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  الخالصة
  

راسة عشرة عينات من ذكورعفج الماعز االسود المحلي البالغ بعد تثبيتها بخمس مثبتات مختلفةهي االسيتون استخدمت في الد
  مواقعتبين ان .ومحلول الفورمالين المتعادل محلول البوين الكحولي ،فورمالين–محلول الكحول %٨٠الكحول االثيلي، المبرد

في مخاطية عفج  يتركزفي الخاليا العمودية الماصة والخاليا الكأسية المتواجدةانتشاروتوزيع خميرتي الفسفاتاز القلوية والحمضية 
 لوحظ ان . تثبيت العينات في الدراسة المذكورةفي مع تباين المثبتات المستخدمة  شدة التفاعلتباينت، االماعز االسود المحلي

ما هي عليه من الخاليا العمودية عبطنة للغدد المعوية اعلى القلوية في الخاليا العمودية الماصة الم انتشاروتركيز خميرة الفسفاتاز
اليا خمن الكيز خميرة الفسفاتاز الحمضية في الخاليا الكأسية اعلى كان تر بينماللزغابات ومن الخاليا الكأسية  الماصة المبطنة

خاصة في العينات السود المحلي المدروسة في جميع مناطق مخاطية عفج الماعز ا العمودية الماصة المبطنة للزغابات والغدد المعوية
اظهرت جميع العينات المثبتة باالسيتون المبرد تفاعال اكثر شدة لخميرتي الفسفاتاز %. ٨٠المثبتة باالسيتون المبرد والكحول االثيلي 

 دية الماصة المبطنة للزغابات،عض الخاليا العموبلم تظهر  .القلوية والحمضية عن باقي العينات المدروسة والمثبتة بالمثبتات االخرى
 أي تفاعال خاليا بانث والغدد تحت المخاطية الجزاء السفلية من الغدد المعوية والقريبة من عضلة المخاطية،ل المبطنةجميع الخاليا

باالسيتون المبرد  لمثبتةباستثناء العينات ا ، في جميع المناطق المدروسه والمثبتة بالمثبتات المذكورة والحمضيةلخميرة الفسفاتاز القلوية
ظهرت خاليا بانث وا ،لخميرة الفسفاتاز الحمضية تفاعال ايجابيا قنوات وتجاويف الغدد تحت المخاطيةاظهرت % ٨٠بالكحول االثيلي و

  .لمحلي في جميع المناطق المدروسة في عفج الماعز االسود ا%٨٠تفاعال ايجابيا لنفس الخميرة في العينات المثبتة بالكحول االثيلي
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Abstract 
 

Ten duodeni of adult goat were fixed in chilled acetone, 80% ethyl alcohol, alcohol-formalin solution, alcohol bouins 
solution and buffered neutral formalin solution. The distribution of alkaline and acid phosphatases noticed in absorptive and 
goblet cells that lining the duodenal mucosa of black goat, but different in their intensity and distribution according to different 
fixatives. The distribution of alkaline phosphatase in absorptive columnar cells that lining intestinal glands was more intense 
than other cells, whereas the concentration of acid phosphatase was more intense in goblet cells than other cells in the mucosa 
of goat duodenum specially in samples fixed in chilled acetone and ethyl alcohol 80%. The study revealed that the samples 
were fixed with chilled acetone gave highest reaction for alkaline and acid phosphatases than other fixative samples. No 
reaction for alkaline and acid phosphatases included some absorptive cells lining villi, all cells lining the lower parts of 
intestinal glands, paneth cells and submucosal glands in different fixatives, except submucosal glands revealed positive 
reaction for acid phosphatase in samples fixed in chilled acetone and 80% ethyl alcohol, paneth cells reveal positive reaction 
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for the same enzyme in samples fixed in 80% ethyl alcohol in all examined areas of the duodenum wall of the native black 
goat.  
  
