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 جامعة حماة مجلة

 :المجلةأهداف 
 إلى:حماة تهدف تصدر عن جامعة  متخصصةسنوية محكمة دورية علمية جامعة حماة هي مجلة مجلة 

م بمزايا المعرفة اإلنسانية الحضارية والعلوم التطبيقية التي تتساإلنكليزية  وأالعربية  تينباللغ نشر البحوث العلمية األصيلة -1
والهندسية،  ية،الطبالمتطورة، وتسهم في تطويرها، وترقى إلى أعلى درجات الجودة واالبتكار والتمييز، في مختلف الميادين 

لى مقومين علميين واآلداب والعلوم اإلنسانية، وذلك بعد عرضها ع ، واالقتصاد،علومالو  ،والطب البيطري والتقانية، 
 مختصين. 

 نشر البحوث الميدانية والتطبيقية المتميزة في مجاالت تخصص المجلة. -2
  .في مجاالت تخصص المجلة والمقاالت الصغيرة ،وتقارير الحاالت المرضية ،المالحظات البحثيةنشر  -3

 المجلة:رسالة 
 لمبتكرة.العرب على إنجاز بحوثهم او والباحثين السوريين  تشجيع األكاديميين 
 مة إلى المجلة على المختصين والخبراء. ،وتمييز األصيل من المزي ف ،العلمي   ضبط آلية البحث  بعرض البحوث المقد 
  األصيل.  جودة البحث العلمي والتزام معايير العلمية،تسهم المجلة في إغناء البحث العلمي والمناهج 
 لمجتمع.تطوير المجاالت الخدمية في ا، وتسهم في جلةتخصص المت تسعى إلى نشر المعرفة وتعميمها في مجاال 
  .تحف ز الباحثين على تقديم البحوث التي ُتعنى بتطوير مناهج البحث العلمي وتجديدها 
 م البحث العلمي وفي تطوير المجل ة. تستقبل اقتراحات  الباحثين والعلماء حول كل ما يسهم في تقد 
  الشابكة بوضع أعدادها بين أيدي القراء والباحثين على موقع المجلة في  ،تها العلميةتعميم الفائدة المرجو ة من نشر محتويا

 وتطوير الموقع وتحديثه. )اإلنترنت(

 :حماةقواعد النشر في مجلة جامعة 
 ودقة التوثيق. اللغة،ذات قيمة علمية ومعرفية إضافية، وتتمتع بسالمة  أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة، -أ
 ءملب الباحث بمضمون ذلك عهدويتمنشورًة أو مقبولًة للنشر في مجالت أخرى، أو مرفوضة من مجلة أخرى، أال تكون  -ب

  .بالمجلة خاصة إيداعاستمارة 
يتم تقييم البحث من ذوي االختصاص قبل قبوله للنشر ويصبح ملكًا لها، وال يحق للباحث سحب األوليات في حال رفض  -ت

 نشر البحث.
       ية أو اإلنجليزية، على أن تزود إدارة المجلة بملخص للمادة المقدمة للنشر في نصف صفحةالعرب هيلغة النشر  -ث

 .Key words يتبع كل ملخص بالكلمات المفتاحية  وأن كلمة( بغير اللغة التي كتب بها البحث،  250)

 :إيداع البحوث العلمية للنشر
الباحثين ث أو انسخ ورقية )تتضمن نسخة واحدة اسم الباح أربع علىة إلى رئيس هيئة تحرير المجلتقدم مادة النشر  -أواًل 

نسخة إلكترونية مطبوعة تقدم إشارة إلى هويتهم(، و  ةوتغفل في النسخ األخرى أسماء الباحثين أو أي وأرقام هواتفهم، وعناوينهم،



        

 

 

.  (A4) مم 210×297 على وجه واحد من الورق بقياس 12، ومقاس Simplified Arabicعلى الحاسوب بخط نوع 
 صفحة خمس عشرةعن كلها صفحات البحث األربعة، على أال يزيد عدد سم من الجوانب  2.5مساحة بيضاء بمقدار  وتترك

في األقل، وبمسافات  (Microsoft Word 2007) وأن تكون متوافقة مع أنظمة )ترقيم الصفحات وسط أسفل الصفحة(،
لكتروني إلعلى البريد ا، أو ترسل إلكترونيًا CD قرص مدمج على حفوظةوم ،والمصادرمفردة بما في ذلك الجداول واألشكال 

 الخاص بالمجلة. 
، أو مرفوضة من البحث لم ينشر، أو لم يقدم للنشر في مجلة أخرى  بأنتقدم مادة النشر مرفقة بتعهد خطي يؤكد  -ثانيًا 

   مجلة أخرى.
بما  ،أو إضافة ،تغييرات، من حذف ةضوع لتحسين الصياغة، أو إحداث أييحق لهيئة تحرير المجلة إعادة المو  - ثالثاً 

 .المجلةيتناسب مع األسس العلمية وشروط النشر في 
تلتزم المجلة بإشعار مقدم البحث بوصول بحثه في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ استالمه، كما تلتزم المجلة بإشعار  - رابعاً 

 .التقويممه فور إتمام إجراءات البحث للنشر من عد الباحث بقبول
متخصصين بمادته العلمية، ويتم إخطار ذوي العالقة ثالثة محكمين يرسل البحث المودع للنشر بسري ة تامة إلى  -خامسًا 

للسوية العلمية  وتحقيقاً  ،لشروط النشر في المجلة ليؤخذ بها من قبل المودعين؛ تلبيةً  ،بملحوظات المحكمين ومقترحاتهم
 .بةالمطلو 
 بعد إجراءيعد البحث مقبواًل للنشر في المجلة في حال قبول المحكمين الثالثة )أو اثنين منهم على األقل( للبحث  – سادساً 

 التعديالت المطلوبة وقبولها من قبل المحكمين. 
البحث للنشر حتى  إذا رفض المحكم الثالث البحث بمبررات علمية منطقية تجدها هيئة التحرير أساسية وجوهرية، فال يقبل  -

 ولو وافق عليه المحكمان اآلخران.
 :التطبيقيةقواعد إعداد مخطوطة البحث للنشر في أبحاث الكليات 

هدف  ، المقدمة،باللغتين العربية واإلنكليزية الملخص العنوان، اآلتي:يشترط في البحث المقدم أن يكون حسب الترتيب  -أواًل 
  العلمية. المراجع ئج والمناقشة، االستنتاجات والتوصيات، وأخيراً مواد البحث وطرائقه، النتا البحث،

  العنوان: -
(، يوضع تحته 14. خط العنوان بلغة النشر غامق، وبحجم )عن مضمون البحث ومعبراً واضحًا مختصرًا و ن يكون جب أي

، ؤسسة العلمية التي يعمل فيهاوالم ،وصفته العلمية( غامق، وعنوانه، 12بفاصل سطر واحد اسم الباحث / الباحثين بحجم )
 . ويجب أن يتكرر عنوان البحث ثانيةً ( عادي12وعنوان البريد اإللكتروني للباحث األول، ورقم الهاتف المحمول بحجم )

 ،( 12خط العناوين الثانوية يجب أن يكون غامقًا بحجم ) Abstract الملخص.في الصفحة التي تتضمن وباللغة اإلنكليزية 
 (.12فيجب أن يكون عاديًا بحجم ) ؛النص أما خط متن

  الملخص أو الموجز: -
، ويكتب العربيةبالعنوان، ويوضع في صفحة منفصلة باللغة  ، وأن يكون مسبوقاً كلمة 250 الملخص يجب أال يتجاوز -

 ونبذة مختصرة عن طريقةالدراسة،  أهدافويجب أن يتضمن باللغة اإلنكليزية. في صفحة ثانية منفصلة الملخص 
 الباحث. عنها، وأهميتها في رأي الباحث، واالستنتاج الذي توصل إليه تالنتائج التي تمخضو ، العمل

  المقدمة: -
 تشمل مختصرًا عن الدراسة المرجعية لموضوع البحث، وتدرج فيه المعلومات الحديثة، والهدف الذي من أجله أجري البحث.



        

 

 

 : المواد وطرائق البحث -
اد وطريقة العمل، وتدعم بمصادر كافية حديثة، وتستعمل وحدات القياس المتري والعالمي في تذكر معلومات وافية عن مو 

البحث. ويذكر البرنامج اإلحصائي والطريقة اإلحصائية المستعملة في تحليل البيانات، وتعرف الرموز والمختصرات والعالمات 
 اإلحصائية المعتمدة للمقارنة.

  والمناقشة:النتائج  -
، وأن تقدم األشكال والجداول والرسومات البيانية معلومات وافية أن تكون جميع النتائج مدعمة باألرقاميجب و تعرض بدقة، 

مع عدم إعادة المعلومات في متن البحث، وترقم بحسب ورودها في متن البحث، ويشار إلى األهمية العلمية للنتائج، ومناقشتها 
ى تفسير حصول النتائج من خالل الحقائق والمبادئ األولية ذات العالقة، مع دعمها بمصادر حديثة. وتشتمل المناقشة عل

 ويجب إظهار مدى االتفاق أو عدمه مع الدراسات السابقة مع التفسير الشخصي للباحث، ورأيه في حصول هذه النتيجة.
 االستنتاجات: -

 ر التوصيات والمقترحات عند الضرورة.يذكر الباحث االستنتاجات التي توصل إليها مختصرًة في نهاية المناقشة، مع ذك
 والتقدير:الشكر  -

ذكر الجهات المساندة التي قدمت المساعدات المالية والعلمية، واألشخاص الذين أسهموا في البحث ولم يمكن للباحث أن ي
 يتم إدراجهم بوصفهم باحثين.

  الجداول: -ثانياً 
متسلسلة، ويوضع لكل منها عنوان خاص به،  الجداول أرقاماً في مكانه الخاص، وتأخذ  يوضع كل جدول مهما كان صغيراً 

أو  0.05* و** و*** لإلشارة إلى معنوية التحليل اإلحصائي، عند المستويات  وظف الرموزيكتب أعلى الجدول، وت
 .على الترتيب، وال تستعمل هذه الرموز لإلشارة إلى أية حاشية أو ملحوظة في أي من هوامش البحث 0.001أو 0.01

 .في الجداول وفي متن النص أينما وردت......( 3..2، 1)األرقام العربية  لاعموتوصي المجلة باست
  والمصورات:األشكال والرسوم  -ثالثًا 

يجب تحاشي تكرار وضع األشكال التي تستمد مادتها من المعطيات الواردة في الجداول المعتمدة، واالكتفاء إم ا بإيراد 
بصورتها  سوماألشكال والمنحنيات البيانية والر  ، مع التأكيد على إعدادما بتوقيعها بيانياً إجداول، و  المعطيات الرقمية في

بكسل/أنش. ويجب أن تكون األشكال أو الصور المظهرة باألبيض  300بدقة  وتكون ممسوحة النهائية، وبالمقياس المناسب،
 عنوان خاصالصور الملونة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ويعطى  واألسود بقدر كاف من التباين اللوني، ويمكن للمجلة نشر

ر في األسفل ل  .متسلسلة وتأخذ أرقاماً كل شكل أو صورة أو مصو 
  المراجع: –رابعًا 

 من اليمين إلى اليسار أياً  داخل النص ابتداءً  وسنة النشر -صاحب البحث أو مؤلفه  -اسم المؤلف  ذكر المجلة طريقةتبع ت
.... ارت العديد من الدراسات(، وأش1998) Samerو Basem ، وأورد(1990) كريموعبد الناجح  مثال: وجدالمرجع،  كان
(Sing ،2008 ؛Hunter وJohn، 2000 ؛Sabaa  ،2003وزمالؤه ) وال ضرورة إلعطاء المراجع أرقاما متسلسلة. أما

)اسم العائلة(، ثم االسم األول بالكامل، وفي حال كون ة الباحث نسبالمراجع العربية، فيجب كتابة عند كتابة في ثبت المراجع 
فيكتب  غير عربيوفي حال كون المرجع  .بالطريقة السابقة الذكر ينالباحث اء جميعسمأالمرجع ألكثر من باحث يجب كتابة 

العنوان الكامل  ثم، بين قوسين ثم يذكر الحرف األول أو الحروف األولى من اسمه، يلي ذلك سنة النشر ،اسم العائلة أوالً 



        

 

 

، وأرقام الصفحات Number ورقم العدد ،Volume ، ورقم المجلد(وعنوان المجلة )الدورية أو المؤلف، ودار النشر ،للمرجع
 اآلتية:إلى(، مع مراعاة أحكام التنقيط وفق األمثلة  -)من 

 

جامعة دمشق للعلوم الزراعية،  مجلة. . التنوع الحيوي في جبل البشري (1999) أحمد، والكزبري العوف، عبد الرحمن 
15(:3) 33-45. 

Smith, J., Merilan, M.R., and Fakher, N.S., (1996). Factors affecting milk production in 
Awassi sheep. J. Animal Production, 12(3):35-46.  

لسنة بين قوسين، عنوان الكتاب، الطبعة، يوضع اسم العائلة للمؤلف ثم الحروف األولى من اسمه، ا كتابًا:إذا كان المرجع 
 اآلتي:مكان النشر، دار النشر ورقم الصفحات وفق المثال 

Ingrkam, J.L., and Ingrahan, C.A., (2000). Introduction in: Text of Microbiology. 2nd 
ed. Anstratia, Brooks Co. Thompson Learning, PP: 55. 

، والندوات (Proceedingsالعلمية  وقائع( المداوالتوكذا الحال بخصوص ) من كتاب متخصص أما إذا كان بحثًا أو فصالً 
(، يذكر اسم الباحث أو المؤلف )الباحثين أو المؤلفين( والسنة بين قوسين، عنوان الفصل، عنوان الكتاب، والمؤتمرات العلمية

 اآلتي:مثال اسم أو أسماء المحررين، مكان أو جهة النشر ورقم الصفحات وفق ال
Anderson, R.M., (1998). Epidemiology of parasitic Infections. In: Topley and Wilsons 
Infections. Collier, L., Balows, A., and Jassman, M., (Eds.), Vol. 5, 9th ed. Arnold a 
Member of the Hodder Group, London, PP: 39-55. 

 اآلتي:تير أو أطروحة دكتوراه، تكتب وفق المثال إذا كان المرجع رسالة ماجس
Kashifalkitaa, H.F., (2008). Effect of bromocriptine and dexamethasone administration 
on semen characteristics and certain hormones in local male goats. PhD Thesis, 
College of veterinary Medecine, University of Baghdad, PP: 87-105. 
 

 اآلتية:لحظ النقاط ت  
  A, B, C) .) )أ، ب، جـ( أو حسب تسلسل األحرف الهجائيةبترتب المراجع العربية واألجنبية )كل على حدة(  -
؛ األحدث فاألقدم، وفي حال تكرار االسم أكثر من مرة في ذا وجد أكثر من مرجع ألحد األسماء يلجأ إلى ترتيبها زمنياً إ -

 إلخ....  )1998( b أو )a )1998النحو  على  ,ca, bة نفسها، فيشار إليها بعد السنة باألحرف السن
 ص. سجل أي مرجع لم يرد ذكره في متن النال ييجب إثبات المراجع كاملة لكل ما أشير إليه في النص، و  -
  (Personal ية المباشرةالمراجع محدودة االنتشار، أو االتصاالت الشخص على -وفي أضيق الحدود – عتماداال  -

(Communication  ،أو األعمال غير المنشورة في النص بين أقواس  .)     ( 
 .والمحافظة على حقوق اآلخرين الفكرية ،أن يلتزم الباحث بأخالقيات النشر العلمي -

 

 



        

 

 

 :واآلدابقواعد إعداد مخطوطة البحث للنشر في أبحاث العلوم اإلنسانية 
 لة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وبسالمة اللغة ودقة التوثيق.أن يتسم البحث باألصا 
  أية وسيلة نشر. مقبواًل للنشر في منشورًا أو أال يكون 
  .أن يقدم الباحث إقرارًا خطيًا بأال يكون البحث منشورًا أو معروضًا للنشر 
  ة في المجلة.المعتمد بإحدى اللغاتأن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية أو 
 كلمةً  250بحدود واآلخر باإلنكليزية أو الفرنسية،  ،أن يرفق بالبحث ملخصان أحدهما بالعربية. 
  ( ترسل أربع نسخ من البحث مطبوعة على وجه واحد من الورق بقياسA4( مع نسخة إلكترونية )CD وفق الشروط )

 اآلتية:الفنية 
 اآلتيين:ستقلة مرتبة وفقًا لألصول المعتمدة على أحد الترتيبين م على صفحاتتوضع قائمة )المصادر والمراجع(  
 كنية المؤلف، اسمه: اسم الكتاب، اسم المحقق )إن وجد(، دار النشر، مكان النشر، رقم الطبعة، تاريخ الطبع.  -أ 
 يخ الطبع.دار النشر، مكان النشر، رقم الطبعة، تار  (،اسم الكتاب: اسم المؤلف، اسم المحقق )إن وجد  -ب 
  اآلتيين:توضع الحواشي مرقمة في أسفل كل صفحة وفق أحد التوثيقين 
 اسم الكتاب، الجزء، الصفحة. اسمه: المؤلف، نسبة -أ 
 اسم الكتاب، رقم الجزء، الصفحة. -ب 
  .ُيَتَجنَّب االختزال ما لم ُيَشْر إلى ذلك 
 ستقلة واضحة.يقدم كل شكل أو صورة أو خريطة في البحث على ورقة صقيلة م 
   المستعملة في البحثأن يتضمن البحث الُمعاِدالت األجنبية للمصطلحات العربية. 
 السابقة:يشترط لطالب الدراسات العليا )ماجستير / دكتوراه( إلى جانب الشروط  
 جزء منها. أوتوقيع إقرار بأن البحث يتصل برسالته  -أ 
 النموذج المعتمد في المجلة.موافقة األستاذ المشرف على البحث، وفق  -ب
 ملخص حول رسالة الطالب باللغة العربية ال يتجاوز صفحة واحدة.  -ج
  لتدقيق تنشر المجلة البحوث المترجمة إلى العربية، على أن يرفق النص األجنبي بنص الترجمة، ويخضع البحث المترجم

البحث محكمًا فتسرى عليه شروط النشر  يكنإذا لم  الترجمة فقط وبالتالي ال يخضع لشروط النشر الواردة سابقًا. أما
 .المعمول بها

  ال ن تنشر المجلة تقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية، ومراجعات الكتب والدوريات العربية واألجنبية المهمة، على أ
 يزيد عدد الصفحات على عشر.

