحقلية مع اذ ،الزجاجالعنقودية الذھبية في 

والتصلب في نسيج الضرع المختبر و ذلك من خالل نتائج التورم 
والتورم في الغدة اللمفية فوق الثديية في النعاج األربعة المعالجة 
في ھذا التركيز، مع تحول لون الحليب من الوردي إلى المدمم في 

 نعاج عولجت بھذا التركيز من المضادات ٤نعجتين من أصل 
الحياتية مع وجود نمو جرثومي ببكتيريا المكورات العنقودية 

على مرض ) 26(ًاعتمادا على تجربة حقلية أجرتھا  .ھبيةالذ
 أثبتت فيھا أن مرھم المضادات ،التھاب الضرع في األبقار

 ،Procain Pencillin، Neomycin Sulfate(الحيوية الحاوي على 
Streptomycin sulfate، Prednislone( فعال تجاه بكتيريا 

 مرھم المضادات  في حين لم يثبت،المكورات العنقودية الذھبية
 وعلى ھذا ، كفاءة عالية)Gentamycin(الحيوية الحاوي على 

 ولكن النتائج لم ،Multiject( (AB1) (األساس تم اختيار مرھم
وذلك لتطور اإلصابة في األشطر المصابة لألربع  )26( تتفق مع

نعاج المعالجة بھذا المرھم إلى التھاب لضرع المواتي في خالل 
 حيث أصيبت نعجتين بالتھاب ،ر اإلصابة أيام من ظھو٧-٥

 والذي تطور Dry Gangreneالضرع المواتي ذو الشكل الجاف 
من ألسخونة واالحمرار والتورم إلى برودة وتلون باللون األزرق 

 أما الحليب فقد تحول من اللون ،ثم تحول إلى اللون األسود
 أنقطع في دي ثم إلى اللون المدمم ثمراألبيض المائي إلى اللون الو

 أما النعجتين األخرتين فقد أصيبت بالتھاب ً،اليوم السادس كليا
 والذي تميز Moist Gangreneالضرع المواتي ذو الشكل الرطب 

بتكون الغاز في نسيج الضرع مع خروج غاز أثناء الحلب الشطر 
المصاب ومن ھنا كان البد من تغيير العالج الموضعي بمضاد 

 Mastijet( مرھم المضادات الحيوية ُكما استخدم .حيوي أخر
Fort ((AB2) المصنع في شركة Intervet الھولندية والحاوي 

 )Tetracycline، Neomycin، Bacitracin، predinsolone(على 
 حيث أظھرت النتائج ، نعاج٤ل في عالج اإلصابة التجريبية 

حدوث تلييف وضمور في األشطر المصابة والمعالجة بھذا 
وع األول من  انقطاع في إفراز الحليب خالل األسب مع،المرھم

َكما تم تجريب مرھم أخر وھو مرھم  ،العالج بھذا المرھم
 اإلسباني الحاوي على Mastilex ((AB3)(المضادات الحيوية 

)Gentamycin و Cephalexin(ل  حيث أثبت اGentamycin فاعلية 
بت إلحداث عالية تجاه نفس عترة المكورات العنقودية التي انتخ

اإلصابة التجريبية في فحص الحساسية في لمختبر وھذا يتفق مع 
 حيث أظھرت نتائج العالج بھذا المرھم حدوث ،)22(و ) 23(

شفاء سريري في أشطر النعاج المعالجة ماعدا وجود خثر في 
 في حين أشار ،حليب النعجة الرابعة بعد أسبوع من انتھاء العالج

 المكورات العنقودية الذھبية إلى وجود زرع بكتيري بجرثومة
أن العالج الموضعي بمستحضر الفعل  .فشل في الشفاء الجرثومي

 نعاج أحدث فيھا التھاب الضرع ٤ل التآزري للبروبولس 
 أدى إلى تطور ،التجريبي ببكتيريا المكورات العنقودية الذھبية
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 ،اإلصابة إلى التھاب الضرع المواتي في أحد النعاج المعالجة
نما امتازت الحاالت األخرى بتورم وتصلب نسيج الضرع مع بي

 مع وجود إفرازات دموية في ،تورم للغدة اللمفية فوق الثديية
 ھذا باإلضافة إلى الفشل ،الحليب بعد أسبوع من انتھاء مدة العالج

الجرثومي الناجم عن وجود زرع بكتيري بجرثومة المكورات 
كانت نتيجة العالج  . المأخوذةالعنقودية الذھبية في عينات الحليب

الموضعي لنعجة السيطرة بالمادة المذيبة والمادة الحاملة فقط إلى 
تطور في اإلصابة الموضعية إلى الشكل المواتي اللتھاب الضرع 

 حيث حدث ،Moist Gangreneوالذي كان من النوع الرطب 
تطور من تورم واحمرار وسخونة وتضخم للغدة اللمفية فوق 

 أيام من ظھور ٥ إلى التلون باللون األزرق ثم الموات بعد الثديية
 أما قوام ولون الحليب فقد تطور من األبيض المائي إلى ،اإلصابة