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 

 
  المقدمة

  
في  Alkaline phosphatase خميرة الفسفاتاز القلوية تتواجد

الى  )٢( و )١(اشار ف ، جسم الكائن الحي مناعضاء مختلفه
، الكليه ،الكبد ،لغشاء المخاطي لالمعاء الدقيقهاتواجدها في 

البقار في امختلفه  العظام والمخيخ وبتراكيز، يةالخص، الطحال
 Acidِ واجد خميرة الفسفاتاز الحمضيةترن تقبينما ا، واالغنام

phosphatase باالجسام الحالة في معظم الخاليا ماعدا كريات 
 )٤(ذكر ، في جميع الحيوانات )٣(الدم الحمراء وهذا مااكده 

 تواجد خميرتي الفيسفاتاز القلويه والحمضية في عن )٥(و
لي المنفحة والقبة لالغنام المحلية والماعز االسود المح مخاطية

% ٨٠على التوالي وقد استخدم االسيتون المبرد والكحول االثيلي
  .في تثبيت العينات للدراسات المذكورة

تراكيز خميرتي الفسفاتاز القلوية والحمضية بطول  تتأثر 
في  )٦ (ماوضحهستخدم وهذامفترة التثبيت ونوع المثبت ال

له على ارتأينا اجراء دراسة مماث لذا، جدار عفج االغنام المحليه
كن تواجد خميرتي عفج الماعز االسود المحلي لمعرفة اما جدار

 هارهاظالفسفاتاز القلوية والحمضية اختيار افضل مثبت ال
وهذه من اهم  ،ومدى تأثير نوع المثبت على تركيزتلك الخمائر

  .اهداف الدراسه الحاليه
  

  المواد وطرائق العمل
  

السود استخدمت عشرة عينات من عفج ذكور الماعز ا
تم الحصول عليها بعد اجراء عملية ،  السليم سريرياالمحلي

ثلث ، ثالثة اقسام ثلث امامي قسمت كل عينة الى .الذبح مباشرة
اخذت نماذج صغيرة من كل قسم بطول ، اوسط وثلث خلفي

ثبتت جميع النماذج بخمس  ).١الشكل(سم وحسب ١-نصف
 م لمدة٤  المبردثبتت المجموعةاالولى باالسيتون، مثبتات مختلفة

  ساعة٢ لمدة ساعة ثم مررت مرة اخرى باالسيتون المبرد ٢٤
ثم االسجاء  )تمريرتين( ساعة- نصفثم الكلوروفورم لمدة

 ).٧( ثم عملية الطمر )تمريرتين( بالبارافين لمدة ساعة ونصف
ومحلول % ٨٠ثبتت المجموعة الثانية والثالثة بالكحول االثيلي

مجموعة  الثبتت بينما، ساعة٢٤ة  فورمالين لمد–الكحول 
الرابعة والخامسة بمحلول البوين الكحولي والفورمالين المتعادل 

، اجري على جميع العينات في المجاميع الثانية، ةساع٤٨لمدة 
متصاعدة من  والخامسة عملية االنكاز بتراكيز الثالثة، الرابعة

 رزالكحول االثيلي ثم عملية الترويق باستخدام زيت خشب اال
cedar wood oil ثم اجراء عملية االسجاء ، ساعة١٤-١٢ لمدة

 قطعت جميع النماذج، )تمريرتين( بالبارافين لمدة ساعة ونصف
صبغت الشرائح ،  مايكرومتر٦بسمك  بجهاز المشراح الدوار

 للتعرف على البنيان النسيجي  الهيماتوكسلين ايوسينملونب
 الظهار انوية الخاليا iron-hematoxylin ملوناستخدم و للعفج

 calcium phosphate استخدمت طريقة فوسفات الكالسيوم ).٧(
بينما استخدمت طريقة ، للكشف عن خميرة الفسفاتاز القلوية

 gomrisطريقة كومري  (lead nitrateنترات الرصاص 
method ( للكشف عن خميرة الفسفاتاز الحمضية)اجري  ).٨

 باستثناء) ٧،٨( طلوبةجميع العينات التمريرات الم على
 المجموعة الظابطة حيث عوملت بنفس التمريرات بحذف المادة

  ).substrate(الحليله للخميرة 
  

  
  

  .يوضح آلية أخذ العينات من جدار عفج الماعز األسود المحلي والتي ثبتت بالمثبتات المختلفة) ١(الشكل 
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 ولعرض النتائج بصورة مبسطة تم اختيار ارقام لتعبر عن
 ٤-٣ حيث اعطي المدى ،شدة التفاعل للخميرتين قيد الدراسة

 تفاعل ٢-١ و، تفاعل قوي٣-٢ليعبر عن التفاعل الشديد و 
  . تفاعل ضعيف وصفر لعدم وجود أي تفاعل١-٠متوسط و