 البحث:عدد صفحات مخطوطة 
أن يترتب على الباحث أية   ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة حماة من دون ر مجاناً تنشر البحوث المحكمة والمقبولة للنش

صفحة من األبعاد المشار  15ال تتجاوز ن نفقات أو أجور إذا تقيد بشروط النشر المتعلقة بعدد صفحات البحث التي يجب أ
 النشر مجاني في المجلة حتى تاريخه. علمًا أن، والمصادر. ، بما فيها األشكال، والجداول، والمراجعإليها آنفاً 



        

 

 

  وتعديلها:مراجعة البحوث 
 رجعيعطى الباحث مدة شهر إلعادة النظر فيما أشار إليه المحكمون، أو ما تطلبه رئاسة التحرير من تعديالت، فإذا لم ت

لبحث للنشر، مع مخطوطة البحث ضمن هذه المهلة، أو لم يستجب الباحث لما طلب إليه، فإنه يصرف النظر عن قبول ا
 بوصفه بحثًا جديدًا. للمجلة إمكانية تقديمه مجدداً 

  :مهمةمالحظات 
 .عن وجهة نظر هيئة تحرير المجلة ال تعبر بالضرورةو عن وجهة نظر صاحبها  تعبر المجلةالمنشورة في البحوث  -
 .علمية وفنية خاصة بالمجلة ألسسيخضع ترتيب البحوث في المجلة وأعدادها المتتالية  -
 .ال تعاد البحوث التي ال تقبل للنشر في المجلة إلى أصحابها -
 ل.س.  2000، وقدرهاتدفع المجلة مكافآت رمزية للمحكمين  -
 .تمنح مكافآت النشر والتحكيم عند صدور المقاالت العلمية في المجلة -
الية، ويكتفى بمنح الباحث الموافقة من مشاريع التخرج، ورسائل الماجستير والدكتوراه أية مكافأة م المستلةال تمنح البحوث   -

 .على النشر
في حال ثبوت وجود بحث منشور في مجلة أخرى، يحق لمجلة جامعة حماة اتخاذ اإلجراءات القانونية الخاصة بالحماية  -

 الفكرية، ومعاقبة المخالف بحسب القوانين الناظمة.

  :المجلةاالشتراك في 
 سات والهيئات العامة والخاصة.لألفراد والمؤسيمكن االشتراك في المجلة 

 :المجلةعنوان 
 -حماة -العنوان التالي : سورية  علىتحرير المجلة  إلى إدارة يمكن تسليم النسخ المطلوبة من المادة العلمية مباشرةً  -

 إدارة تحرير المجلة. –كلية الطب البيطري بناء  -شارع العلمين 
 hama.journal@gmail.com  اآلتي :   كترونيلالبريد اإل -

                         univ.edu.sy-magazine@hama 
  edu.sy/newssites/magazineuniv-www.hama./عنوان الموقع االلكتروني: -
 00963 33 2245135  الهاتف:رقم  -
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 لقوى الّضغطمعّدل بالفّضة الاتنج المرّكب مقاومة الرّ 
 مخبرّية()دراسة 

 أ.د.  فندي الشعراني **غزل حمدون                                           *

 (2018شباط  8، القبول: 2017كانون األول  19)اإليداع:  

 الملخص:

وبما أن ه  السني ة،ستغناء عنها بالعيادة كن االال يم ال تي رميمي ةت  ال من الموادمرك ب يعتبر الر اتنج ال البحث:المقّدمة وهدف 
ة للجراثيم، بل يؤم ن بيئة مناسبة للنمو  الجرثومي، تم  تعديله بالفض   ة للجراثيم،ال يملك خواص مضاد   ة إلكسابه خواص مضاد 

ة للراتنج المرك ب بنسب مختلفة لمقاومته لالنضغا لذلك  ط.يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير إضافة الفض 
 (قطراً  مم 4و ارتفاعاً مم  8أبعادها: ) (TGCore) أسطوانة من الراتنج المرك ب (30)شملت عينة البحث  ق:ائالمواد والّطر 

ة مجموعات رئيسي ة  ُقسمت إلى ثالث  : (TopNano Tech Co. Taipei, Taiwan(حسب نسبة إضافة الفض 
ة( أسطوانات من الراتنج المرك ب ال10المجموعة األولى :) ( أسطوانات من الراتنج 10) الثانية:المجموعة ، خالي من الفض 

ة بنسبة  ل بالفض  ة بنسبة 10)% وزنًا، المجموعة الثالثة: 0,5المرك ب المعد  ل بالفض  ( أسطوانات من الراتنج المرك ب المعد 
 % وزنًا.1

نع، من شركة ألم (TesT)القوة عند االنكسار لهذه العينات باستخدام جهاز مقدار وتم  قياس   Jungاني الص 
Instrumentsاالختبار اإلحصائي ثم حللت النتائج باستخدام ،، يطبق قوى ضغط حسب المحور الط ولي للعي نة 

ANOVA الجانب  أحاديOne – way ANOVAالمقارنة الثنائية بطريقة  ء، وبإجراBonferroni. 
% توجد فروق ثنائية دال ة إحصائي ًا 95عند مستوى الث قة  أن ه ُوجد Bonferroni بالمقارنة الث نائي ة بطريقة :الّنتائج

(p<0.05 .بين مجموعات الر اتنج المرك ب الثالث المدروسة )غط )بالنيوتن ط مقاومة الض   ( في متوس 
ة للراتنج االنضغاط ضمن محدودي ة هذه الد راسة يمكن االستنتاج أن  مقاومة االستنتاجات: ل بالفض  تزداد  المرك ب المعد 

ة المضافة.   بزيادة نسبة الفض 
ة، المفتاحّية:الكلمات  غط.مقاومة  الجراثيم، المرك ب،الر اتنج  الفض   الض 

 

 

 

 

__________________________ 

 جامعة دمشق.               -*طالبة ماجستير في كلي ة طب األسنان
 جامعة دمشق.-**أستاذ في قسم تعويضات األسنان الثابتة
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Composite Resin's Resistant modified by silver for Compressive strength 
An In Vitro Study) ) 

Dr.Ghazal Hamdoun                                   Prof.Dr. Fandy Al shaarany 

Accepted: 8 February 2018) Received: 19 December 2017,) 

Abstract: 

Introduction: Composite Resin is considered as an indispensable restorative material in 
the Dental Clinic. It has not anti antibacterial properties, so it creates suitable environment 
for germ-growth. It is modified by silver to acquire antibacterial properties.  

Aim of the research: This research aims to study the effect of adding silver to the 
Composite Resin on its compressive strength.  

Materials and methods: The study samples included (30) Composite- Resin (TGcore) 
cylinders with dimension of: ( height: 8 m.m and diameter: 4 m.m)  divided into three main 
groups according  to the ratio of silver addition (TopNano Tech Co. Taipei, Taiwan): ( 1'st 
group: 10 Composite- Resin cylinders free of silver, 2'nd group: 10 Composite- Resin 
cylinders modified by silver with the average of 0,5% by weight, 3'rd group: 10  Composite 
Resin modified by silver with the average of 1% by weight). 

The compressive strength was measured when samples were broken by using (TesT 
Device), made of Germany, from (Jung Instruments) company, Applys compressive forces 
according to the longitudinal axis of the sample. 
One-Way ANOVA and Bonferroni analysis was used. 

   Results: Statically results showed significant differences (p<0.05) between test 
groups at the level of confidence 95%. 

Conclusions: Within the limitation of this study it could be concluded that: the 
compressive strength and of Composite Resin increases by adding silver. 

Keywords: silver, Composite Resin, bacteria, compressive strength. 
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 المقّدمة:-1
بوقايتها أواًل وترميمها ثانيًا كي تقوم  وذلك ألسنان ودوام بقائها في الفمالهدف األساسي لطبيب األسنان هو المحافظة على ا

دورًا في ذلك من خالل ترميم األسنان بدورها الوظيفي والجمالي بشكل كامل. تلعب الترميمات التاجية الجذرية 
مة   .(Peroz, Blankenstein et al, 2005)المتهد 

من و خصائص معي نة كي تقوم بدورها على أكمل وجه،  المستخدمة في الترميمات التاجي ة الجذري ةمواد اليجب أن تمتلك 
 :أهم هذه الخصائص

ر  -1 ـــــــأخــ  ة الــمــت ـــــــ  بــي ــ  ـــــــب األهــم لــفشـــــــــــــــــــــل الــمــعـــــــالــجـــــــة الــل ب ذي يــعــتــبــر الســــــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــافــي ال ـــــــاومـــــــة الــتســــــــــــــــر ب الــحــف                                   مــق
(Saunders and Saunders 1994).  

ة للجراثيم، لمنع حدوث نكس الن خر والتهابات األنســـــجة حول الســـــني ة للســــن  -2 أن تكون هذه المواد ذات خواص مضـــــاد 
  .(Imazato 2009)المعالج

ـــــــاومـــــــة مــــــ -3 ع بــــــمــــــق ــــــ  ــــــمــــــت ــــــمأن تــــــت ــــــعــــــر ض لــــــهـــــــا فــــــي الــــــف ــــــي تــــــت دة الــــــت ــــــعـــــــد  ــــــقــــــوى الــــــمــــــت ة لــــــل ـــــــ  ــــــكــــــي                                                               يــــــكـــــــانــــــي
(FREUND and MUNKSGAARD 1990). 

وفي إطار مواجهة هذه التحديات برزت العديد من الوسائل لترميم األسنان المتهدمة مستأصلة اللب، وتعددت المواد 
ولكن ال تزال مادتي  األملغم والراتنج المركب هما المادتين األكثر شيوعا في ترميم األسنان  المستخدمة لهذا الغرض

 (Pilo, Cardash et al, 2002)المتهدمة بطريقة األوتاد الجاهزة.
تين، فعلى الر غم من تحسين الخواص الميكانيكي ة للر اتنج المرك ب المستخدم في  هناك اختالف في اآلراء حول هاتين الماد 

ة للجراثيم بقيت معدومة،  تراكم الجراثيم على سطح ترميمات  حيث يتمالترميمات بصورة ملحوظة، إال  أن  خواصه المضاد 
            ( GIالمقارنة مع األملغم واإلسمنت الزجاجي الشاردي )بشكل أسرع وأسهل ب الر اتنج المرك ب

(Papagiannoulis, Kakaboura et al, 2002) ل ، كما ر النخور الث انوي ة وأمراض الن سج لتطو  أساس يؤدي ُيشك 
 .(Cruz, Cogo et al, 2010)،(Montanaro, Campoccia et al, 2004)حول السني ة

ة للجراثيم. ة بخواص مضاد  ة للر اتنج المرك ب بهدف تزويد هذه الماد                            تم ت إضافة مسحوق الفض 
(Azarsina, Kasraei et al, 2013)  ة للجراثيم ة بخواص مضاد  تزايد استخدامه بشكل لذلك حيث يتمت ع مسحوق الفض 

 .(Rai, Yadav et al, 2009)، (Sahoo, Parveen et al, 2007)كبير في مجاالت الطب والصناعة
لسلة التنفسي ة تستط ة كبح الجهاز األنزيمي للس  للجراثيم، فهي تقوم باالرتباط بالغشاء الخلوي  DNAتركيب ال  وتغييريع الفض 

. باإلضافة الجرثومي ة الخارجي وتؤث ر بذلك على نفوذي ة الغشاء مم ا يؤدي لحدوث تغي رات بنيوي ة بالخلي ة، مسببًا موت الخلي ة
ة بمنع ر السالالت الجرثومي ة. لذلك تساهم الفض   .(Kumar, Vemula et al, 2008)، (Brett 2006)تطو 

ة في الخواص الميكانيكي ة للر اتنج المرك ب لخواص ل دةتوجد دراسات محدو  .إال  أن ه يوجد جدل واسع حول تأثير إضافة الفض 
ر األيونات من الر اتنج المرك ب الحاوي على جزيئات معدنية بحجم النانو                       .مترالميكانيكي ة والبصري ة وتحرُّ

(Ahn, Lee et al, 2009) ،(Durner, Stojanovic et al, 2011). 
ة بنسبة  ابقة أن  إضافة مسحوق الفض  % فما فوق للمواد السني ة الترميمي ة تخفض بشكل 10أوضحت بعض الدراسات الس 
غط ومعامل المرونة وقوة الشد  لهذه المواد        ، (Syafiuddin, Hisamitsu et al, 1997) واضح مقاومة الض 

(Bürgers, Eidt et al, 2009) .الباحث بينما أك د Sokolowski ة و ومساعد ه أن  تعديل الر اتنج المرك ب بمسحوق الفض 
 .(Sokołowski, Szynkowska et al, 2014)قساوته. يزيد من
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للراتنج المركب للحصول  الميكانيكية والفيزيائيةلذلك كان البد من متابعة البحث حول تأثير إضافة الفضة في بعض الخواص 
 على مادة ترميمية تلبي معظم المتطلبات السريرية.

 لهدف من البحث:ا -2
ة بنسبتينلضغط ال قوى  دراسة مقاومة  لر اتنج المرك ب المستطب إللصاق األوتاد الجاهزة وبناء القلوب بعد تعديله بالفض 

 وزنًا(  0,5% ووزنًا 1)%مختلفتين 

  :والطرائقالمواد  -3
بلغت أبعاد  .وتاد وبناء القلوبمن الر اتنج المرك ب المستطب إللصاق األ مصن عةأسطوانة  30تألفت عينة البحث من 

غط لمواد الراتنج  (ISO) العالمي ة المعاييرمنظ مة  مواصفات حسب)قطرًا مم  4و ارتفاعاً مم  8 األسطوانة الختبار مقاومة الض 
مت عينة البحث     ، حيث تألفت كل مجموعة من عشر عي نات.مجموعات رئيسي ة إلى ثالثالمرك ب ذو القوام السي ال(، وقس 

األولى:المجموعة   
ة 10 تضم نت    .أسطوانات مصنوعة من الراتنج المرك ب المستطب إللصاق األوتاد وبناء القلوب والخالي من الفض 
 (1 الشكل)

الثانية:المجموعة   
ة بنسبة  10 تضم نت ل بالفض  % 0,5أسطوانات مصنوعة من الراتنج المرك ب المستطب إللصاق األوتاد وبناء القلوب والمعد 
 (2 الشكل)وزنَا. 

الثالثةالمجموعة   
ة بنسبة  10تضم نت  ل بالفض  % 1أسطوانات مصنوعة من الراتنج المرك ب المستطب إللصاق األوتاد وبناء القلوب والمعد 
 (3 الشكل)وزنَا. 

ل عي نة البحث، وهو راتنج التصل ب، لصنع(، ثنائي TGCoreالمرك ب ) استخدم الراتنج مرك ب مستطب  األسطوانات ال تي تشك 
ة المضافة للراتنج المرك ب فهي TG شركةالصنع من  القلوب بريطانيوبناء  األليافإللصاق أوتاد  ، ذو قوام سي ال، أم ا الفض 
نع   .نانومتر، على شكل مسحوق  50بمتوسط حجم  (،(TopNano Tech Co. Taipei, Taiwanتايواني ة الص 

ة يدوي ة، بغرفة مظلمة، باستخدام سباتيول بالستيكي، على لوح زجاجي، حيث تم ت تم  مزج الراتنج المركب بطريقة ميكانيكي  
ة  ة تم  ضبط  20عملي ة المزج لكل  عي نة على حدى بحركات دائري ة مستمر ة لمد  ثانية، وفي المجموعات التي أضيفت لها الفض 

اس نوع ) ة المضاف بواسطة ميزان حس  (، حيث تم ضبط (Sartorius-UKكة ( من شر Sartorius CP 224Sوزن الفض 
اس وتم ضبط  وزن الراتنج المرك ب ال ذي يجب استخدامه للعي نة على لوح زجاجي صغير مخصص موضوع على الميزان الحس 
ة بالوزن الذي يجب أن يضاف حسب  الميزان بحيث يحسب وزن المواد التي توضع فوق اللوح الزجاجي، ثم  وضعت الفض 

ة فوقه إلى الغرفة المظلمة لتتم عملي ة المزج، وبعدها ُنقل الر اتنج كل مجموعة، ثم نقل ا لل وح الزجاجي والراتج المرك ب والفض 
مم معزول بالفرنيش، على أربع دفعات باستخدام 4 مم وقطر  8المرك ب إلى قالب بالستيكي ذو شكل أسطواني بارتفاع 
ل فق مم  2اعات هوائي ة  بحيث كانت سماكة كل طبقة من الراتنج المرك ب السباتيول البالستيكي ومدك بالستيكي لتفادي تشك 

ة   Degussa dentalثانية باستخدام جهاز تصليب ضوئي ذو ضوء هالوجين أزرق من شركة  20وتم  تصليبها ضوئي َا لمد 
ة لماأللمانية، وبعد إتمام وضع الطبقة األخيرة وضعت ساترة زجاجي ة فوق العي نة وضغطت ثم  صل بت  ، ثانية أيضاً 20 د 

ن من إجراء االختبار بدق ة بتطبيق  والغاية من وضع الساترة الزجاجي ة تأمين سطح أملس وصقيل تمامَا ومستِو بشكل يمك 
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ة العمل بهذا الراتنج المرك ب دقيقة،   1,5الضغط على كامل السطح العلوي من العي نة، وحسب تعليمات الشركة المصن عة مد 
 مم. 2ثانية، لكل طبقة ال تتجاوز سماكتها  40 إلى 20لضوئي يجب أن يكون من وزمن التصليب ا

ة العي نة بعد إخراجها من القالب للتصليب  م تعريضوت ثانية لضمان تمام التصل ب قبل إتمام االختبار. وضعت العي نات  40لمد 
ة   .لضمان تمام التصل ب الكيميائي طساعة قبل إجراء اختبار مقاومة االنضغا 24بعدها في عبوات بوسط جاف لمد 

 بكلي ة طب األسنان، بجامعة دمشق.تم  تحضير العي نات بمختبر التشريح المرضي، 

 

 يوّضح عينة دراسة من المجموعة األولى :(1) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 
 يوّضح عينة دراسة من المجموعة الثانية :(2)رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 الثالثةمن المجموعة  يوّضح عينة دراسة :(3)رقم الشكل 
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 االختبار الميكانيكي لمقاومة الضغط:
موجود في كلي ة  ،Jung Instrumentsمن شركة  ،ألماني المنشأ TesTجهازتم  إجراء اختبار مقاومة الضغط باستخدام 

الطولي غط برأس ذي نهاية مسط حة حسب المحور ض  ال، حيث تم تطبيق (5)الشكل  الهندسة الميكانيكي ة بجامعة دمشق
لت القيم التي حدث عندها وسج   (،6 الشكل) ملم / دقيقة، وطب قت القو ة حتى حدوث الكسر في العي نة 0,5للعي نة، وبسرعة 

 الكسر. 