اللون المدمم ثم أنقطع إفراز الحليب ليخرج غاز عند حلب الشطر 
 في Bacterial Cure أن عدم حدوث شفاء جرثومي .المصاب

ض النعاج إلى خطر معاودة ًجميع النعاج المعالجة موضعيا يعر
 بعد الشفاء نتيجة تعرض النعاج إلى أي Re-infectionاإلصابة 

 ; 2( كالوالدة وذلك لحدوث تثبيط في مناعة الحيوان Stressإجھاد 
نالحظ تفوق لمجموعة العالج ) ١٠(من خالل الجدول  .)27

 في حدوث الشفاء السريري Mastilex ((AB3)(ل الموضعي با
لل  مجاميع وھذا يعود إلى حساسية الجرثومةعلى باقي ال

)Gentamycin(في حين كان ، من خالل إجراء فحص الحساسية 
 ھو (AB1) (Multiject) الشفاء السريري للمضادات الحيوية

ِ ثم يليه ،األسوأ من حيث الشفاء السريري مقارنة ً بباقي المجاميع
لمستحضر  وقد يعود الفشل في ھذا ا(S)مستحضر الفعل التآزري 

إلى الخطأ في اختيار المضادات الحيوية بالنسبة للجرثومة 
 كان من الممكن Gentamycinل المحقونة حيث لو استخدم مضاد ا

أن المكورات العنقودية الذھبية ھي من  .أن يعطي نتائج أفضل
البكتيريا الشائعة التي يعزي لھا الشكل المواتي من التھاب 

ً أما حدوث السمدمية ھي نتيجتا ،الضرع في األبقار واألغنام
النوع  إن ).Tissue destruction) 2لسموم البكتيريا و تلف النسيج 

 في نعجة Moist Gangreneالرطب من التھاب الضرع المواتي 
ُالسيطرة والفعل التآزري ونعجتين عولجت بالمضادات الحيوية 

Multiject( )يا َحدث نتيجة الخمج الثانوي ببكتيريا االيشكريش
ُ الذي يعزي له ،.Clostridium spp والمطثيات E. coliالقولونية 

 ،Severity of Lesion و شدة اآلفة Gas productionتكوين الغاز 
بينما حدوث الشكل الجاف من التھاب الضرع المواتي في نعجتين 

 يعود إلى (Multiject)من مجموعة العالج بالمضادات الحيوية 
ت العنقودية الذھبية فقط من دون حدوث ضراوة بكتيريا المكورا

أن حدوث تليف في نسيج ضرع النعاج المعالجة  ).2 (خمج ثانوي
 ھو نتيجة عدم كفاءة المواد )Mastijet Fort (ًموضعيا بمرھم
ً والتي غالبا ما تضاف في Fibrinolytic agentالمحللة للتليف 

ع ما األدوية المستخدمة في عالج التھاب الضرع وھذا يتفق م
 في حين يثبت عدم حدوث تليف في أشطر ضرع ،(19)ذكره ُ 

النعاج المعالجة بالبروبولس والمضادات الحيوية األخرى إلى 
ًكفاءة المواد المحللة لليفين الموجودة طبيعيا في البروبولس 

 حيث تعتبر ،)Mastilex(والمضافة إلى مرھم المضادات الحيوية 
  الجراثيم المفرزة لخثر الليفيينالمكورات العنقودية الذھبية من

Fibrin clots  في النسيج والقنوات الصغيرة في الضرع مما يؤدي
إلى حدوث ضمور في نسيج الضرع و أعاقة مرور الدواء عبر 

قد يعزى السبب من استمرار وجود  .)28 (قنوات الضرع
عالمات االلتھاب في نسيج الضرع المجاميع المعالجة إلى أن 

 Anti-inflammatory Agentsمضادة لاللتھاب المركبات ال
أو المضافة إلى المضادات  ًالموجودة طبيعيا في البروبولس

الحيوية الموضعية لم تكن كافية لمواجھة االلتھاب المتسبب عن 
الذيفانات الداخلية المفروزة من المكورات العنقودية الذھبية داخل 

ھاب في عالج  إلى أھمية مضادات االلت(29) أشار اذ،الضرع
 حيث أن األدوية ،الشكل الحاد من التھاب الضرع السريري

 eicosanoidsالمضادة لاللتھاب تعمل من خالل تثبيط تصنيع 
 ،thromboxanes و Prostaglandins و leukotienesوالتي تشمل 

 التي توجد في غشاء خلية Archidonic acid لحيث أن مادة ا
 وإن ،eicosanoidsالتي تتشكل منھا الثدييات ھي المادة األساسية 

 Phospholipase A2الذيفانات الداخلية للبكتيريا تعمل على تفعيل 
من غشاء الخلية و الذي  Archidonic acidالذي يتسبب في تحرير
ھو  Eicosanoids حيث أن ،eicosanoids ليؤدي إلى صناعة ا

إلى الذي يسھم في االلتھابات الموضعية والجھازية مما يؤدي 
 Multiple Organs-Systemsفشل متعدد في األعضاء واألجھزة 

Failure  ٢٠٠كاليكول.  
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