  
  النتائج

  
تم التعرف على البنيان النسيجي لعفج الماعز االسود المحلي 

 .اتوكسلين ايوسين الهيمملونبمن خالل الشرائح المصبوغة 
كشفت الشرائح المعدة للكشف عن خميرتي الفسفاتاز القلويه 
والحمضيه عن تطابق نسبي في اماكن تواجدهما واختالف في 
شدة التفاعل تبعا الختالف نوع المثبت المستخدم للمناطق 

  .المدروسة في عفج الماعز االسود المحلي
  

  القلوية خميرة الفسفاتاز
في معظم الخاليا المبطنة للزغابات  ابيظهر التفاعل االيج

 المتواجدة في جميع المناطق  وفي الخاليا الكأسيةوالغدد المعوية
 المدروسة لمخاطية عفج الماعز االسود المحلي تراوحت شدة

في العينات المثبتة باالسيتون المبرد   خاصة قويةالتفاعل بين
% ٨٠يلي تلته العينات المثبتة بالكحول االث) ٣ و ٢ الشكل(

بينما اصبحت ، )٤ و ٢ الشكل( فورمالين -ومحلول الكحول
متوسطة الى ضعيفة عند تثبيت العينات بمحلول الفورمالين 

  .)٥ و ٢ الشكل(المتعادل والبوين الكحولي على التوالي 
  

  
يبين تاثير نوع المثبت على شدة التفاعـل لخميـرة          : ٢الشكل  
  .ز القلوية لجدار عفج الماعز االسود المحليالفسفاتا

تفاعل  = ٢-١ ،تفاعل قوي = ٣- ٢ ،تفاعل شديد = ٤-٣
  .اليوجد تفاعل=  صفر ،تفاعل ضعيف = ١-٠ ،متوسط

  
شمل التفاعل االيجابي معظم هيولى الخاليا في بعض 

 التفاعل ظهر الخاليا العمودية الماصة المبطنة للزغابات بينما
قمم نفس الخاليا في اجزاء في ولث العلوي  الث فيااليجابي

هيولى معظم  شمل التفاعل االيجابي، اخرى من الزغابات
في جميع  الخاليا العمودية الماصة المبطنة للغدد المعوية

 المناطق المدروسة وفي العينات المثبتة باالسيتون المبرد
شمل التفاعل االيجابي الثلث العلوي من الخاليا كما  )٦ الشكل(

المتواجدة في الثلث االمامي واالوسط لمخاطية خاصة الكأسية
عفج الماعز االسود المحلي وفي العينات المثبتة باالسيتون 

   .)٣ الشكل( المبرد
  

  
  

صورة مجهرية ضوئية في الثلث األمامي في عفـج         : ٣الشكل  
الماعز يظهر التفاعل االيجابي لخميرة الفسفاتاز القلويـة فـي          

 )G( والخاليا الكاسية    )I(والغدد المعوية   ) V(ة  الزغابات المعوي 
 في األجزاء السفلية من الغـدد المعويـة         )N( والتفاعل السلبي 

  .90X.  طريقة فوسفات الكالسيوم)األسيتون المبرد(
  

% ٨٠قلت شدة التفاعل في العينات المثبتة بالكحول االثيلي 
شمل فورمالين في جميع المناطق المدروسة لي–ومحلول الكحول 

 التفاعل الثلث العلوي من الخاليا العمودية الماصة المبطنة
 للزغابات ومعظم هيولى نفس الخاليا في الغدد المعوية، بينما

 في الثلث العلوي للخاليا العمودية المبطنة للغدد المعوية تواجد
شمل التفاعل االيجابي ، و تجويف هذه الغدد في مقاطع اخرى

 الشكل( واجدة في مخاطية عفج الماعزقمم الخاليا الكأسية المت
، أظهرت العينات المثبتة بمحلول الفورمالين المتعادل تفاعال )٧

فشمل التفاعل الغشاء المخاطي المبطن ، او ضعيفا متوسطا
للزغابات المعوية والثلث العلوي للخاليا العمودية الماصة 
ة المبطنة لبعض الغدد المعوية بينما شمل تجويف الغدد المعوي
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الكأسية  الخاليا تواجد التفاعل في قمم بعض، في مقاطع اخرى
في جميع المناطق المدروسة لمخاطية عفج الماعز االسود 