 
 يوّضح العّينة أثناء إجراء اإلختبار. :(5) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 يوضح نموذج الفشل الحاصل لعينتين من عّينة الدراسة. :(6) رقم الشكل
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 ائج والدراسة اإلحصائية:النت
 العينة:وصف 

كل بقطر  30تألفت عينة البحث من  من الراتنج المرك ب المستطب   مصن عةملم  8ملم وارتفاع  4قطعة راتنجي ة أسطواني ة الش 
مت لبناء القلوب وإلصاق األوتاد في الترميمات التاجية الجذرية مسبقة الصنع اوية ثالث مجموعات رئيسة متس إلى، حيث قس 

ة بمقدار  ل بالفض  ة )مجموعة الراتنج المرك ب المعد  ل 1وفقًا لنسبة إضافة الفض  % من الوزن، مجموعة الراتنج المرك ب المعد 
ة بمقدار  ة( 0,5بالفض   % من الوزن، مجموعة الراتنج المرك ب الخالي من الفض 

 يوّضح توّزع العينة: (1جدول رقم )

 النسبة المئوية عدد القطع الراتنجية ّكبنسبة إضافة الفّضة للراتنج المر 

ة بمقدار  ل بالفض   33.3 10 % من الوزن 1راتنج مرك ب معد 

ة بمقدار  ل بالفض   33.3 10 % من الوزن 0,5راتنج مرك ب معد 

ة راتنج مرك ب خال    33.3 10 من الفض 

 100 30 المجموع

 
 الدراسة اإلحصائية التحليلية:
 مقاومة الضغط )بالنيوتن( لكل قطعة راتنجية من القطع المدروسة في عينة البحث.تم قياس وحساب قيم كل من 

ة للراتنج المرك ب في قيم مقاومة الضغط )بالنيوتن( في عينة البحث وكانت نتائج  ثم تمت دراسة تأثير نسبة إضافة الفض 
 التحليل كما يلي:                                            

  :  نسبة إضافة الفّضة للراتنج المرّكب في مقاومة الضغط في عينة البحث دراسة تأثير
داللة الفروق في متوســــــط مقاومة الضــــــغط )بالنيوتن( بين  لدراســــــة ANOVAتم إجراء اختبار تحليل التباين أحادي الجانب 

ة بمقدار الراتنج  )مجموعةلراتنج المرك ب امجموعات  ل بالفض  المرك ب المعد ل مجموعة الراتنج  ن،% من الوز 1المرك ب المعد 
ة ة( في عي نة البحث كما مجموعة الراتنج المرك ب الخالي من % من الوزن،0,5بمقدار  بالفض   الفض 
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 وصفية:إحصاءات 
يوّضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري لمقاومة الضغط )بالنيوتن( في عينة : (2جدول رقم )ال

 وفقًا لنسبة إضافة الفّضة للراتنج المرّكب البحث
 المتغير المدروس = مقاومة الضغط )بالنيوتن(

 نسبة إضافة الفّضة للراتنج المرّكب
عدد 
القطع 
 الراتنجية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

ة بمقدار  ل بالفض  % من 1راتنج مرك ب معد 
 ن الوز 

10 503.60 22.99 7.27 479 560 

ة بمقدار  ل بالفض  % من 0,5راتنج مرك ب معد 
 الوزن 

10 308.30 16.59 5.25 290 340 

ة راتنج مرك ب خال    268 248 2.26 7.15 257.70 10 من الفض 

 

 

 

 

 

 

 

 

لنسبة إضافة الفّضة للراتنج يمثل المتوسط الحسابي لمقاومة الضغط )بالنيوتن( في عينة البحث وفقًا  :(1مخطط رقم )ال
 المرّكب

 

 
 

503.60
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257.70
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راتنج مركّب معدّل بالفّضة

بمقدار 1% من الوزن

راتنج مركّب معدّل بالفّضة

بمقدار 5.0% من الوزن

راتنج مركّب خال من الفّضة

نج المرّكب نسبة إضافة الفّضة للرات

المتوسط الحسابي  لقيم مقاومة الضغط )بالنيوتن( في عينة البحث وفقاً لنسبة 

إضافة الفّضة للراتنج المرّكب
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 :ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين أحادي الجانب 
لدراسة داللة الفروق في متوسط مقاومة  ANOVAيبين نتائج اختبار تحليل التباين أحادي الجانب : (3رقم ) جدولال

 البحث لراتنج المرّكب الثالث المدروسة في عينةاالضغط )بالنيوتن( بين مجموعات 

 داللة الفروق  قيمة مستوى الداللة المحسوبة Fقيمة  المتغير المدروس

 توجد فروق دالة 0.000 591.510 مقاومة الضغط )بالنيوتن(

 % توجد فروق دالة95، أي أنه عند مستوى الثقة 0,05 يبين الجدول أعاله أن قيمة مستوى الداللة أصغر بكثير من القيمة
في  لراتنج المرك ب الثالث المدروسةامجموعات  )بالنيوتن( بين اثنتين على األقل من ومة الضغطفي متوسط مقا إحصائياً 

المقارنة الثنائية بين إجراء  الضغط تمفي متوسط مقاومة  جوهرياً  مجموعة تختلف عن األخرى عينة البحث، ولمعرفة أي 
 كما يلي: Bonferroni لطريقة المجموعات وفقاً 

 :Bonferroniنائية بطريقة نتائج المقارنة الث
لدراسة داللة الفروق الثنائية في متوسط مقاومة  Bonferroniيبين نتائج المقارنة الثنائية بطريقة : (4جدول رقم )ال

 لراتنج المرّكب الثالث المدروسة في عينة البحثاالضغط )بالنيوتن( بين مجموعات 
 المتغير المدروس = مقاومة الضغط )بالنيوتن(

إضافة الفّضة للراتنج نسبة 
 (Iالمرّكب )

نسبة إضافة الفّضة للراتنج 
 (Jالمرّكب )

الفرق بين 
    المتوسطين

(I-J) 

الخطأ 
 المعياري 

قيمة 
مستوى 
 الداللة

 داللة الفروق 

ة  ل بالفض  راتنج مرك ب معد 
 % من الوزن 1بمقدار 

ة  ل بالفض  راتنج مرك ب معد 
 % من الوزن 0.5بمقدار 

 توجد فروق دالة 0.000 7.55 195.30

ة راتنج مرك ب خال    توجد فروق دالة 0.000 7.55 245.90 من الفض 

ة  ل بالفض  راتنج مرك ب معد 
 % من الوزن 0,5بمقدار 

ة راتنج مرك ب خال    توجد فروق دالة 0.000 7.55 50.60 من الفض 

نســـبة لجميع المقارنات الثنائية المدروســـة، أي بال 0,05يبين الجدول أعاله أن قيمة مســـتوى الداللة أصـــغر بكثير من القيمة 
لراتنج ا% توجد فروق ثنائية دالة إحصــــائيًا في متوســــط مقاومة الضــــغط )بالنيوتن( بين مجموعات 95أنه عند مســــتوى الثقة 

ة بمقدار المرك ب الثالث المدروسة  ل بالفض  ب المعد ل % من الوزن، مجموعة الراتنج المرك  1)مجموعة الراتنج المرك ب المعد 
ة بمقدار  ة( ي% من الوزن، مجموعة الراتنج المرك ب الخال0,5بالفضـــــ  في عينة البحث، وبما أن اإلشـــــارة الجبرية  من الفضـــــ 

ة بمقدار للفروق بين المتوسطات موجبة نستنتج أن قيم مقاومة الضغط )بالنيوتن( في  ل بالفض  مجموعة الراتنج المرك ب المعد 
ة بمقدار منها في كل من % من الوزن كانت أكبر 1 ل بالفضــــــــــــــ  ب المعد  % من الوزن ومجموعة 0,5مجموعة الراتنج المرك 
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ب الخال ة على حد يالراتنج المرك  ل مجموعة ، وأن قيم مقاومة الضــــــــــــــغط )بالنيوتن( في ىمن الفضــــــــــــــ  ب المعد  الراتنج المرك 
ة بمقدار  ة في عينة البحث. يك ب الخال% من الوزن كانت أكبر منها في مجموعة الراتنج المر 0,5بالفض   من الفض 

 المناقشة:-4
رغم التنو ع الكبير لطرائق ومواد الترميمات التاجي ة الجذري ة، فإن  طريقة األوتاد الجاهزة والقلوب هي األكثر شيوعًا في الممارسة 

من اإلجراءات المخبري ة، وال تحتاج إلى  السني ة ألن ها تؤمن ترميم السن المعالج لبي ًا بجلسة واحدة فقط، وال تحتاج إلى الكثير
 (Chan and Bryant 1982)هدر الكثير من النسج السني ة.

وبما أن  تراكم  (Pilo, Cardash et al, 2002)كما أن  الراتنج المرك ب من المواد األكثر شيوعًا لبناء القلوب بهذه الطريقة.
                     واندخال الجراثيم ضمن الراتنج المرك ب يتم   بشكل أكبر وأسرع من باقي المواد الترميمي ة،

(Papagiannoulis, Kakaboura et al, 2002)،(Svanberg, Mjör et al, 1990)  ة تم ت إضافة مسحوق الفض 
ة للجراثيم.  (Azarsina, Kasraei et al, 2013)للراتنج المرك ب إلكسابه خواصًا مضاد 

رات العقدي ة التي تكون موجودة ضمن الحفرة الفموي ة عند  الة ضد  المكو  ة خاصي ة مهم ة مضادة للجراثيم وهي فع  يمتلك الفض 
 (Spacciapoli, Buxton et al, 2001)اإلنسان وهي من العوامل المسب بة ألمراض النسج حول السني ة.

ة تجاه العقدي ات ال تي تكون متواجدة ضمن الل ويحة  ة للجراثيم ال تي يمتلكها الفض  إذا أخذنا بعين االعتبار الخاصي ة المضاد 
ة كعنصر مضاد  اخل بتركيبها، يمكن تطبيق الفض  الفموي ة والمنطقة حول السني ة، ومنعه التصاق الجراثيم على سطوح المواد الد 

 (Balazs, Triandafillu et al, 2004)ات السني ة.للجراثيم يضاف للترميم
ًا، وذلك ألن  هذه القلوب تعو ض عن كتلة كبيرة من النسج  غط للمواد ال تي تصنع منها القلوب عامل مهم جد  تعتبر مقاومة الض 
ة  دة االت جاهات إلى جانب القوى غير الوظيفي ة وذلك لعد  السني ة الصلبة، ولهذا يجب أن تقاوم القوى المضغي ة متعد 

غط المعيار األساسي لنجاح الت رميمات   (Huysmans and Van der Varst 1993)سنوات. ولذلك تعتبر مقاومة الض 
  (Saygılı and Şahmalı 2002)الت اجي ة الجذري ة سريري ًا. 

على الرغم من أن  القوى لذلك أجريت هذه الدراسة بتطبيق ضغط  عمودي   على العي نات حتى حصول الفشل )انكسار العي نة(، و 
كل، وإن ما يحدث الكسر بقوى شديدة مفاجئة أو نتيجًة للتعب، مع ذلك تعتبر دراسة المواد  ضمن الفم ال تكون مستمر ة بهذا الش 

ًا يفيد في استخالص نتائج علمي ة وهو أسلوب شائع تناولته معظم الدراسات  بتطبيق الت رميمي ة بهذه الطريقة أسلوبًا تجريبي ًا مهم 
غط للمواد هي أكثر خاصي ة    (Hayashi, Takahashi et al, 2006)قو ة مستمر ة حت ى حدوث الفشل. كما أن  مقاومة الض 

غط للمواد قابلة للقياس من بين الخصائص الميكاني كي ة األخرى، ولهذا تتوف ر معلومات كافية عن مقاومة الض 
 (Eliades, Eliades et al, 2003)الترميمي ة.

ة للجراثيم أفضل من الحجوم األكبر  الي ة مضاد  ة بحجم جزيئات من رتبة النانومتر ألن ها تمتلك فع  تم  استخدام مسحوق الفض 
الي ة بسبب مساحة سطحها الكبيرة.فهي تستطيع تحرير أيو  ة بشكل أكثر فع   (Kumar, Vemula et al, 2008)نات الفض 

ارب للرمادي مشكلة شائعة في جميع المواد ال تي ت ة، وبشكل خاص الرا تنج يعتبر تغي ر الل ون والل ون الض  حتوي على الفض 
َا وهي  (Chen and Schluesener 2008)المرك ب،  ة للراتنج المرك ب بنسبتين صغيرتين جد    1%لذلك تم إضافة الفض 
الي ة هذه النسب في تخفيف النمو 0,5% وزنًا و  وزنًا للتخفيف من األثر السلبي على الل ون، باإلضافة إلى أن ه تم إثبات فع 

ة النسبة  الجرثومي  .(Azarsina, Kasraei et al, 2013)% وزنًا 1على الر اتنج المرك ب بشكل ملحوظ، وخاص 
قطرًا وذلك حسب مواصفات منظ مة المعايير  مم 4ومم ارتفاعًا  8تم  اختيار الشكل األسطواني لعي نات الدراسة، وبأبعاد 

دت هذا الشكل وهذه ألبعاد لتطبيق اختبار مقاومة الضغط للراتنج المرك ب ذي القوام السي ال. وال تي ISO العالمي ة  حد 
(Bayne, Thompson et al, 1998) 
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ل بمسحوق  ة للجراثيم للراتنج المرك ب المعد  بمراجعة األدب الطبي  نجد الكثير من الدراسات ال تي تناولت الخواص المضاد 
ة وبنسب وطرق مختلفة.   ,Sokołowski)،(Bürgers, Eidt et al, 2009)، (Ahn, Lee et al, 2009)الفض 
Szynkowska et al, 2014) ،(Azarsina, Kasraei et al, 2013). 

ة فلم نجد عنه دراسات سابقة، واكتفت بعض الدراسات القليلة بدراسة بعض  ل بالفض  غط للراتنج المرك ب المعد  أم ا مقاومة الض 
ة  Sokolowskخواصه الميكانيكي ة والفيزيائي ة األخرى كقساوة السطح وخشونته كدراسة  ومساعديه حيث أك دوا أن  إضافة الفض 

 (Sokołowski, Szynkowska et al, 2014).ونة السطح وقساوتهللراتنج المرك ب تزيد من خش
 :والتوصيات االستنتاجات-5

ضمن حدود هذه الدراسة المخبرية يمكن االستنتاج أن مقاومة الضغط للراتنج المرك ب المستطب إللصاق أوتاد األلياف وبناء 
ة   % وزنًا.1% وزنًا، وكانت المقاومة أعلى عند التعديل بنسبة 1و% وزنًا 0,5بنسبة القلوب تزداد عند تعديله بالفض 

نوصي بعدم استخدام الراتنج المرّكب المعّدل بالفّضة سريريّاً قبل القيام بالعديد من األبحاث المخبريّة حوله، فهناك الكثير 

 .من األبحاث الّسابقة حولهمن الخواص التي يجب البحث فيها كونه ماّدة حديثة واليوجد الكثير 
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ذروة الحدبة األنسية الدهليزية وكال من سقف  لتقييم ارتفاع الحجرة اللبّية والمسافة بيندراسة مخبرية 
 الحجرة اللبية والقرن اللبي ومفترق الجذور في األرحاء المؤقتة

 د. خالد قبش       **                     هند حسان دبيك*

 (2018آذار  13: ، القبول2018كانون الثاني  15 :)اإليداع

:الملخص  

الحجرة اللبي ة في األرحاء وسقف من هذه الدراسة المخبرية هو قياس المسافة بين ذروة الحدبة األنسية الدهليزية  الهدف
 .محافظة حماهالمؤقتة في 

. احسب موقعه مؤقتة بشرية مقلوعة وقسمت إلى أربع مجموعات متساويةأولى وثانية رحى  200تم  جمع  المواد والطرق:
القياسات  أخذباستخدام القرص الفاصل، وبعد ذلك تم   أنسي وحشي فصلإجراء وتم  إجراء صورة شعاعية لكل رحى ومن ثم  

" يمثل المسافة بين مفترق B" يمثل المسافة بين مفترق الجذور وقاع الحجرة اللبي ة، "A: "باستخدام مقياس الثخانة التالية
" D" يمثل المسافة بين مفترق الجذور وذروة الحدبة األنسي ة الدهليزي ة، "Cاللبي ة، " الجذور وأخفض نقطة من سقف الحجرة

" يمثل المسافة بين أخفض نقطة من سقف الحجرة Eيمثل المسافة بين قاع الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة األنسي ة الدهليزي ة، "
" يمثل المسافة بين ذروة الحدبة األنسي ة الدهليزي ة Gلحجرة اللبية، "" يمثل ارتفاع اFاللبي ة وذروة الحدبة اإلنسي ة الدهليزي ة، "

 والقرن اللب ي الموافق.

مم، D =4.98مم، C =7.16مم، B =3.09مم، A =2.18على األرحاء األولى العلوية: )القيمة الوسطية كانت  النتائج:
E =4.07 ،ممF =0.91 ،ممG =3.85( :على األرحاء الثانية العلوية ،)ممA =2 ،ممB =2.97 ،ممC =8.02 ،مم
D =6.02 ،ممE =5.05 ،ممF =0.98 ،ممG =4.59( :على األرحاء األولى السفلية ،)ممA =1.91 ،ممB =

= Aمم(، على األرحاء الثانية السفلية: )G =3.18مم، F =1.06مم، E =4.04مم، D =5.1مم، C =7.01مم، 2.97
 مم(.G =3.71مم، F =1مم، E =4.87مم، D =5.86مم، C =8.02مم، B =3.15مم، 2.15

مم في األرحاء الثانية من 5.5إلى  5مم في األرحاء األولى و 4.5إلى  4إن  وضع محددة على بعد  االستنتاجات:
ن طبيب األسنان من الوصول إلى منتصف الحجرة اللبي ة في األرحاء المؤقتة دون الخوف  الطرف القاطع للسنبلة يمك 

الدهليزي ة، سقف الحجرة اللبي ة، قاع الحجرة اللبي ة، األنسية ألرحاء المؤقتة، الحجرة اللبي ة، ذروة الحدبة ا الكلمات المفتاحية:
 المفترق، ارتفاع الحجرة اللبي ة.

 

 

__________________ 
 جامعة حماة. -كلية طب االسنان -طالبة ماجستير  *

 امعة حماة.ج -كلية طب األسنان –** مدرس في قسم طب أسنان األطفال 
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In Vitro Study to Evaluate The Height of The Pulp chamber and The 
Distance between Buccal Mesial Cusp Tip and Both Pulp Chamber Roof, 

Pulp Horn and Furcation in Primary Molars 
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Key words: Primary molars, Pulp chamber, Buccal mesial cusp tip, Roof of the pul chamber, 
Floor of the pulp chamber, Furcation, Height of the pulp chamber. 

 

The aim of this in vitro study was to measure the distance from the buccal mesial cusp tip 
to the roof of the pulp chamber in primary molars in Hama city. 

Two hundred extracted human first and second primary molars were used and divided into 
four equal groups according to its location. Each molar was radiographed and mesial-
distal separated by disc separator, then we had these measurements using  thickness 
scale : "A" distance from floor of the pulp chamber to furcation, "B" distance from roof of 
the pulp chamber to furcation, "C" distance from the buccal mesial cusp tip to the furcation, 
"D" distance from the buccal mesial cusp tip to the floor of the pulp chamber, "E" distance 
from the buccal mesial cusp tip to the roof of the pulp chamber, "F" height of the pulp 
chamber, "G" distance from the buccal mesial cusp tip to the pulp horn.   

Results: In first maxillary molars (A=2.18mm, B= 3.09mm, C= 7.16mm, D=4.98mm, E= 
4.07mm, F=0.91mm, G= 3.85mm), in second maxillary molars (A=2mm, B= 2.97mm, C= 
8.02mm, D=6.02mm, E= 5.05mm, F=0.98mm, G= 4.59mm), in first mandibular molars 
(A=1.91mm, B= 2.97mm, C= 7.01mm, D=5.1mm, E= 4.04mm, F=1.06mm, G= 3.18mm), 
in second mandibular molars (A=2.15mm, B= 3.15mm, C= 8.02mm, D=5.86mm, E= 
4.87mm, F=1mm, G= 3.71mm). 

 Conclusion: Affixing a mark or stop on a bur 4 to 4.5mm in first molars and 5 to 5.5mm 
in second molars from the cutting tip will enable the dentist to dril into the middle of the 
pulp chamber of primary molars without fear of perforation.    
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 :Introductionالمقدمة -1

أسنان األطفال بكافة أنواع الرعاية الصحية الفموية لألطفال والتي تتراوح من الوقاية إلى المعالجات يقوم اختصاص طب 
الترميمية. وقد تطور طب أسنان األطفال تاريخيا من ممارسة تقوم بداية على القلع )فقد كان يتم غالبا قلع األسنان المؤقتة 

ل ب(، إلى اختصاص يقوم أساسا على التركيز على الوقاية من أمراض ذات اللب الملتهب دون التركيز على الحفاظ على ال
ز على جعل المعالجات السنية في  ر الن هج المتعل ق بالنخور السني ة خالل العقود الماضية حيث رك  الفم واألسنان. وقد تطو 

م في معايير التشخيص واستخدام  الحد األدنى، وزيادة استخدام المواد الوقائية )التي تحتوي على الفلور( وذلك يعود إلى التقد 
 (.2016وزمالؤه،  Fuksأدوات ومنتجات سنية متقدمة )

 تغذية في فإلى جانب أهميتها سقوطها الطبيعي، حين إلى الفم في المؤقتة األسنان بقاء أهمية األسنان أطباء على يخفى وال
 Kuswandariالدائم ) ثم فالمختلط المؤقت واإلطباق قحفيال الوجهي الطبيعي للمركب النمو مهمًا في دوراً  لها فإن الطفل

الحفاظ على شكل ووظيفة األسنان المؤقتة حتى يتم استبدالها الطبيعي هو أحد األهداف األساسية يعد (. حيث 2004وزمالؤه، 
 وتصحيحها طباقيةاإل المشاكل لمعرفة ضرورياً  وحجومها المؤقتة األسنان دراسة تشريح جعل ما وهذا. لطب أسنان األطفال

وزمالؤه،  Kuswandariالدائم ) اإلطباق الطبيعي إلى النهاية في الوصول أجل من السني التطور مراحل من مرحلة في كل
 .وكذلك لضمان نجاح المعالجات التي قد نحتاج إلجرائها على هذه األسنان (2004

ن حيث الحجم والشكل الداخلي والخارجي، وبالمقارنًة مع وتظهر األسنان المؤقتة اختالفات تشريحية عن األسنان الدائمة م
األسنان الدائمة فإن الطبقة الرقيقة نسبيًا من األنسجة الصلبة المتمعدنة بين السطح الخارجي والداخلي في األسنان المؤقتة 

 (. 2008وزمالؤه،  Aminabadiتؤدي إلى سرعة وصول النخر إلى اللب السني )

  :(1الشكل ) ة العامة لألسنان المؤقتة على مستوى التاج والجذر واللب ومقارنتها مع األسنان الدائمةاالعتبارات التشريحي

 

 

 

 

 

 

 :  Crownلتاج 

 تاج السن المؤقتة أقصر من تاج السن الدائمة.  .1
 السطح اإلطباقي للسن المؤقتة أضيق نسبيا في البعد الدهليزي اللساني. .2
 ة أكثر وضوحًا من السن الدائمة.اإلنخصار العنقي في السن المؤقت .3
 ثخانة طبقة الميناء والعاج في األسنان المؤقتة أقل، ولكنها أكثر انتظامًا من األسنان الدائمة.  .4

 (: االختالفات التشريحية بين األسنان المؤقتة والدائمة.1) الشكل رقم

. 
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تمتد المواشير المينائية في الثلث العنقي ابتداًء من الملتقى المينائي العاجي )م. م. ع.( باتجاه السطح الطاحن في األسنان  .5
 تد باالتجاه الذروي في األسنان الدائمة.المؤقتة بينما تم

 مناطق التماس بين األرحاء المؤقتة أكثر اتساعًا وتسطحًا مقارنة مع األسنان الدائمة. .6
 يتماثل المحتوى المعدني تقريبًا في كل من األسنان المؤقتة والدائمة. .7
 لون األسنان المؤقتة عادًة أفتح من الدائمة. .8
 ثر بروزًا ووضوحًا من الدائمة وخاصة في األرحاء األولى )العلوية والسفلية( المؤقتة.الحافة العنقية الدهليزية أك .9

 : Rootالجذر   
 جذر السن األمامية المؤقتة أضيق باالتجاه اإلنسي الوحشي منه في الدائمة. .1
 جذور األسنان الخلفية المؤقتة أطول ومستدقة أكثر بالمقارنة مع الدائمة. .2
باعدة باتجاه الذروة أكثر مما هي عليه في الدائمة وذلك لتأمين المكان الالزم والمالئم لبرعم السن جذور الرحى المؤقتة مت .3

 الدائمة في مرحلة نموها ونطورها.

 : Pulpاللب 
 حجم اللب في األسنان المؤقتة أكثر اتساعًا من مثيلتها الدائمة بالنسبة لحجم التاج. .1
 للسطح الخارجي منها في السن الدائمة.القرون اللبية في األسنان المؤقتة أقرب  .2
 القرن اللبي اإلنسي في السن المؤقت أقرب للسطح الخارجي من القرن اللبي الوحشي.  .3
 الحجرة اللبية في األرحاء السفلية المؤقتة أكبر منها في العلوية. .4
 يساير شكل الحجرة اللبية في األسنان المؤقتة سطح التاج أكثر من الدائمة. .5
 قرن لبي تحت كل حدبة.يوجد عادة  .6
                         نسيجيا، هناك اختالف بسيط بين لب السن المؤقتة ومثيلها الدائمة الفتية.                                                          .7
 (.2009األقنية اللبية أكثر التواءًا وشذوذًا )سلطان  .8
نان المؤقتة من المواضيع الرئيسية الهامة في طب أسنان األطفال، فالحجم الكبير نسبيًا تعد النخور العميقة التي تصيب األسو 

 (.2009للحجرة اللبية يجعلها مؤهلة لالنكشاف اللبي نتيجة النخر )سلطان، 
يولوجية، وهناك اختالفًا واضحًا في تدبير هذه اإلصابات بين األسنان المؤقتة واألسنان الدائمة وذلك ألسباب تشريحية وفيز 

فحجم اللب نسبيًا أكثر اتساعًا في المؤقتة منه في الدائمة، والقرون اللبية أقرب إلى المحيط الخارجي للسن وخاصة في الناحية 
األنسية، وثخانة الميناء تعادل تقريبًا نصف ثخانة ميناء األسنان الدائمة. ويختلف حجم اللب اختالفًا كبيرًا حسب األعمار 

نان، فبعد بزوغ السن مباشرة يكون حجم اللب واسعًا ويساير شكل السن الخارجي، ثم يتضاءل مع تقدم العمر واألفراد واألس
 (.2009وتأثير العمل الوظيفي للسن واالنسحال )سلطان، 

ة بطريقة نوعية تنطوي على الحس اللمسي للطبيب والمعرفوإلجراء المعالجات اللبي ة لهذه األسنان يتم تحضير حفرة وصول 
بتشريح األسنان. ومع ذلك فإن االعتماد على حس اللمس وحده قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة بما في ذلك حدوث انثقاب 

 (. 1994وزمالؤه،  Christieلحجرة اللب )
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 ويعد انثقاب مفترق الجذور من أهم المضاعفات التي ال رجعة فيها أثناء القيام بتحضير حفرة وصول عند إجراء المعالجات
وزمالؤه،  Aguirreاللبي ة. حيث أن ه في بعض األحيان يمكن إصالح هذا االنثقاب ولكن في الغالب يؤدي إلى قلع السن )

1986 .) 
وبذلك نجد أن ه إلجراء المعالجات اللبي ة بشكل ناجح وتجنب االختالطات الناجمة عنها بما فيها االنثقاب يجب على الطبيب 

نان المؤقتة بما في ذلك المعالم التشريحية للحجرة اللبي ة وعالقتها بكل من ذرا الحدبات ومفترق اإللمام الكامل بتشريح األس
 الجذور. 
والعالقة  شكل الحجرة اللبية للضواحك واألرحاء الدائمةهناك الكثير من الدراسات التي تحدثت عن  الطبي األدب إلى وبالرجوع

 التي العالمية الدراسات من أما فيما يتعلق باألرحاء المؤقتة فنجد أن  هناك القليلبين ذرا الحدبات وسقف الحجرة اللبية فيها، 
البعد بين ذرا الحدبات المؤقتة وسقف الحجرة اللبية لتسهيل إجراء المعالجات  المعالم التشريحية للحجرة اللبي ة بما في ذلك درست

 .السوريين عند الغرض لهذا تدرس أن يسبق ولم اللبية وتقليل االختالطات الناجمة عن ذلك،

 الدراسات التي تناولت موضوع البحث:
 قام الباحث Zoremchhingi بدراسة على األرحاء المؤقتة العلوية والسفلية حيث أظهرت النتائج: 2005 عام وزمالؤه 
 مم.2.4علوية = المسافة بين ذروة الحدبة األنسية الدهليزية والقرن اللب ي األنسي الدهليزي على الرحى األولى ال -
مم 3المسافة بين ذروة الحدبة األنسية الدهليزية والقرن اللب ي األنسي الدهليزي على الرحى الثانية السفلية =  -

(Zoremchhingi  ،2005وزمالؤه). 

  كما قام الباحثVijayakumar  رحى علوية مؤقتة مقلوعة )أولى وثانية(، 30بدراسة على في الهند  2013وزمالؤه عام 
 :انت النتائج كما يليوك

مم في األرحاء 7.38مم في األرحاء األولى العلوية المؤقتة، و7.13المسافة من الوهدة المركزية إلى المفترق تساوي  -
 . الثانية العلوية المؤقتة

مم في 5.32مم في األرحاء األولى العلوية المؤقتة، و5.02المسافة من الوهدة المركزية إلى قاع الحجرة اللبي ة تساوي  -
 .األرحاء الثانية العلوية المؤقتة

في األرحاء الثانية العلوية مم 1.71في األرحاء األولى العلوية المؤقتة، ومم 1.6يساوي ( قاع-سقف)ارتفاع الحجرة اللبي ة  -
 .المؤقتة

مم في األرحاء 1.73مم في األرحاء األولى العلوية المؤقتة، و2.03المسافة من قاع الحجرة اللبي ة إلى المفترق تساوي  -
  .(2013وزمالؤه،  Vijayakumar)الثانية العلوية المؤقتة 

  وفي دراسةVijayakumar وكانت النتائج كما  تم جمع ستين رحى سفلية مؤقتة مقلوعةفي الهند  2014عام  وزمالؤه
 يلي:

مم، ومتوسط  6.93جذور يساوي بالنسبة للرحى األولى السفلية المؤقتة كان متوسط البعد بين الوهدة المركزية ومفترق ال -
مم، ومتوسط 1.46مم، ومتوسط ارتفاع الحجرة اللبي ة يساوي  5.07البعد بين الوهدة المركزية وقاع الحجرة اللبية يساوي 
 مم.1.98البعد بين قاع الحجرة اللبي ة ومفترق الجذور يساوي 
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مم، ومتوسط  7.26وهدة المركزية ومفترق الجذور يساوي وبالنسبة للرحى الثانية السفلية المؤقتة فكان متوسط البعد بين ال -
مم، ومتوسط 1.72مم، ومتوسط ارتفاع الحجرة اللبي ة يساوي  5.54البعد بين الوهدة المركزية وقاع الحجرة اللبية يساوي 
 (.2014وزمالؤه،  Vijayakumarمم )1.88البعد بين قاع الحجرة اللبي ة ومفترق الجذور يساوي 

  وذكرSuhel على األرحاء المؤقتة أن  النتائج كانت كما يلي: في أمريكا  2015عام  مفي دراسته وزمالؤه 
 مم.4المسافة بين ذروة الحدبة وسقف الحجرة اللبي ة حوالي  -
 مم.1.7المسافة بين قاع الحجرة اللبي ة والمفترق حوالي  -
 (.2015، وزمالؤه Suhelمم )3-2الحجرة اللبي ة في حدود  متوسط ارتفاع  -

 :Aims of the studyأهداف البحث -2
سورية وذلك لتسهيل إجراء  في المؤقتة سقف الحجرة اللبية في األرحاءعن  األنسية الدهليزية بعد ذروة الحدبة تحديد -1

 المعالجات اللبية وتقليل االختالطات الناجمة عن ذلك.
افق لالستفادة من هذا البعد عند تهيئة الحفر المحافظة منعا القرن اللب ي المو عن  األنسية الدهليزيةذروة الحدبة  تحديد بعد -2

 لحدوث انكشاف.

 :Materials and Methods مواد البحث وطرائقه-3
  رحى مؤقتة في كلية طب األسنان بجامعة حماه.  200تم  إجراء دراسة مخبرية على 

 :جمع العينات وحفظها
  الذرا األنسية الدهليزية بغض النظر عن حالة جذورها التي يمكن سليمة رحى مؤقتة بشرية مقلوعة حديثا  200تم جمع

ا كان الرئيسي للقلع السبب أن   إلى نظراً  مختلفة بدرجات ممتصة أن تكون   قلعت أن ها أو يالفيزيولوج االمتصاص إم 
  ألسباب تقويمي ة.