  ).٥ شكل (المحلي
العمودية الماصه المبطنة للزغابات  بعض الخاليا لم تظهر

لالجزاء السفلية من الغدد وجميع الخاليا المبطنة ، المعوية
خاليا بانث والخاليا ، لة المخاطيةالمعوية والقريبة من عض

  تفاعال لخميرة الفسفاتاز القلويةالمبطنة للغدد تحت المخاطية أي
في جميع مناطق مخاطية عفج الماعز االسود المحلي والمثبتة 

  .)٤ و ٣ و ٢ الشكل(بالمثبتات المذكورة 
  

  
  

صورة مجهرية ضوئية في الثلث األمامي في عفـج         : ٤الشكل  
لتفاعل االيجابي لخميرة الفسفاتاز القلوية المتواجد      الماعز يظهر ا  

 والتفاعل  )G( والخاليا الكاسية    )C(في الخاليا العمودية الماصة     
الكحـول  ( في األجزاء السفلية من الغدد المعويـة         )N(السلبي  
  .90X.  طريقة فوسفات الكالسيوم) %٨٠االثيلي 

  
  خميرة الفسفاتاز الحمضية 
في الخاليا العمودية الماصة والخاليا ظهر التفاعل االيجابي 

في  الكأسية المتواجدة في مخاطية عفج الماعز االسود المحلي
كانت شدة التفاعل قوية في العينات ، جميع المناطق المدروسة

بالكحول االثيلي  المثبتة باالسيتون المبرد تلتها العينات المثبتة
ول بمحل في العينات المثبتة بينما اصبحت ضعيفة %٨٠

  الفورمالين المتعادل والبوين الكحولي، فورمالين-الكحول
  ).٨ الشكل(

  
  

 صورة مجهرية ضوئية في الثلث األمامي في عفـج          :٥الشكل  
للخاليا  الماعز يظهر التفاعل االيجابي لخميرة الفسفاتاز القلوية      

 وفـي   )P(المبطنة للزغابات والغدد المعويـة       العمودية الماصة 
 )الفورمالين المتعادل ( )N( والتفاعل السلبي    )G(الخاليا الكاسية   

  .90X .طريقة فوسفات الكالسيوم
 

  
  

صورة مجهرية ضوئية في الثلث األمامي في عفـج    ) ٦(الشكل  
الماعز يظهر تباين شدة التفاعل لخميرة الفسفتاز القلويـة فـي           

وتجـانس  ) V(الخاليا العمودية الماصة المبطنـة للزغابـات        
 طريقة فوسفات   )األسيتون المبرد () I( المعوية   التفاعل في الغدد  

 .370X .الكالسيوم
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صورة مجهرية ضوئية في الثلث األوسط في عفـج         : ٧ الشكل
 لخميـرة الفـسفتاز القلويـة       يالتفاعل االيجـاب   الماعز توضح 

المتواجد في الثلث العلوي من الخاليا العمودية الماصة المبطنة         
) (         العرضية لنفس الغدد     للغدد المعوية وتجويف المقاطع   

 طريقة فوسفات   ) فورمالين -الكحول  ( )G(وقمم الخاليا الكاسية    
  .370X .الكالسيوم

  

  
يبين تاثير نوع المثبت على شدة التفاعـل لخميـرة          : ٨الشكل  

  .الفسفاتاز الحمضية لجدار عفج الماعز االسود المحلي
تفاعـل   = ١-٠ ،تفاعل متوسط  = ٢-١ ،تفاعل قوي  = ٣-٢

 .اليوجد تفاعل=  صفر ،ضعيف

  
  

 صورة مجهرية ضوئية في الثلث األمامي في عفـج          :٩الشكل  
 لخميـرة الفـسفتاز الحمـضية       يالتفاعل االيجاب  الماعز توضح 

) G(والخاليا الكاسية   ) A(المتواجد في الخاليا العمودية الماصة      
غابـات والغـدد المعويـة      الحظ تباين شدة التفاعـل بـين الز       

ـ       ) األسيتون المبرد ( -iron ـطريقة نترات الرصـاص مـع ال
hematoxylin. 560X. 