 ذات األسنان استبعدت كما ،لترميماتا من نوع بأي المشمولة وأ بالنخر الذرا المصابة ذات المؤقتة األرحاء استبعدت 
مة التيجان   .أو المرممة بتاج ستانلس ستيل الت كون  بسوء المصابة أو المتهد 

 :تقسيم مجموعات الدراسة
مت إلى أربع مجموعات رئيسة متساوية وفقًا لنوع الرحى المؤقتة وموقعها )رحى  200البحث من  عينةتألفت  رحى مؤقتة قس 

رحى أولى سفلية مؤقتة، رحى ثانية علوية مؤقتة، رحى ثانية سفلية مؤقتة(، وكان توزع عينة البحث وفقًا أولى علوية مؤقتة، 
 لنوع الرحى المؤقتة وموقعها كما يلي:
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 تم قياس سبعة أبعاد مختلفة )البعد بين مفترق الجذور وأرض الحجرة اللبي ة )مم(، البعد بين مفترق الجذور وأخفض نقطة من
م(، البعد بين مفترق الجذور وذروة الحدبة األنسية الدهليزية )مم(، البعد بين أرض الحجرة اللبي ة وذروة مسقف الحجرة اللبي ة )

)مم(، ارتفاع  األنسية الدهليزية الحدبة األنسية الدهليزية )مم(، البعد بين أخفض نقطة من سقف الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة
           )مم(( بطريقتي قياس مختلفتين  الموافق (، البعد بين ذروة الحدبة األنسية الدهليزية والقرن اللب يالحجرة اللبي ة )مم

 )القياس مخبريًا، القياس شعاعيًا( لكل رحى مؤقتة من األرحاء المؤقتة المدروسة في عينة البحث.

 :أدوات البحث

                           .أفالم أشعة 

  شعاعي.جهاز تصوير 

 .جهاز تحميض 

 ( 2أقراص فصل مع حامل الشكل.) 

 .قبضة مستقيمة 

 (.3الشكل ) مقياس الثخانة 

 

 

 

 

 

عينة البحث وفقًا لنوع الرحى المؤقتة  (: توزع1الجدول رقم )
 وموقعها

 أقراص فصل مع حامل :(2) رقم الشكل

 مقياس ثخانة :(3)رقم كل الش
 رقمي
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 طريق العمل:
  تم إجراء صورة شعاعية لكل رحى بحيث يوضع السطح الدهليزي مقابل قمع األشعة، ومن ثم تم تحميض الفلم وإظهاره

 وذلك لتأكيد النتائج.

 اللساني الدهليزي  البعد ل رحى إلى قسمين وذلك باستخدام أقراص الفصل بعد أن تم  قياسلك أنسي وحشي تم  إجراء فصل 
ومن ثم   مقياس الثخانة فكَّي بهمادتح أقصى عند الدهليزي واللساني سطحاه يمس بحيث التاج ( بوضع4الشكل ) للتاج

 السحل بأقراص الفصل وأحجار الكربورانديوم وبعدها تم   (5تعيين نقطة المنتصف لهذا البعد ليتم الفصل من خاللها الشكل )
 للوصول إلى ذروة القرن اللب ي األنسي الدهليزي.

 

 

 

 

 

 

  النقاط التالية:  على اعتماداً  الرقمية الشاشة ذي م بواسطة للصور الشعاعية واألرحاء التي تم فصلها القياس أجري
لحجرة اللبي ة، ذروة الحدبة األنسي ة الدهليزي ة والقرن اللب ي مفترق الجذور، قاع الحجرة اللبي ة، أخفض نقطة من سقف ا

 (.6الموافق. كما يظهر في الشكل )

 

 

 

 

 قياس البعد الدهليزي  :(4)الشكل رقم 
 اللساني

 

 إجراء الفصل لرحى سفلية من العينة :(5)الشكل رقم 
 البحث.

 

 يظهر النقاط المرجعية المأخوذة لقياس الحجرة اللبية في األرحاء :(6) رقم الشكل
 المؤقتة.
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 ( 8( والشكل )7واعتمادا على النقاط السابقة تم  إجراء القياسات التالية لكل رحى كما يظهر في الشكل:) 
A.المسافة بين مفترق الجذور وقاع الحجرة اللبي ة : 
B بين مفترق الجذور وأخفض نقطة من سقف الحجرة اللبي ة.: المسافة 
C.المسافة بين مفترق الجذور وذروة الحدبة األنسي ة الدهليزي ة : 
D(   المسافة بين قاع الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة األنسي ة الدهليزي ة وهي عبارة عن :C-A.) 
Eالمسافة بين أخفض نقطة من سقف الحجرة اللبي ة وذروة ا :( لحدبة اإلنسي ة الدهليزي ة وهي عبارة عنC-B.) 
Fأخفض نقطة من السقف( القاع( وهي عبارة عن )-: ارتفاع الحجرة اللبيةB-A.) 
G.المسافة بين ذروة الحدبة األنسي ة الدهليزي ة والقرن اللب ي الموافق : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

القياسات في  :(7) رقم الشكل
 األرحاء السفلية المؤقتة.

القياسات في  :(8) رقم الشكل
 .لوية المؤقتةاألرحاء الع
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 :Resultsالنتائج 
  ( 2في عينة البحث وفقًا لنوع الرحى المؤقتة وموقعها وطريقة القياس المتبعة الجدول )نتائج قياس األبعاد المدروسة

 (:3والجدول )

نوع الرحى 
 المؤقتة وموقعها

 البعد المدروس )مم(
طريقة القياس 

 المتبعة
عدد األرحاء 

 المؤقتة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

 الحد األعلى الحد األدنى

أولى علوية  رحى
 مؤقتة

البعد بين مفترق الجذور وأرض 
 الحجرة اللبي ة

 3.01 1.41 0.04 0.30 2.18 50 القياس مخبرياً 
 2.6 1.45 0.04 0.26 2.06 50 القياس شعاعياً 

البعد بين مفترق الجذور وأخفض 
 نقطة من سقف الحجرة اللبي ة

 4.18 2 0.07 0.49 3.09 50 القياس مخبرياً 
 4.1 1.81 0.07 0.48 2.93 50 شعاعياً  القياس

البعد بين مفترق الجذور وذروة 
 الحدبة األنسية الدهليزية

 8.62 5.97 0.08 0.55 7.16 50 القياس مخبرياً 
 8.5 5.79 0.08 0.55 7.11 50 القياس شعاعياً 

البعد بين أرض الحجرة اللبي ة 
 وذروة الحدبة األنسية الدهليزية

 6.33 3.67 0.08 0.54 4.98 50 القياس مخبرياً 
 6.2 3.85 0.07 0.50 5.05 50 القياس شعاعياً 

البعد بين أخفض نقطة من سقف 
 الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة

 5.05 2.64 0.07 0.53 4.07 50 القياس مخبرياً 
 5.35 2.74 0.08 0.54 4.18 50 القياس شعاعياً 

 ارتفاع الحجرة اللبي ة
 1.94 0.31 0.05 0.38 0.91 50 اً القياس مخبري
 1.8 0.23 0.05 0.38 0.87 50 القياس شعاعياً 

البعد بين ذروة الحدبة األنسية 
 الدهليزية والقرن اللب ي

 4.89 2.7 0.06 0.44 3.85 50 القياس مخبرياً 
 4.71 2.55 0.07 0.47 3.74 50 القياس شعاعياً 

رحى أولى سفلية 
 مؤقتة

ق الجذور وأرض البعد بين مفتر 
 الحجرة اللبي ة

 2.57 1.46 0.04 0.29 1.91 50 القياس مخبرياً 
 2.53 1.31 0.04 0.30 1.85 50 القياس شعاعياً 

البعد بين مفترق الجذور وأخفض 
 نقطة من سقف الحجرة اللبي ة

 3.95 1.97 0.07 0.51 2.97 50 القياس مخبرياً 
 3.94 1.93 0.07 0.46 2.92 50 القياس شعاعياً 

البعد بين مفترق الجذور وذروة 
 الحدبة األنسية الدهليزية

 8.38 5.49 0.09 0.63 7.01 50 القياس مخبرياً 
 8.12 5.54 0.08 0.54 6.94 50 القياس شعاعياً 

البعد بين أرض الحجرة اللبي ة 
 وذروة الحدبة األنسية الدهليزية

 6.57 3.37 0.09 0.62 5.10 50 القياس مخبرياً 
 6.57 3.49 0.08 0.60 5.09 50 القياس شعاعياً 

البعد بين أخفض نقطة من سقف 
 الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة

 5.57 2.64 0.09 0.62 4.04 50 القياس مخبرياً 
 5.4 2.62 0.08 0.60 4.02 50 القياس شعاعياً 

 ارتفاع الحجرة اللبي ة
 2.13 0.21 0.07 0.50 1.06 50 القياس مخبرياً 
 2.26 0.27 0.07 0.50 1.07 50 القياس شعاعياً 

البعد بين ذروة الحدبة األنسية 
 الدهليزية والقرن اللب ي

 4.12 2.39 0.06 0.40 3.18 50 القياس مخبرياً 
 3.93 2.35 0.05 0.33 3.14 50 القياس شعاعياً 

 

 (: األبعاد المدروسة في مجموعة األرحاء األولى المؤقتة العلوية2) رقم الجدول
 والسفلية.
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نوع الرحى 
 المؤقتة وموقعها

 البعد المدروس )مم(
س طريقة القيا
 المتبعة

عدد األرحاء 
 المؤقتة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

 الحد األعلى الحد األدنى

رحى ثانية علوية 
 مؤقتة 

البعد بين مفترق الجذور وأرض 
 الحجرة اللبي ة

 3.09 0.87 0.07 0.52 2.00 50 القياس مخبرياً 
 3.03 0.87 0.07 0.50 1.91 50 القياس شعاعياً 

البعد بين مفترق الجذور وأخفض 
 نقطة من سقف الحجرة اللبي ة

 4.14 1.54 0.09 0.65 2.97 50 القياس مخبرياً 
 3.99 1.64 0.09 0.63 2.83 50 القياس شعاعياً 

البعد بين مفترق الجذور وذروة 
 الحدبة األنسية الدهليزية

 9.46 5.62 0.11 0.79 8.02 50 القياس مخبرياً 
 9.42 5.43 0.11 0.78 7.92 50 اس شعاعياً القي

البعد بين أرض الحجرة اللبي ة 
 وذروة الحدبة األنسية الدهليزية

 7.45 4.41 0.10 0.68 6.02 50 القياس مخبرياً 
 7.42 4.25 0.09 0.64 6.01 50 القياس شعاعياً 

البعد بين أخفض نقطة من سقف 
 الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة

 6.17 3.99 0.08 0.57 5.05 50 برياً القياس مخ
 6.3 3.56 0.08 0.59 5.09 50 القياس شعاعياً 

 ارتفاع الحجرة اللبي ة
 1.91 0.15 0.06 0.42 0.98 50 القياس مخبرياً 
 1.8 0.16 0.06 0.42 0.92 50 القياس شعاعياً 

البعد بين ذروة الحدبة األنسية 
 الدهليزية والقرن اللب ي

 5.83 3.26 0.08 0.58 4.59 50 برياً القياس مخ
 5.61 3.21 0.08 0.56 4.46 50 القياس شعاعياً 

رحى ثانية سفلية 
 مؤقتة 

البعد بين مفترق الجذور وأرض 
 الحجرة اللبي ة

 2.85 1.16 0.05 0.37 2.15 50 القياس مخبرياً 
 2.65 1.08 0.05 0.36 2.07 50 القياس شعاعياً 

جذور وأخفض البعد بين مفترق ال
 نقطة من سقف الحجرة اللبي ة

 4.23 1.79 0.08 0.53 3.15 50 القياس مخبرياً 
 4.3 1.78 0.07 0.50 3.01 50 القياس شعاعياً 

البعد بين مفترق الجذور وذروة 
 الحدبة األنسية الدهليزية

 9.97 6.52 0.11 0.78 8.02 50 القياس مخبرياً 
 9.86 6.81 0.10 0.72 7.93 50 القياس شعاعياً 

البعد بين أرض الحجرة اللبي ة 
 وذروة الحدبة األنسية الدهليزية

 8.04 4.52 0.12 0.82 5.86 50 القياس مخبرياً 
 7.68 4.38 0.11 0.80 5.87 50 القياس شعاعياً 

البعد بين أخفض نقطة من سقف 
 الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة

 6.45 3.68 0.10 0.69 4.87 50 القياس مخبرياً 
 6.13 3.57 0.08 0.58 4.92 50 القياس شعاعياً 

 ارتفاع الحجرة اللبي ة
 2.12 0.18 0.07 0.52 1.00 50 القياس مخبرياً 
 2.22 0.19 0.07 0.53 0.95 50 القياس شعاعياً 

البعد بين ذروة الحدبة األنسية 
 الدهليزية والقرن اللب ي

 4.77 2.8 0.07 0.49 3.71 50 القياس مخبرياً 
 4.62 2.7 0.08 0.53 3.60 50 القياس شعاعياً 

ومن الجداول نستنتج أن ارتفاع قيم البعد المقاس مخبريًا يوافقه ارتفاع في قيم البعد نفسه المقاس شعاعيًا. وبالتالي يمكن 
قيم األبعاد رحى المؤقتة، أي أن  االعتماد على طريقة القياس شعاعيًا لتحديد قيم كل من األبعاد المدروسة مهما كان نوع ال

 المدروسة شعاعيا ومخبريا كانت متقاربة.

 (: األبعاد المدروسة في مجموعة األرحاء الثانية المؤقتة العلوية3)رقم الجدول 
 والسفلية.
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  Discussion:لمناقشةا
إن  نجاح المعالجات اللبي ة من بتر واستئصال لألرحاء المؤقتة يعتمد بشكل أساسي على تحضير حفرة وصول مالئمة وهذا 

شريحية للحجرة اللبي ة وبعد كل منها عن ذرا الحدبات وعن المفترق بدوره يحتاج إلى فهم كل من عمق الحجرة اللبي ة والمعالم الت
 وذلك لتجنب حدوث انثقاب لمفترق الجذور.

وقمنا في هذه الدراسة بدراسة سبعة أبعاد للمجموعات األربع من األرحاء المؤقتة شعاعيا )وذلك للتأكد من النتائج قبل إجراء 
ائج المخبرية والشعاعية تقارب كبير وفي بعض األحيان تطابق في قيمة األبعاد الفصل لألرحاء( ثم  مخبريا وقد أظهرت النت

 وهذا ما يؤكد صحة ودقة هذه النتائج، وفيما يلي مناقشة هذه النتائج:

 أوال: على مستوى األرحاء األولى العلوية المؤقتة:
 د بين مفترق الجذور وقاع الحجرة اللبي ةالبع" A"في القياسين ( 2013وزمالؤه،  Vijayakumar)دراستنا مع دراسة  اتفقت
دراستنا مع دراسته في باقي القياسات وسبب  اختلفتالبعد بين قاع الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة األنسية الدهليزية، و " Dو"

ن الوهدة وقد اخترنا ذرة الحدبة بدال م االختالف أنن ا في دراستنا قمنا بالقياس إلى أخفض نقطة من سقف الحجرة اللبي ة
في دراسته ألن  ذرا الحدبات نادرا ما تصاب بالنخر كما أن  الوهدة المركزية سيحدث  Vijayakumarالمركزية الذي اختارها 

 .لها تشوه وضياع عند القيام بفصل األرحاء
ة اللبي ة وذروة البعد بين أخفض نقطة من سقف الحجر " E"في القياس ( 2015، وزمالؤهSuhel )دراستنا مع دراسة  اتفقتكما 

مع دراسته في باقي القياسات وسبب االختالف أنن ا في دراستنا قمنا بالقياس إلى أخفض  اختلفتالحدبة األنسية الدهليزية و 
 نقطة من سقف الحجرة اللبي ة.

م يدرس في الدراستين " البعد بين ذروة الحدبة األنسية الدهليزية والقرن اللبي األنسي الدهليزي الذي لGأم ا بالنسبة للقياس "
 .(2005وزمالؤه،  Zoremchhingi)مع دراسة  اختلفناالسابقتين فقد 

 ثانيا: على مستوى األرحاء الثانية العلوية المؤقتة:
البعد بين مفترق الجذور وقاع الحجرة اللبي ة، " A"في القياس ( 2013وزمالؤه،  Vijayakumar)دراستنا مع دراسة  اتفقت

مع دراسته في باقي القياسات وسبب االختالف أنن ا في دراستنا قمنا بالقياس إلى أخفض نقطة من سقف دراستنا  اختلفتو 
في دراسته ألن  ذرا الحدبات نادرا  Vijayakumarالحجرة اللبي ة وقد اخترنا ذرة الحدبة بدال من الوهدة المركزية الذي اختارها 

 .لها تشوه وضياع عند القيام بفصل األرحاءما تصاب بالنخر كما أن  الوهدة المركزية سيحدث 
" Cالبعد بين مفترق الجذور وقاع الحجرة اللبي ة، و"" A"القياسات  في( 2015، وزمالؤهSuhel ) دراستنا مع دراسة اتفقتكما 

األنسية الدهليزية، البعد بين قاع الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة " D"البعد بين مفترق الجذور وذروة الحدبة األنسية الدهليزية، و
مع دراسته في باقي القياسات وسبب االختالف أنن ا في دراستنا قمنا بالقياس إلى أخفض نقطة من سقف الحجرة  اختلفتو 

 اللبي ة.

 ثالثا: على مستوى األرحاء األولى السفلية المؤقتة:
بين مفترق الجذور وقاع الحجرة اللبي ة،  البعد" A"في القياسات ( 2014وزمالؤه،  Vijayakumar)دراستنا مع دراسة  اتفقت
البعد بين قاع الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة األنسية " D"البعد بين مفترق الجذور وذروة الحدبة األنسية الدهليزية، و" Cو"

أخفض نقطة من دراستنا مع دراسته في باقي القياسات وسبب االختالف أنن ا في دراستنا قمنا بالقياس إلى  اختلفتالدهليزية، و 
في دراسته ألن  ذرا الحدبات  Vijayakumarسقف الحجرة اللبي ة وقد اخترنا ذرة الحدبة بدال من الوهدة المركزية الذي اختارها 

 .نادرا ما تصاب بالنخر كما أن  الوهدة المركزية سيحدث لها تشوه وضياع عند القيام بفصل األرحاء
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" E"البعد بين مفترق الجذور وقاع الحجرة اللبي ة، و" A" في القياسين( 2015، زمالؤهو Suhel )دراسة دراستنا مع  اتفقتكما 
مع دراسته في باقي القياسات وسبب  اختلفتالبعد بين أخفض نقطة من سقف الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة األنسية الدهليزية، و 

 جرة اللبي ة.االختالف أنن ا في دراستنا قمنا بالقياس إلى أخفض نقطة من سقف الح

 رابعا: على مستوى األرحاء الثانية السفلية المؤقتة:
البعد بين مفترق الجذور وقاع الحجرة اللبي ة، " A"في القياسين ( 2014، وزمالؤه Vijayakumar)دراستنا مع دراسة  اتفقت

مع دراسته في باقي القياسات وسبب دراستنا  اختلفتالبعد بين قاع الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة األنسية الدهليزية، و " D"و
االختالف أنن ا في دراستنا قمنا بالقياس إلى أخفض نقطة من سقف الحجرة اللبي ة وقد اخترنا ذرة الحدبة بدال من الوهدة 

دراسته ألن  ذرا الحدبات نادرا ما تصاب بالنخر كما أن  الوهدة المركزية سيحدث  في Vijayakumarالمركزية الذي اختارها 
 .لها تشوه وضياع عند القيام بفصل األرحاء

" Cالبعد بين مفترق الجذور وقاع الحجرة اللبي ة، و"" A" القياسات في( 2015، وزمالؤهSuhel )دراسة دراستنا مع  اتفقتكما 
األنسية الدهليزية، البعد بين قاع الحجرة اللبي ة وذروة الحدبة " D"البعد بين مفترق الجذور وذروة الحدبة األنسية الدهليزية، و

مع دراسته في باقي القياسات وسبب االختالف أنن ا في دراستنا قمنا بالقياس إلى أخفض نقطة من سقف الحجرة  اختلفتو 
 اللبي ة.

" البعد بين ذروة الحدبة األنسية الدهليزية والقرن اللبي األنسي الدهليزي الذي لم يدرس في الدراستين Gأم ا بالنسبة للقياس "
 .(2005وزمالؤه،  Zoremchhingi)مع دراسة  اختلفناسابقتين فقد ال

  Conclusions:االستنتاجات

 أوال: عند تهيئة حفرة محافظة على األرحاء المؤقتة يجب االنتباه إلى ما يلي:
 ±3.75يساوي يا وسط أن  بعد ذروة الحدبة األنسية الدهليزية عن القرن اللب ي الموافق في األرحاء األولى العلوية المؤقتة -1

 مم.0.44
يساوي  وسطيا في األرحاء الثانية العلوية المؤقتة أن  بعد ذروة الحدبة األنسية الدهليزية عن القرن اللب ي الموافق -2

 .مم4.5±0.5

يساوي وسطيا  أن  بعد ذروة الحدبة األنسية الدهليزية عن القرن اللب ي الموافق في األرحاء األولى السفلية المؤقتة -3
 مم.3.1±0.4

يساوي وسطيا  أن  بعد ذروة الحدبة األنسية الدهليزية عن القرن اللب ي الموافق في األرحاء الثانية السفلية المؤقتة -4
 مم.3.7±0.5

 ثانيا: عند تحضير حفرة وصول على األرحاء المؤقتة وجدنا ما يلي:
 4ي وضع محددة على السنبلة على بعد يكف على األرحاء األولى المؤقتة )العلوية والسفلية( عند تحضير حفرة وصول -1

 .وسطيامم 5مم وأقصى عمق للسنبلة عند ذلك دون حدوث انثقاب هو 4.5إلى 
 5  يكفي وضع محددة على السنبلة على بعد  األرحاء الثانية المؤقتة )العلوية والسفلية(عند تحضير حفرة وصول على  -2

 .وسطيامم 6ب هو مم وأقصى عمق للسنبلة عند ذلك دون حدوث انثقا5.5إلى 
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 البوغي، البيضة المتكّيسة( )الحيواناأليمرّية الستيداوّية  تحديد مستضدات
 عند األرانب

 ويدر***أ.د. محمود ق  ط.ب. أسامة الوهيب *               أ.د. محمد محسن قطرنجي**            

 (2018نيسان  16، القبول: 2018شباط  14)اإليداع: 

 الملخص: 

ــــــــــوغي،  ــــــــــوان الب ــــــــــي) الحي ات مــــــــــن طــــــــــوري الطفيل ــــــــــد أهــــــــــم المستضــــــــــد  ــــــــــة تحدي ــــــــــائج الدراســــــــــة إمكاني أظهــــــــــرت نت
ــــــــــدرة االســــــــــتمناعية والمســــــــــؤولة عــــــــــن تكــــــــــوين األضــــــــــداد بعــــــــــد الخمــــــــــج  البيضــــــــــة المتكي ســــــــــة المتبوغــــــــــة( ذات الق

مـــــــــــن البيـــــــــــوض المتكي ســـــــــــة المعزولـــــــــــة مـــــــــــن الكبـــــــــــد وتبويغهـــــــــــا وتنقيتهـــــــــــا، وذلـــــــــــك  التجريبـــــــــــي لألرانـــــــــــب، بـــــــــــدءاً 
ـــــــــوم  ـــــــــب المجمـــــــــوع فـــــــــي الي ـــــــــث تـــــــــم تحضـــــــــين مصـــــــــل األران ـــــــــاعي حي ـــــــــة التبصـــــــــيم المن بعـــــــــد  24باســـــــــتخدام تقني

ـــــــــــــ ـــــــــــــوض المتكي ســـــــــــــة لأليمري  ـــــــــــــات الناتجـــــــــــــة عـــــــــــــن حلمهـــــــــــــة طـــــــــــــور البي ة الســـــــــــــتيداوي ة، الخمـــــــــــــج مـــــــــــــع البروتين
ات ذات قــــــــــدرة اســــــــــتمناعية وأظهــــــــــرت النتــــــــــائج ســــــــــبع عصــــــــــائب مــــــــــن المس والتــــــــــي بلغــــــــــت أوزانهــــــــــا لهــــــــــا تضــــــــــد 

ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــون  ( 130 -124.74 -57 -34.19 -28.67 -26 -24.43) الجزيئي  فــــــــــــــــــــــــــــي  .كيلــــــــــــــــــــــــــــو دالت
حــــــــــين كانـــــــــــت نتـــــــــــائج التبصـــــــــــيم مــــــــــع البروتينـــــــــــات الناتجـــــــــــة عـــــــــــن حلمهــــــــــة طـــــــــــور الحيـــــــــــوان البـــــــــــوغي ثـــــــــــالث 

 ( كيلو دالتون.28.67 -26 -24.43عصائب شديدة التلوين كانت أوزانها الجزيئي ة ) 

ات اســـــتمناعية، البيضـــــة المتكي ســـــة المتبوغــــــة،  الكلمـــــات المفتاحيـــــة: األيمري ــــــة الســـــتيداوي ة، التبصـــــيم المنـــــاعي، مستضــــــد 
 الحيوان البوغي. 
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Determine Eimeria Stiedae Antigens (Oocyste and Sporozoite) in Rabbits 
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Abstract: 

The result of study showed the possibility of detection the most important immunogenic 

antigens from two stages of Eimeria steidea sporozoite and sporulated oocyste, which are 

responsible of antibody production after experimental infection. 

After isolation and sporulation of oocysts from liver, then applying Western Blotting technique 

( to detect the most important immunogenic antigens from two stages of Eimeria steidea 

sporozoite and sporulated oocyste) using collected serum from  infected rabbits (day 24 post 

infection ) with protein extract of the sporulated oocyste and the results revealed that the 

immunogenic antigens of sporulated oocysts were (24.43, 26, 28.67,34.19, 57, 124.74, 130) 

KDa, while those recovered from the protine digestion of the  sporozoites  were (24.43, 26, 

28.67) KDa. 

Keywords: Eimeria stiedae- Western Blot- Immunogenic Antigens- Sporulated oocyst- 
Sporozoite 
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 :Introductionمقدمة  -1

تعد اإلصابة باأليمري ة المسببة لداء األكريات مرضًا طفيليًَّا منتشرًا يصيب الحيوانات عموما واألرانب مسب بًا تراجعًا خطيرًا في 
ل االستفادة من العلف )                         ( ويسب ب نسبة نفوق مرتفعة Abdel-Megeed et al, 2005النمو وفي معد 

(El-Akabawy et al,,2004;Darwish and Golemansky,1991 وخسائر اقتصادية في التربية عند المؤسسات ،)
رف الصحي   (.Tehrani et al, 2013)التي تعاني من سوء تدبير مرافق الصَّ

ت شعبة معقدات القمة وحيدة المثوى تسمى باأليميري ات وتتبع لتح Protozoaويعد داء األكريات مرضًا طفيليًا تسببه أوالي  
Subphylum Apicomplexa  صنف األكرياتClass Coccidia  تحت صنفSubclass Coccidiasina  رتبة

 Familyاأليمري ة عائلة  Suborder Eimeriinaاأليمري ة تحت رتبة  Order Eucoccidiidaاألكريات الحقيقية 
Eimeriidae  جنس األيمري ةGenus (Schnieder and Tenter, 2006) Eimeria وقد وصفت البيوض المتكي سة .

( في القنوات الصفراوي ة Antoni Van Leeuwenhoekلأليميري ة الستيداوي ة في البداية من قبل عالم األحياء الهولندي )
 .األيمري ة الستيداوي ة(، والتي تسمى في وقتنا الحالي Donald et al, 2010) 1674عام 

(، وبلغت نسبة اإلصابة Satyanarayana et al, 1982األرانب في جميع أنحاء العالم ) ة عندباأليمري  ُسجلت اإلصابة 
( E. Stiedae(. يعد نوع األيمري ة  الستيداوي ة )Darwish and Golemansky, 1991) 1991% في عام 4في سورية 

يا الظهارية للقنوات الصفراوي ة مسببة (، وتتطفل ضمن الخالCoudert et al, 1995العامل المسبب للشكل الكبدي لإلصابة)
(، وتشير األبحاث إلى ندرة الدراسات حول األيمري ة  Zerrin and Yesari, 2006تلف الكبد الحاد وخسائر اقتصادية كبيرة )

ة هي أحد أكثر الستيداوي ة في الكبد مثلما هو عند األنواع األخرى التي تصيب األرانب، ويشار هنا إلى أنَّ األيمري ة  الستيداوي  
(، El-Akabawy et al, 2004؛ Hauptman et al, 2001أنواع األيمري ة  إمراضية عند األرانب مسببة إصابات شديدة )

 (.Darwish and Golemansky, 1991% )100وزيادة في معدل الوفيات لتصل نسبة النفوق إلى 

          طريق ابتالع العلف والماء الملوثيين بالبيوض المتكي سة المتبوغة الكبديَّة والمعويَّة عن باأليمري ة بأنواعهاينتقل الخمج  
 (Oncel et al, 2011  ( وتتعلق شدة اإلصابة باأليمري ة  بجرعة البيوض المتكي سة المأخوذة عن طريق الفم ،)Harcourt–

Brown, 2002  ة أنها مكونة من طبقتين داخلية وخارجية، (. وقد أظهر الفحص المجهري للبيوض المتكي سة لأليمري ة الستيداوي
ميكرون  40-28ميكرون عرضًا، و 25-16تأخذ الشكل البيضي، ويتلون جدارها بلون أصفر وقرنفلي، تتراوح أبعادها بين 

، بينما Sporontطواًل، وذات نهاية مسطحة وُبويب، وتحتوي حبيبات القطبية وتحتوي على خلية واحدة تسمى بمولدة األبواغ 
 ويحتوي كل كيس بوغي حيوانيين بوغيين Sporocystsضم البيوض المتكي سة المتبوغة أربعة من الكيسات البوغي ة ت

Sporozoites (Gomez-Bautista et al,1987 ; khider et al, 2015    .) 

الخارجي لفترة  ( يمكن أن تبقى حية وقادرة على الخمج في الوسطOocystsذكرت بعض األبحاث أن البيوض المتكي سة )
البراز أحد العادات السيئة زمنية طويلة، وذلك في البيئة الرطبة، لكنها تبقى عرضة لظروف الجفاف، ويعد تناول الفرشة أو 

التي تقوم بها األرانب عند نقص الفيتامينات والمعادن في أجسامها، مما يساهم في انتشار العدوى في المزرعة وانتقال الخمج 
ويمكن أن تؤدي اإلصابة لظهور األعراض  (.Harcourt-Brown,2002مصابة إلى األرانب السليمة )من األرانب ال

 (.Coudert et al,1995اإلكلينيكية وخاصة عند صغار األرانب، أما الحيوانات البالغة فُتعد  حاملة للمرض )
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ناعة ضد األكريات وباألخص طور األكثر أهميًة في تشكل الم Asexual stages antigens الالجنسية:تعد األطوار 
لذلك اهتمت عدة دراسات بهذه  (.Brothers et al, 1988; Danforth and McAndrew, 1987)الحيوان البوغي 

ات السطحية لطور الحيوان البوغي لطفيلي  عند الدجاج باستخدام  األيمري ة تينيالاألطوار، إذ تم تحديد عدد من المستضد 
( كيلو دالتون  113-96- 73-67- 54-42- 37-32-18-14وكانت أوزانها الجزيئي ة ) تقانة التبصيم المناعي

(Wisher, 1986) ات غشائية لطور الحيوان البوغي لطفيلي  تسع. بينما أظهرت دراسة أخرى وبلغت  األيمري ة تينيالمستضد 
                                               كيلو دالتون  (235- 105- 94- 82 - 68- 45- 40- 26- 23)أوزانها الجزيئي ة 

(Murray and Galuska 1986 (.  ات في حين كانت التي تم مالحظتها خالل الدراسة التي أجراها أهم المستضد 
 13 - 8)بروتينات الحيوانات البوغي ة  هي: األيمري ة تنيال( باستخدام تقنية التبصيم المناعي على طفيلي 2014)اإلدريس،

البيوض  دالتون، بروتيناتكيلو  (77 - 39 - 13)المجمدة كيلو دالتون، بروتينات الحيوانات البوغي ة  (63 - 51 - 38 -
( كيلو دالتون. كما بينت دراسة سابقة وجود مستضد مشترك 167.8 - 73.5 - 53 - 38.8 - 15 - 13.9المتكي سة )

لطفيلي  نموها(ة والبيوض المتكي سة الناضجة والكيسات بجميع مراحل بين أطوار الحياة المختلفة )الحيوان البوغي واالقسوم
كيلو دالتون عند استـــــــــــــخدامه أضــــــــــــــــــداد أرانب ضد البروتين المأشــــــــــــــــوب للحيوان  19وزنه الجزيئي  األيمري ة تينيال

كيلودالتون لبروتينات  22راسة أخرى الى مستضد وزنه الجزيئي . بينما توصلت د(Fetter et al, 2004)( sz-1البوغي)
 (.Karkhanis et al, 1991)الحيوان البوغي بالتبصيم المناعي

ات األطوار الجنسية  تشكل المناعة تجاه  في Sexual stages antigensاهتم عدد من الدراسات بتحديد دور مستضد 
ات ع ات ذات الوزن الجزيئي  األيمري ة ماكسيماند طور العرسيات لطفيلي طفيلي األيمري ة، وتبين أن أهم المستضد  هي المستضد 

. بينما وجدت دراسة يومًا من اإلصابة 14( كيلو دالتون، التي تم تحديدها بعد الحضن مع امصال اخذت بعد 82و 56)
 ،مرحلة متأخرة من اإلصابة، بعد الحضن مع أمصال عزلت باأليمري ة ماكسيمااخرى اجريت على طور العرسيات لطفيلي 

ات  ات  أهمية هذه( كيلو دالتون.  وأوضحت هذه الدراسات 85- 73- 58- 52- 35)عددًا أكبر من المستضد  المستضد 
                                          لألطوار الجنسية وامكانية استخدامها كلقاحات لتساهم في الحد من انتشار المرض

(Wallach et al, 1989; Mencher et al, 1989).  
ات   اتالبيوض المتكي سة وجود  الخاصة بطوربينت الدراسات المناعية التي أجريت على المستضد  للبيوض  عدد من المستضد 

بينما  .(Talebi, 1995)كيلو دالتون  (45- 22 - 20 - 14بلغت أوزانها الجزيئي ة ) األيمري ة تينيالالمتكي سة لطفيلي 
ات لبروتين البيوض المتكي سة لطفيلي وجدت در  تفاعلت بقوة مع أمصـــــــــــــــــال ممنعة  األيمري ة تينيالاسة أخرى سبع مستضد 

دالتون  كيلو (235- 105- 94- 71- 64- 45- 26المناعي بلغت أوزانها الجزيئي ة ) البوغي ة بالتبصيمبالحيوانات 
 تيني للبيوض المتكي سة بانخفاض عدد البيوض المتكي سة وشدة الضرر األعوري وأظهرت هذه الدراسة أهمية المستضد البرو 

Murray and Glauska, 1986).) 