  

  
  

صورة مجهرية ضوئية في الثلث األوسط في عفج : ١٠الشكل 
 الماعز يظهر التفاعل االيجابي لخميرة الفسفاتاز الحمضية

 )G( والخاليا الكاسية )C(المتواجد في الخاليا العمودية الماصة 
ية ـاطـف الغدد تحت المخـوات وتجويـوقن )P(وخاليا بانث 

.  طريقة نترات الرصاص) %٨٠الكحول االثيلي  ()(      
370 X.  
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في عفج  صورة مجهرية ضوئية في الثلث األمامي: ١١الشكل 
 الماعز يظهر التفاعل االيجابي لخميرة الفسفاتاز الحمضية

محلول البوين () (       المتواجد في الخاليا العمودية الماصة 
  .X 0 45.  طريقة نترات الرصاص)الكحولي

  
شمل التفاعل االيجابي الغشاء المخاطي المبطن للزغابات 
المعويةو الثلث العلوي من الخاليا العمودية الماصة خاصة 

متواجدة ومعظم هيولى الخاليا الكأسية ال المبطنة للغدد المعوية
 الشكل( في جميع المناطق المدروسة والمثبتة باالسيتون المبرد

التفاعل في قمم الخاليا العمودية الماصة  تواجد بينما، )٩
للزغابات والغدد المعوية، وانتشر بشكل حبيبات دقيقة  المبطنة

منتشرة في هيولى الخاليا الكأسية في العينات المثبتة بالكحول 
ع المناطق المدروسة لمخاطية عفج في جمي% ٨٠االثيلي 

قلت شدة التفاعل في الخاليا ، )١٠الشكل(الماعز االسود المحلي 
البوين ، فورمالين-المذكورة في العينات المثبتة بمحلول الكحول

 الكحولي والفورمالين المتعادل في جميع المناطق المدروسة
  ).١١الشكل(

ية في بعض ظهر التفاعل االيجابي لخميرة الفسفاتازالحمض
 خاليا بانث وبشكل حبيبات دقيقة منتشرة في هيولى

كما ، %٨٠الخالياخاصة العينات المثبتة بالكحول االثيلي 
ايجابيا  اظهرت قنوات وتجاويف الغدد تحت المخاطية تفاعال

وبالكحول  لنفس الخميرة في العينات المثبتة باالسيتون المبرد
  .)١٢ و ١٠ الشكل% (٨٠االثيلي
من الغدد المعوية  جميع الخاليا المبطنة لالجزاء السفليةلم تظهر

أي تفاعالايجابيا لخميرةالفسفاتاز الحمضية في جميع المناطق 
  ).٨الشكل ( المدروسة والمثبتة بالمثبتات المذكورة

  

  
  

في عفج   صورة مجهرية ضوئية في الثلث األمامي     : ١٢الشكل  
 فاتاز الحمـضية  الماعز يظهر التفاعل االيجابي لخميـرة الفـس       

 )األسيتون المبرد ()        ( المتواجد في الغدد تحت المخاطية      
  .iron-hematoxylin .370 Xـ طريقة نترات الرصاص مع ال

  
  المناقشة

  
تواجدت خميرة الفسفاتاز القلوية و بتراكيز متفاوتة في 

وخاصة المبطنة لالجزاء  معظم هيولى الخاليا العمودية الماصة
لجدار عفج  في جميع المناطق المدروسة لغدد المعويةالعليا من ا

الى تواجد ) ٩(اشار ، الماعز االسود المحلي وفي المثبتات كافه
 خميرة الفسفاتاز القلوية في الخاليا الماصة المبطنة لالمعاء،

لعفج االغنام المحليه الى تواجد  عند دراستها) ٦( بينما اشارت
الخاليا العمودية الماصة الخميرة المذكورة في معظم هيولى 
المبطنة للزغابات  الخاليا وان شدة التفاعل متساوية تقريبا في
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على تواجد خميرة الفسفاتاز  )١٠(  و)٢(واكد  المعوية والغدد
 للخاليا المبطنة لالمعاء الدقيقة في الحافة المخططة القلوية

ل الى ان شدة التفاع )١٠(بينما ذكر ، لالبقار واالغنام والخيول
 المعوية اعلى عما المبطنة للغدد في الخاليا العمودية الماصة

في االمعاء  هو عليه في نفس الخاليا المبطنة للزغابات المعوية
حصلنا عليه من نتائج في  الدقيقة للخيول وهذا يتطابق مع ما

ان شدة التفاعل في  عفج الماعز االسود المحلي حيث الحظنا
هي  بطنة للغدد المعوية اعلى عماالماصة الم العمودية الخاليا
ان القوه  )٩( في نفس الخاليا المبطنة للزغابات واكد علية