 The Aims البحث:أهداف  -2
ات الجزيئي ة الكتلة تحديد -1  .البوغي ة والحيوانات المتبو غة، المتكي سة البيوض النسبي ة لمستضد 
ات أهم تحديد -2  .الخمج بعد األضداد تكوين عن والمسؤولة ةاالستمناعي   القدرة ذات المستضد 
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 Material and Methodsمواد وطرائق البحث:  -3
المأخوذة من عزلة محليه محفوظة      E. Stiedaeالنقي ة لـ sporulated oocystsاسُتخدمت البيوض المتكي سة المتبوغة 

جامعة حماة(،  -كلية الطب البيطري  -بر الطفيليات م )مخ◦ 4% من ثاني كرومات البوتاسيوم بدرجة حرارة +2.5بمحلول 
 تم بعدها:
خاصة بحيوانات  األرانب بحظيرةُوضعت  غ. 1000-500أسابيع وبوزن  8-6( أرنبًا من كال الجنسين وبعمر 20تربية )

يضة متكي سة ( ب4x105م، وتم خمجها عن طريق الفم بجرعة قدرها )°20-15التجارب في كلي ة الطب البيطري، بدرجة حرارة 
 (.Abu-El-Ezz et al, 2012متبوغة لأليمري ة ستيداوي ة لكل  أرنب ولمرة واحدة )

 Homogenizer, AISS EIبعد الخمج وُقط عت أكبادها بواسطة جهاز مجانس العينات 24تم ذبح أرانب التجربة في اليوم 
AM-3 ACE)  ي سة غير المتبوغة. وتم تبويغها عن طريق دقائق لفصل البيوض المتك 10د/ دقيقة لمدة  1500( وبسرعة
(، ثم Gibbons et al,2001( إلتمام عملية التبويغ )27-25%من ثاني كرومات البوتاسيوم بدرجة )2.5حضنها بمحلول 

 من الماء( ليتر 1غ من كلوريد الصوديوم +400) ( باستعمال محلول ملحي مشبعflotationتم تنقيتها بطريقة التعويم )
(Rose and Millard,1984 أخضعت بعدها لعملية التعقيم باستعمال محلول هيبوكلوريد الصوديوم .)Sodium 

hypochlorite  حيث اُتِبعت طريقة6المبرد % (Davis et al, 1973.) 
 الُمْسَتضِد:تحضير  -1

ات الــ   التالية:لك من خالل المراحل من البيوض المتكي سة المتبوغة، والحيوانات البوغي ة وذ E. Stiedaeتم تحضير مستضد 
 البوغّية:الحيوانات  -أ

تم استخالص الحيونات البوغي ة من خالل عملية ميكانيكية وهضم إنزيمي للبيوض المتكي سة المتبوغة والكيسات البوغي ة 
 التالية: (. ثم تم الحصول على حيوانات بوغي ة نقية باستخدام احدى التقنيتين2014؛ اإلدريس،Tahir, 1998بطريقة )

  :Percoll Gradient Centrifugationالتثفيل باستعمال البركول  -
محلول للدارئة الفوسفاتية  X10% وباستعمال 90غم / مل(، ُخفف إلى تركيز 1.13ك ثافته) percoll البركولتم استعمال 

 (.  Khalafalla, 2009أجزاء من البركول إلى حجم من الدارئة الفوسفاتية ) 9وذلك بإضافة 
 :DE-52 anion exchange chromatography 52-عمود فصل التبادل األيوني باستخدام مادة الدياسيليلوز-

                                  مل وخلطت جيدا" مع دارئة عمود الفصل100غ من الدياسليلوز ووضعت في بيشر حجم  1تم وزن 
 (Riggs and Perryman, 1987.) 

د /دقيقة في أنابيب ابندروف.  ُأضيف الى الراسب  10000انات البوغي ة النقية وثفلت لمدة دقيقة واحدة بسرعة ثم ُأخذت الحيو 
 Nonidet P40, 10Mm Tris-HCL , Aprotinen 0.1 U/ml%0.5والتي تتكون من ) Lysis bufferدارئة الحلمهة 

,1% Triton X -100( بدرجة )pH=7.4 24مليون حيوان بوغي وحفظت معها مدة  150ماكروليتر لكل 100( وبمقدار 
د/دقيقة  10000دقائق وبسرعة  10م. ُثفلت بعدها العينة مدة ◦+ 4ساعة على هزاز دائري في درجة حرارة 

 (.2014)اإلدريس،
 المتبوغة:البيوض المتكّيسة  -ب

تكي سة في زجاجة حجمية تحوي من البيوض الم 4x 710الى  )PBS (PH=7.6ُأضيفت كمية قليلة من الدارئة الفوسفاتية 
 دقيقة. 20مدة  Vortexغم من الكرات الزجاجية. ثم تمت عملية التكسير على الرجاج  3.3

والكيسات البوغي ة، والحيوانات البوغي ة وبعض البيوض المتكي سة السليمة(  المتكي سة،البيوض  )أغلفةُسحب معلق العينة 
 لت الكرات الزجاجية بأقل كمية ممكنة من الدارئة الفوسفاتية، ثم أخضعتمل وغس 10بماصة باستور الى زجاجة بحجم 
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 3م )ُكررت العملية ◦45دقائق، ومن ثم اذابتها في حمام مائي بدرجة  5-4م مدة ◦ (20 -العينة لعملية التجميد بدرجة )
د/دقيقة  2500ائق وبسرعة دق 10مدة  وُثفلت العينةدارئة الحلمهة كما موضح بالفقرة اعاله،  تم إضافةمرات(، ثم 
 (.2014)اإلدريس،

 (.    Bradford, 1976ب( بطريقة برادفورد) -تم معايرة البروتينات الناتجة عن الحلمهة في الفقرتين ) أ 
 : Collection Blood Samples جمع عيناِت الدم-2

السحب من القلب مباشرة بعد إجراء التَّعقيم للتجربة، وتمت عملية  24ُجمعت العينات الدمويَّة من أرانب التجربة في اليوم 
( للحصول Hrubec et al,, 2004)دقائق ( 5)لمدة ( د/دقيقة 3500)بسرعة لمكان سحب الدم حيث أخضعت للتثفيل 

وحفظت في المجمدة بدرجة حرارة  مل، 1.5اإلغالق سعتها  ابندروف المحكمةعلى المصل الرائق الذي تم حفظه في أنابيب 
(-20) º لحين إجراء اختبار التبصيم المناعي.م 
 الجانب المناعي: -3
 SDS-PAGEالرحالن الكهربائي على هالمة عديد األكريالميد  -أ

 بسيطة لتوصيفطريقة  SDSيعد الرحالن الكهربائي على هالمة عديد األكريالميد بوجود مركب سلفات دودوسيل الصوديوم 
ن خالل فصل مكونات مزيج من البروتينات، وتعيين كتلها الجزيئي ة النسبي ة م ببعض وذلكالبروتينات، ومقارنتها بعضها 

 (.Laemmli, 1970)كميتها وتحديد 
 Western blotالتبصيم المناعي -ب

تم استخدام هذه التقانة لتحديد هوي ة البروتينات وذلك باالعتماد على قدرتها على االرتباط مع أضداد نوعية ويمكن بهذه 
تحرى عن بروتين ما ضمن مزيج من البروتينات باستعمال الضد النوعي لهذا البروتين. أواًل تفصل البروتينات الطريقة أن ن

بالرحالن الكهربائي بعدها تنقل إلى غشاء النتروسيللوز ويحضن الغشاء مع أضداد أولية نوعية ضد البروتين الهدف. ثم 
ثم يحدث التفاعل األنزيمي الذي  ،Alkaline Phosphataseتضاف أضداد ثانوية تكون موسومة بأنزيمات مثل انزيم 

 يعطي راسب ملون في موضع االرتباط بعد إضافة الركيزة المالئمة.
 

 RESULTSالنتائج:  -4
بلغ عدد البيوض . 22بعد الخمج وقد بلغ اإلطراح قمته في اليوم  18تم تسجيل بدء اطراح البيوض المتكيسة في اليوم 

أيام للحصول على أفضل نسبة تبوغ والتي  7-5بيضة متكيسة لكل مل، استغرق تبويغها  710لة حوالي المتكي سة المستحص
 مع مالحظة بدء التبوغ من اليوم الثالث. ،%92بلغت 

                                  
تنقية البيوض المتكيسة. :(1) رقم شكلال   

راسب الشوائب-2 البيوض المتكّيسة النقية -1  

 

(: البيوض المتكّيسة بعد 2)الشكل رقم 
 تعقيمها
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حضنها لمدة ساعة ونصف في  % وذلك بعد60-50ُسجل ت نسبة اإلخراج للحيوانات البوغي ة من الكيسات البوغي ة بحدود 
%. تباينت نتائج عملية تنقية الحيوانات البوغي ة والتي ارتبطت بطريقة التنقية. حيث 0.25% والتربسين5محلول من الصفراء 

بينما تمي زت طريقة التنقية باستخدام  م 25دقيقة بدرجة  2ولمدة  g 10000كانت التنقية األفضل باستعمال البركول وبالسرعة 
د الفصل بالحصول على عدد كبير من الحيوانات البوغي ة، لكنها كانت أقل نقاوة من استعمال طريقة التنقية بالبركول عمو 

 (.3الشكل )

    
 تنقية الحيوانات البوغّية(: 3) رقمشكل ال

 عمود الفصل   -ب                                         البركول متدرج الميل -أ
مكرولتر  50 / مكروغرام 98( تحتوي على مقدار 710البروتين للحيوانات البوغي ة )وتينات في خالصة كانت تراكيز البر 

 مكروغرام 86( تحتوي على مقدار 710تركيز البروتين في عينة البيوض المتكي سة المتبو غة )بلغ  بينما مل. 3.5وحجم العي نة 
 مل. 5مكرولتر وحجم العي نة  05 /

      :PAGE-SDSصات البروتينّية بالرحالن الكهربائي فصل مكونات الخال -
تم تحديد األوزان الجزيئي ة لجميع العصائب بالمقارنة مع واسمات األوزان الجزيئي ة المعيارية، وتبين وجود اختالف في عدد  

 العصائب البروتيني ة وفي ثخانتها.
ر الحيوانات البوغي ة وجود حوالي ثالثة عصائب، وتميزت أظهرت نتائج الرحالن الكهربائي للخالصة المحضرة من حلمهة طو 

( كيلو دالتون، 28.67 -26 -24.43أوزانها الجزيئي ة ) كومازي وبلغتبكونها شديدة التلون بصبغة أزرق  هذه العصائب
 (.4)الشكل واعتبرت بذلك البروتينات األكثر تعبيرًا في هذا الطور من حياة الطفيلي 
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 الرحالن الكهربائي على هالمة عديد األكريالميد لخالصة طور الحيوان البوغي. :(4) مرق شكلال

M .تمثل األوزان الجزيئّية للواسمات المعيارية ،Pالخالصة الخلوية لطور الحيوان البوغي ، 
 ون تشير األسهم الى العصائب الرئيسة واألرقام التي بجوارها إلى أوزانها الجزيئّية بالكيلو دالت    

عصابة تراوحت أوزانها الجزيئي ة بين  11البيوض المتكي سة  حلمهة طوربينما لوحظ في الخالصة الطفيلية الناتجة عن 
 26و 24.43كيلو دالتون، وتميزت خمسة عصائب منها بكونها شديدة التلون بلغت أوزانها الجزيئي ة ) (130 ،19.21)
 (.5)الشكل  الطفيلي، حياة من الطور هذا فيتعبيرًا  البروتينات األكثر ( كيلو دالتون، واعتبرت بذلك57و 49.4و 28.67و

 

 
 البيوض المتكّيسة.الرحالن الكهربائي على هالمة عديد األكريالميد لخالصة  (.5رقم ) شكلال

M .تمثل األوزان الجزيئي ة للواسمات المعيارية ،Pهم الى العصائب ، الخالصة الخلوية لطور البيوض المتكي سة.  تشير األس
 الرئيسة واألرقام التي بجوارها إلى أوزانها الجزيئي ة بالكيلو دالتون 

P M 

P M 
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 دراسة القدرة االستمناعية لمكونات الخالصات البروتينّية بتقانة التبصيم المناعي: -
 بعد الخمج وتحضينها مع 24كشفت نتائج التبصيم المناعي باستخدام مصل األرانب المجموعة في اليوم لقد 

ات ذات القدرة االستمناعية والتي بلغت  البروتينات الناتجة عن حلمهة طور البيوض المتكي سة عن عدد من المستضد 
 (6)شكل  دالتون. كيلو)130و 124.74و57و 34.19و28.67و 26و 24.43)أوزانها الجزيئي ة 

 
 

 
 

 .األيمرّية الستيداوّيةالتبصيم المناعي لمستضّدات البيوض المتكّيسة لطفيلي  :(6)الشكل رقم 
(P مصل األرانب باليوم )24 ( .بعد الخمجM واسم األوزان ،).واألرقام التيتشير األسهم الى العصائب الرئيسة  الجزيئي ة 

 زانها الجزيئي ة بالكيلو دالتون.بجوارها إلى أو 

( كيلو دالتون من 28.67 -26 -24.43أوزانها الجزيئي ة: ) تبينما ظهرت ثالث عصائب شديدة التلوين بلغ
بعد الخمج وتحضينها مع البروتينات الناتجة عن حلمهة طور  24استخدام مصل األرانب المجموعة في اليوم 

 (7الحيوان البوغي. شكل )

M P 
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  .األيمرّية الستيداوّيةالتبصيم المناعي لمستضّدات الحيوان البوغي لطفيلي  :(7) رقم شكلال

(P مصل األرانب باليوم )ب 24( .عد الخمجM واسم األوزان الجزيئي ة تشير األسهم الى العصائب الرئيسة ،)واألرقام التي 
 بجوارها إلى أوزانها الجزيئي ة بالكيلو دالتون.

 DISCUSSIONالمناقشة: -5
المتبوغة،  وهما الطور الخامج، البيوض المتكي سة األيمري ة الستيداوي ةتمحورت دراستنا حول طورين رئيسين من دورة حياة  

 الغازي للخاليا الظهارية للقنوات الصفراوي ة وهي الحيوانات البوغي ة. والطور
بعد إحداث الخمج  18بدء إطراح البيوض المتكي سة في براِز األرانِب المصابِة في هذِه التَّجربة في اليوِم وأظهرت النتائج 

                                             نما أظهرت نتائج (، بيBarriga and Arnoni,1981الت جريبي  واتفقت بذلك مع )
(Abdel-Mageed and Abu-El Ezz,2005; Катранджи,1988 أن إطراح البيوض المتكيسة بدأ في اليوم )16 

       والعمر بعد إحداث الخمج التجريبي وقد يعود ذلك إلى محتوى الجرعة الخامجة أو عوامل تتعلق بالنوع والمقاومة 
(Barriga and Arnoni,1981 كما أظهرت النتائج أن أعلى مستوى للبيوض كان في اليوم .)ت الدراسة بعد الخمج واتفق 22
 (.2017المحمد، ؛ Kutkat et al,,1998) مع
% ثاني كرومات البوتاسيوم واتفقت بذلك مع 2.5% خالل سبعة أيام في محلول 92تم الحصول على نسبة تبوغ  

%. 97( حيث بلغت نسبة التبوغ في نفس المحلول Катранджи,1988( وكانت هذه النتيجة متقاربة من )2017)المحمد،
دقيقة واتفقت بذلك مع  15-10تراوحت مدة التحطيم الميكانيكي مع الكرات الزجاجية للبيوض المتكيسة المتبوغة 

(Катранджи,1988 بينما بينما بلغت ،)( وقد 2014،)اإلدريسمتبوغة لأليميري ة تنيال عند دقائق للبيوض المتكي سة ال 3
 الستيداوية أكثر من سماكة جدار البيوض المتكيسة للتنيال. تم تسجيلاأليمري ة يعود ذلك لسماكة جدار البيوض المتكيسة عند 

                               بذلك مع نتائج الدراسة واتفقت  %60-50نسبة اإلخراج للحيوانات البوغي ة من الكيسات البوغي ة بحدود 
 (Dulski,1990،2014؛ اإلدريس.) 

p M 



              4No.-vol.1 – University Journal of Hama-2018                  2018-لرابعالعدد ا –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

38 

 

عمود فصل التبادل األيوني باستخدام التثفيل باستعمال البركول متدرج الميل و تم الحصول على حيوانات بوغي ة نقية باستخدام 
دقيقة  2ولمدة  g 10000سرعة حيث كانت التنقية األفضل باستعمال البركول متدرج الميل وبال،  52-مادة الدياسيليلوز

 Dulski and)وهذا ما أكده  (2014؛ اإلدريس،Dulski and Turner,1988م واتفقت بذلك مع )  25بدرجة 

Turner,1988) ل اآليوني تكون أقل كفاءة بسبب انسداد دأن  عملية التنقية للحيوانات البوغية باستخدام عمود الفصل التبا
كبيرة للتنقية، كما أن  درجة نقاوتها أقل مقارنة مع البركول المتدرج الميل  وأعداد الحيوانات  عمود الفصل عند تمرير أعداد

البوغية كانت أقل. وقد يعود سبب حصولنا على أعداد أكبر من الحيوانات البوغية بطريقة عمود الفصل التبادل اآليوني هو 
في  بي لخلط الطبقة العليا من الدياسليلوز لمنع انسدادهعود خش باستخدام (Riggs and Perryman, 1987) طريقةاتباع 

  .هذه الدراسة
اختالف في عدد  لوحظ وجودتم التعرف على المكونات البروتيني ة لخالصات البيوض المتكي سة والحيوانات البوغي ة، وقد  

ة من طور الحيوانات البوغي ة وجود العصائب البروتيني ة وفي ثخانتها. إذ بينت نتائج الرحالن الكهربائي للخالصة المحضر 
( وُعدَّت بذلك البروتينات األكثر تعبيرًا في هذا 28.67- 26- 24.43من العصائب تراوحت أوزانها الجزيئي ة ) 3حوالي 

الطور من حياة الطفيلي. بينما توصلت دراسة أخرى عند استخدام الرحالن الكهربائي لخالصة طور الحيوانات البوغي ة لطفيلي 
 175و 105و 94و 82و 60و 50و 45و 28و 23من العصائب ) 10أوزانها الجزيئي ة وجود  أليمري ة تينيال لتحديدا
(. في حين أظهرت نتائج الرحالن الكهربائي للخالصة المحضرة من Murray and Glauska,1986كيلودالتون ) (235و

من العصائب تراوحت أوزانها الجزيئي ة بين  11وجود حوالي ( 2014،عند)اإلدريسطور الحيوانات البوغي ة لأليميري ة تنيال 
كيلو  (155و 113و 107و 100و 77و 51.1و 37.5و 25.9و 13.9و 11.6و 10.9)دالتون  كيلو 155و 10.9

 دالتون. 
زيئي ة عصابة تراوحت أوزانها الج 11لوحظ في الخالصة الطفيلية الناتجة عن حلمهة طور البيوض المتكي سة المتبوغة حوالي 