فمن المعتقد ان الخاليا ، تلك الخميرة االمتصاصية تزداد بوجود
 المبطنة للغدد المعويه لعفج الماعز لها فعالية الماصةالعمودية 

  .باتهي عليه في الخاليا المبطنة للزغا ارتشافيه اعلى مما
في الخاليا العمودية الماصة  لوحظ ان شدة التفاعل االيجابي

في جميع مناطق  هي عليه في الخاليا الكأسية كانت اعلى عما
مخاطية عفج الماعز االسود المحلى وفي المثبتات كافه وهذا 

 ، عفج االغنام المحليه مخاطيةفي )٦(يتطابق مع ماذكرته 
الخميره اهميه في امتصاص في االغنام ان لهذه  )١٢( اشاركما

كما تساعد في  D الكالسيوم وفيتامين، الكلوكوز، الكليسرول
 عملية النقل الفعال لالحماض االمينية ذات السالسل الطويلة،
ك لفمن البديهي ان للخاليا الماصه لها فعالية ارتشافيه اعلى لت

  .الخاليا الكأسيةمن هي عليه  المواد عما
لخميرة الفسفاتاز الحمضية  ف الشدةظهر تفاعل ايجابي مختل

في الغشاء المخاطي المبطن للمخاطية وفي الخاليا الكآسية في 
 )٦( عفج الماعز االسود المحلي وهذا يتطابق مع ماشارت اليه

وبسب وجود تلك الخميرة بالجسيمات ، في عفج االغنام المحلية
دفاعية الميكانيكية الفي  والتي تلعب دورا مهما) ٩( ،)٣( الحالة
كما تساهم تلك الجسيمات في تحطيم المواد الغريبة ، للخاليا

في االغنام ان لخميرة  )١٣( اكد وكالبكتريا والفطريات
 طهارة اهمية في امتصاص الشحوم من الفسفاتاز الحمضية

، تساعد في عملية نقل الشحوم الى المسار اللمفي  اواألمعاء
اجدة في مخاطية عفج المتو الكآسية فمن المعتقد ان الخاليا

 للمواد  ايضيةارتشافية،  المحلي لها فعالية دفاعيةاألسودالماعز 
  .هي عليه من الخاليا الماصة  اعلى عماالمذكورة

اظهرت خاليا بانث تفاعال ايجابيا لخميرة الفسفاتازالحمضية 
خاصة  وبشكل حبيبات دقيقة منتشرة داخل هيولى الخاليا

لمعظم المناطق  %٨٠االثيليبالكحول  العينات المثبتة
بأن الجسيمات الحالة تحتوي  )١٥ و ١٤ و ٣( ذكر، المدروسة

تراكيز متباينة من بو lysosome enzyme  الحالةاإلنزيماتعلى 
خميرة الفسفاتازالحمضية لذا تشترك في هضم البروتينات 

 فعالية اإلنزيماتان لهذه  )١٥( اكد ووالكربوهيدرات والدهون
يم ووجودها في خاليا بانث ينظم وجود الجراثيم مضادة للجراث

مما قد يشير الى ان خاليا بانث ،  في االمعاءmicroflora الرمية
لها فعالية  المتواجدة في مخاطية عفج الماعز االسود المحلي

 مضادة للجراثيم وانها تشترك في هضم البروتينات،

ز ويعزى عدم ظهور خميرة الفسفاتاالكربوهيدرات والدهون 
القلوية في خاليا بانث المتواجدة في عفج الماعز االسود المحلي 

 قد  انها لتلك الخاليا، أيقد يعود الى االختالف الوظيفي
لتفاعل االيجابي ا ظهور، التشترك في عملية االمتصاص

لخميرة الفسفاتاز الحمضية في بعض قنوات وتجاويف الغدد 
بالكحول و ون المبردباالسيت في العينات المثبتة تحت المخاطية

الى الطبيعة  يشير في جميع المناطق المدروسة، %٨٠ االثيلي
 الواقية لهذه الغدد لحماية مخاطية العفج من العصارات الهضمية

 ان الغدد تحت المخاطية الى واضاف )١٦( اكد عليه وهذا ما
  .تجهز وتساعد العملية الدفاعية النشطة وتوقف نمو البكتريا

 ان شدة التفاعل لخميرة الفسفاتاز القلوية اظهرت النتائج
اعلى من خميرة الفسفاتاز الحمضية في جميع المناطق 

وهذا يتطابق مع ، المدروسة في عفج الماعز االسود المحلي
في مخاطية  )٤(في مخاطية عفج االغنام المحلية،  )٦( ماوجدته

في مخاطية قبة االغنام  )٥(منفحة االغنام والماعزالمحلية و
خميرة الفسفاتاز  الى ان تركيز) ١٧(واشار  الماعز المحليةو

الفسفاتاز الحمضية في االغنام  القلوية اعلى من تركيز خميرة
ان خميرة الفسفاتاز الحمضية سهلة التحلل  )٧(وذكر ، والجمال

 نسبة تواجد ذلك لذا قد يفسر، والذوبان داخل هيولى الخاليا
هي عليه لخميرة الفسفاتاز  ا اعلى عمخميرة الفسفاتاز القلوية

  .الحمضية في عفج الماعز االسود المحلي
لوحظ ان هناك تباينا ملحوظا في شدة التفاعل االيجابي 

في جميع المناطق  لخميرتي الفسفاتاز القلوية والحمضية
عند  فكان عاليا، ة المستخدماتالمدروسة مع اختالف المثبت

ليه العينات المثبتة ت، م٤ تثبيت العينات باالسيتون المبرد
فورمالين ثم -ومحلول الكحول %٨٠ بالكحول االثيلي

يتطابق  الفورمالين المتعادل يليه محلول البوين الكحولي وهذا
فذكرا الى ان افضل مثبت يستخدم  )٨و ٧(مع ماشار اليه 

 لتثبيت العينات المستخدمة لدراسة الخمائر المذكورة هو
مما يقلل من  خدم لفترة قصيرةاالسيتون المبرد النه مثبت يست
ان االسيتون المبرد  )٧( اكد، انتشار الخمائر خارج الخاليا

وذوبان تقلل من تحلل  %٩٥و %٨٠والكحول االثيلي بتراكيز 
 -والبد االشارة الى ان محلول الكحول الخمائر االنفة الذكر

الذي قلل من ذوبان % ٩٠كيزفورمالين يحتوي على كحول بتر
اما بالنسبة لمحلولي الفورمالين ، ائر المدروسةاوتحلل الخم

 ٧٢-٤٨ المتعادل والبوين الكحولي ففترة التثبيت تتراوح بين
 وهذا مااكد المدروسة ساعة مما قد يؤثرعلى تركيز الخمائر

كلما زادت فترة التثبيت يؤدي الى التقليل من  )٧،٨( عليه
ولي على يحتوي محلول البوين الكح، تركيز الخمائر المذكورة

الى ان هذا  )٧( من حامض الخليك الثلجي واشار% ٤
الحامض يساعد على ذوبان بعض عضيوات الخاليا 

 فهذا قد يفسر التراكيز الضعيفة كالمايتوكوندريا واجسام كولجي
لخميرتي الفسفاتاز القلوية والحمضيه في جميع العينات المثبتة 
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روسة في عفج بمحلول البوين الكحولي في جميع المناطق المد
  .الماعز االسود المحلي

 في تحطيم الخمائر هي ان العوامل التي تساعد )٨(اكد 
 الحوامض العالية والعوامل المؤكسدة،، ارتفاع درجة الحرارة

لذا فمن المفضل مراعاة عدم ارتفاع درجة الحرارة عند اجراء 
حاولت تفاديه عند اجراء  البحوث لدراسة الخمائر وهذا ما

  . الحاليةالدراسة
 ان ارتفاع درجة الحرارة تثبط فعالية الى )١١(اشار 

 م وذكر٧٠الخمائر مما يؤدي الى تحطمها عند درجة حرارة 
ان ارتفاع درجة الحرارة خاصة عند مرحلة االسجاء  )٧(

م ولفترة طويلة يؤثر على نشاط  ٥٦بالبارافين لدرجة اعلى من 
 درجة الحرارة عند تتجاوز ال حاولت ان وتركيز الخمائر، لذا

م وبواقع تمريرتين كل  ٥٦بالبارافين اعلى من  مرحلة االسجاء
عند دراسة خميرتي الفسفاتاز القلوية  تمريرة لمدة ساعة ونصف

   .والحمضية في جدار عفج الماعز االسود المحلي
  

  شكر وتقدير
  

دمته من  عمادة كلية الطب البيطري لما قةشكر الباحثت
  .ا البحثتسهيالت النجاز هذ
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