( 24.43و 26و 28.67و 49.40و 57كيلو دالتون وأكثر هذه العصائب تلوناً بصبغة أزرق كومازي ) (130و 19.21بين )
كيلو دالتون، وُعدَّت بذلك البروتينات األكثر تعبيرًا في هذا الطور، ألن باقي العصائب أقل تلونًا. وبدراسة أخرى للرحالن 

عصابة شديدة التلون بصبغة أزرق  13تم الحصول على  األيمري ة تينيال كي سة لطفيليالمتالكهربائي لبروتينات البيوض 
كيلو  (235و 175و105و 94و 88و 82و 80و 68و 60و 50و 45و 28و 26)لها كومازي وكانت األوزان الجزيئي ة 

 (. Murray and Glauska,1986)دالتون 
تعود الى التباينات التقنية البسيطة المتعلقة  الدراسات قدالدراسة وغيرها من إن االختالفات الناتجة باألوزان الجزيئي ة بين هذه 

( أن هناك تغاير بسيط بالوزن Stotish et al,,1978)ذكر (. بينما Karim et al,,1996) والهالمة المحضرةبهذه الحجوم 
           االذابة، لذلك استخدم كل من الجزيئي لمتعددة الببتيدات بسبب التكسير العشوائي لألجزاء الصغيرة منها اثناء

(Murray and Glauska,1986 طريقة مختلفة بتحضير البروتينات، وذلك عن طريق استعمال جهاز مجانس العينات )
tissue homogenizer   لتحضير البيوض المتكي سة، بينما استخدما عملية التجميد واإلذابة والتكسير باستخدام جهاز

 لتحضير بروتينات الحيوانات البوغي ة.  sonicatedصوتيةالذبذبات فوق ال
، المدروسين عليها بالرحالن الكهربائي للخالصات البروتيني ة لطوري الطفيلي تم الحصولوعند مقارنة النتائج التي 

 ( كيلو دالتون.28.67و 26و 24.43تبين وجود عدد من البروتينات المشتركة ذات األوزان الجزيئي ة: )
ات التي تحرض الجهاز المناعي على تشكيل أضداد استعم  وأظهرت  نوعية،لت تقانة التبصيم المناعي للكشف عن المستضد 

( كيلو 24.43و 26و28.67و 34.19و 57و 124.74و 130) نتائج التبصيم المناعي عدد من العصائب أوزانها الجزيئي ة
خمج وتحضينها مع البروتينات الناتجة عن حلمهة طور البيوض بعد ال 24دالتون باستخدام مصل األرانب المجموع في اليوم 
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كيلو دالتون من  24.43) و 26و 28.67المتكي سة.  بينما ظهرت ثالث عصائب شديدة التلوين تبلغ أوزانها الجزيئي ة:) 
الحيوان البوغي، بعد الخمج وتحضينها مع البروتينات الناتجة عن حلمهة طور  24استخدام مصل األرانب المجموع في اليوم 

كيلودالتون حيث ظهرت مباشرة بعد وضع ركيزة التفاعل  28.67وكان أقوى هذه العصائب العصابة ذات الوزن الجزيئي 
 وكانت األكثر ثخانة.

ات في  استخدمت تقانةوجدت احدى الدراسات التي  األيمري ة البوغي لطفيلي  طور الحيوانالتبصيم المناعي تسع مستضد 
 (.  (Wisher, 1986 كيلو دالتون  (113و 73و 67و  54و 42و 37و 23و 18و 14ت أوزانها الجزيئي ة )وكان تينيال

ات غشائية لطور الحيوان البوغي لطفيلي Murray and Glauska,1986أظهرت نتائج )  األيمري ة تينيال( تسع مستضد 
 لو دالتون. كي (235و 105و 94و 82و 68و 45و 40و 26و 23وبلغت أوزانها الجزيئي ة )

قد يعود سبب االختالف بين نتائج الدراسة الحالية وغيرها من الدراسات االخرى وبين الدراسات األخرى لأليمري ة تنيلال أن 
، أو بنتيجة االختالفات التقنية (Stotish et) al., 1978هناك تباينًا بعملية اإلذابة للبروتينات تنتج عنها أوزان جزيئي ة مختلفة

.  وكذلك الختالف البنية المستضدية بين سالالت األيمري ة Karim et al,,) (1996 المتعلقة بالرحالن الكهربائيالبسيطة 
 (.Allen and Fetterer,2002المعزولة من مناطق متغايرة جغرافيًا )

 Conclusionsاالستنتاجات:  -6
ن أعمود الفصل مع هو عليه الحال من طريقة  مما علىأ نقاوة  طريقة استعمال البركول لتنقية الحيوانات البوغي ة تؤمن -1

 .من الناحية الكمية قلأمردودها 
ات إن  أهم -2  :هي المناعي التبصيم تقنية باستخدام الحالية الدراسة خالل مالحظتها تم التي المستضد 

 دالتون. كيلو) 28.67، 26، 24.43) :ذات األوزان الجزيئية البوغي ة الحيوانات بروتينات -أ
، 124.74، 57، 34.19، 28.67، 26، 24.43الجزيئية: ) األوزان بروتينات البيضة المتكي سة ذات -ب

 .كيلو دالتون  (130
 Recommendations التوصيات: -7

ات واستفراد عزل -1  (.المتبو غة المتكي سة البيضة البوغي، الحيوان)الطورين  بين المشتركة استمناعية األكثر المستضد 
اتال واستفراد عزل -2  .الدراسة هذه في المناعي التبصيم بتقانة عنها الكشف تم والتي طور بكل الخاصة مستضد 
ات هذه من كل دور دراسة -3  .الخمج تجاه وقائية مناعية آليات توليد في منفرد بشكل المستضد 

 
 المراجع العربية:

على الكفاءة اإلنتاجية واإلستجابة  Eimeria tenella األيمري ة ِتنال(: تقييم اللقاحات المحضرة من 2014اإلدريس، سهير ) -
 . أطروحة دكتوراة، كلية العلوم، جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية.Broilerالمناعية عند دجاج اللحم 

. عند األرانب باأليمري ة الستيداوي ة(: التغيرات التشريحية المرضية الناتجة عن العدوى التجريبية 2017المحمد، فادي ) -
 أطروحة ماجستير، كلية الطب البيطري، جامعة حماة، الجمهورية العربية السورية.
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 تقييم وظيفة القلب عند الخيول العربية بإستخدام األمواج فوق الصوتية

 ***دعاس رأغ .د **          الدقة نعدنا .د.أ      *خسرف دخال .ب.ط

 (2018نيسان  16، القبول: 2018شباط  14)اإليداع: 

 :الملخــص
ة الخيول التي تعاني من أمراض القلب، يعد تخطيط صدى القلب من اإلجراءات الروتينية المستخدمة في تشخيص ومتابع

  .وبالرغم من أهميته إال أنه لم تتوفر حتى األن القياسات المرجعية لتخطيط صدى القلب الخاص بالخيول العربية
، باإلضافة إلى LVIDd ،LVIDs ،IVSd ،IVSs ،LVFWd ،LVFWsوتهدف هذه الدراسة إلى قياس أبعاد القلب؛ 

( عند %EF( وقيمة جزء الطرد )%FSكسر التقصير ) ضخ الدم من خالل الوصول لقيمة تقييم مدى كفاءة القلب في
 الخيول العربية األصيلة.

(؛ WAHOجواد من الخيول العربية األصيلة والمسجلة ) /36حيث تم إجراء تخطيط صدى القلب في حالة الراحة، عند /
كغ/،  12±332سنة، وكان معدل أوزانها نحو / /13إلى / /5فرسًا، وتراوحت أعمارها ما بين / /28أحصنة، و/ /8/

وجميع هذه الخيول سليمة إكلينيكيًا وال تعاني من أي أعراض مرضية. ولقد استخدم جهاز اإليكوغراف "الموجات فوق 
في الجهة  /AM063/ميكروكونفيكسوالمرفق بمجس  ،AMIB7v( Canada©NOVEKO ,الصوتية" ماركة نوفيكو )

لمنطقة فوق القصية، في الفاصل الضلعي الرابع أو الخامس للحصول على صور مقطع المحور اليمنى للصدر، في ا
 القصير للقلب.

وقد استنتج من الدراسة تسجيل القيم القياسية )المرجعية( لقياسات تخطيط صدى القلب عند الخيول العربية األصيلة في 
جميع القياسات، مع تأثير معنوي أيضًا للجنس على بعض حالة الراحة، وتم التأكد من وجود تأثير معنوي للعمر على 
 القياسات، ولم يالحظ تأثيرًا معنويًا للحمل على القياسات.

 

 الخيول العربية األصيلة. –قياسات القلب  –تخطيط صدى القلب  الكلمات المفتاحية:

 

 

 

________________ 
 جامعة -البيطري  الطب كلية – الحيوان ضأمرا قسم في ماجستير طالب ,حلب جامعة البيطري  الطب كلية في معيد *
    حماه
 .حماه جامعة البيطري  الطب كلية الحيوان ضأمرا قسم في أستاذ **

 حماه جامعة البيطري  الطب كلية والوالدة حةراالج قسم في مدرس ***
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Evaluation of Cardiac Function in Arabian Horses using Ultrasound  
  

B.V.Sc Khaled. A. Khesruf. A, 

PhD. Adnan. A. Al-Dakka B and   PhD. Aghar. N. Daas. C 

(ReceIved: 14 February 2018, Accepted: 16 April 2018) 

ABSTRACT: 
Echocardiography has become routinely the used procedure in the diagnosis, management, 
and following-up of patients with heart diseases. Echocardiography and intra-cardiac 
dimensions have not previously been reported in Arabian horses.  
The objective of this study was to measure cardiac dimensions; LVIDd, LVIDs, IVSd, IVSs, 
LVFWd, LVFWs in addition to determining cardiac function; Fractional Shortening (FS%) 
and Ejection Fraction (EF%) in Arabian horses.  
Echocardiography was performed at rest, on /36/ Arabian horses aged from /5/ to /13/ 
years old with body weight: /332 ± 12/ kg, and free of cardiac disease. We used of 
ultrasound scanner NOVEKO "AMIB7v" with electronic micro convex probe "AM063", on the 
right side, in the 5th or 4th intercostal space, to obtain the right parasternal short axis view. 

In conclusions, This study provide normal cardiac dimensions in Arabian horses at rest 
and showed effect of age, sex, and pregnancy in these dimensions. All dimensional 
echocardiographic measurements were significantly affected by age, and some of them 
were significantly affected by sex, but not by pregnancy. 

 

Keywords: Echocardiography - cardiac dimensions – Arabian Horses. 

 

 

____________________ 
A Demonstrator in Dept. Animal diseases, Fac. Vet. Med, Aleppo University, M.V.Sc. student, 
Dept. Animal diseases, Fac. Vet. Med, Hama University,  
B Prof. Dr, Dept. Animal diseases, Fac. Vet. Med, Hama University. 
C Dr, Dept. Surgery and Obstetrics, Fac. Vet. Med, Hama University. 
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 :Introductionالمقدمة  -1
تتعرض الخيول بجميع األعمار وعلى اختالف سالالتها والسيما خيول الرياضة، ألمراض جهازية مختلفة، ومن بينها أمراض 

                    ، وتــــأخــــذ هــــذه األمراض منشــــــــــــــــــًأ تشــــــــــــــريحيــــًا، أوفيزيولوجيــــًا، وقــــد تكون والديــــة أو مكتســــــــــــــبـــــةالجهــــاز القلبي الوعــــائي
(Hall et al,, 2010) ومع هذا فإن أمراض القلب تبقى أقل شـــــــــيوعًا بالنســـــــــبة إلى غيرها من األمراض التي تتعرض لها ،

الخيول، وقلياًل ماتلفت نظر الطبيب الحقلي الممارس، إال أنها تبقى مهمة عند الخيول الرياضـــــية التي تشـــــارك في الســـــباقات 
اهر االعتالالت القلبيــة عنــد الخيول هي تــدني قــدرة ، ويؤكــد البــاحثون أن أهم مظــ(Marr and Bowen, 2011)والقفز 

الحيوان على التحمل، باإلضـــــــافة للتعب الســـــــريع. ولعل  اإلجهاد المفرط الذي يتحمله القلب لفترات زمنية مختلفة عند الخيول 
وظيفته، لذا  الرياضـــية يشـــكل ســـببًا في زيادة النتاج القلبي، وارتفاع الضـــغط الدموي ضـــمن أجوافه، ما يســـبب اضـــطرابات في

      بات من الضـــــــــــروري االهتمام بصـــــــــــحة القلب عند هذه الحيوانات، وذلك باالعتماد على الوســـــــــــائل التشـــــــــــخيصـــــــــــية الحديثة 
(Else and Holmes, 1972, Pilliner and Davies, 2013)ويعد تخطيط صـــــــدى القلب .echocardiography   

أحد أهم هذه الوســـائل، فقد أحدث تطورًا هامًا في مجال تشـــخيص أمراض القلب، وال ســـيما عند الخيول، حيث إنه وفر إدراكًا 
أوســـــع في مجال أداء وظائفه وأمراضـــــه، وطور قدرة الفاحص على وضـــــع التشـــــخيص الدقيق، وتقييم شـــــدة المرض. وتتمثل 

دامات تخطيط صــدى القلب في فحص البنى القلبية الداخلية من تقييم وظيفتها وحجمها، والكشــف عن العيوب الخلقية، اســتخ
ة، باإلضـــــــــــــــافة لتقييم الت دف ق الدموي  امي ة، وفي حاالت اإلصـــــــــــــــابة باألورام، وحال وجود آفات تضــــــــــــــي قي  م           واآلفات الصــــــــــــــ 

(Boon, 2011)وقبـــل المبـــاشــــــــــــــرة بتخطيط صــــــــــــــــدى القلـــب يجـــب القيـــام بـــإجراءات تحضــــــــــــــيريـــة خـــاصــــــــــــــــة بـــالحيوان .             
(Boon, 2011, Marr and Bowen, 2011) نات قبل إجراء تخطيط صـدى ، ويشـار إلى عدم إعطاء المهدئات أو المرك 

 .(Patteson et al,, 1995)القلب نظرًا ألنها تغي ر من بعض قياسات القلب والمؤشرات الوظيفية 
أن إحدى مزايا تخطيط صدى القلب  (Patteson and Blissitt, 1996, Young and Scott, 1998)وقد بي ن كل من 

( يتم إجراء توقيت دقيق للحركة، وعند الجمع motion mode) Mهي الســــماح بقياس حجم البنى القلبية، وبفضــــل الوضــــع 
ـــــــاحـــثـــيـــن  مـــــــة. وحـــــــدد كـــــــل  مـــن الـــب ـــــــة قـــيـــ  ـــفـــي ـــــــات وظـــي ـــــــان ـــــــاســـــــــــــــــــــات يـــمـــكـــن الـــحصـــــــــــــــــول عـــلـــى بـــي                                  بـــيـــن هـــــــذه الـــقـــي

(Patteson, 1996, Bonow et al, 2011)  ــــداخلي للبطين األيســــــــــــــر  Left ventricular internalأن القطر ال
diameter  هو البعد األكثر استخدامًا، ويعد سهل القياس في الوضعM. 

تهدف هذه الدراسة إلى فحص القلب والوقوف على سالمته عند الخيول العربية السليمة إكلينيكيًا باستخدام األمواج فوق 
طات قيم قياسات القلب المرتبطة بتقييم كفاءته، لُتعتمد هذه النتائج كقيم مرجعية في تخطيط الصوتية، والوصول إلى متوس

 صدى القلب لسالالت الخيول العربية األصيلة.
 :Material and Methods البحثمـواد وطرائق  -2

 :البحثحيوانات . 1.2
 /8(؛ /WAHOلعربية األصيلة والمسجلة )جواد من الخيول ا /36ُأجري تخطيط صدى القلب خالل فترة الراحة على /

فرسًا من هذه األفراس حوامل في النصف األول من الحمل، وتراوحت أعمارها ما بين  /15فرسًا، وكانت / /28أحصنة، و/
كغ. وكانت جميع خيول البحث بحالة صحية سليمة وال تعاني من  /12±  332سنة وكان معدل أوزانها نحو / /13 – 5/

رضية، وخضعت لنظام متقارب في الترييض والتغذية واإلسقاء، وتم إيواؤها في إسطبالت بنظام البوكسات تحت أي ة مشاكل م
ظروف رعاية جيدة، باإلضافة لذلك تم فحصها والتأكد من سالمتها بإجراء الفحص اإلكلينيكي العام. وتم إنجاز البحث في 

(، في أندية الفروسية وبعض 2018كانون الثاني لعام )( حتى شهر 2017الفترة الممتدة من شهر نيسان من عام )
 في محافظتي حمص ودمشق. اإلسطبالت الخاصة
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 والمستلزمات المستخدمة:األجهزة . 2.2
، AM063 المجسوصناعة كندية. وموديل  AMIB7v ، موديل NOVEKO© تم استخدام جهاز اإليكوغراف ماركة نوفيكو

ميغاهرتز. والصور التي أخذت في هذه الدراسة كانت  /6-2/ مجسمدى التردد لل، و ميكروكونفيكس (probeالمجس )ونمط 
القطر  M :LVIDdميغاهرتز، وتم أخذ القياسات التالية في الوضع  /4و  3.2سم والتردد المستخدم / /23-18على عمق /

سماكة الحاجز البين  IVSd، باضاالنقالقطر الداخلي للبطين األيسر حالة  LVIDs، االنبساطالداخلي للبطين األيسر حالة 
سماكة جدار البطين األيسر الحرة  LVFWd، االنقباضسماكة الحاجز البين بطيني حالة  IVSs، االنبساطبطيني حالة 

 ، ومن ثم حساب قيمة كسر التقصير للقلب االنقباضسماكة جدار البطين األيسر الحرة حالة  LVFWs، االنبساطحالة 
Fractional Shortening FS% وقيمة جزء الطرد ،EF% Ejection Fraction. 

EF % = 
(LVIDd³ − LVIDs³)×100 

LVIDd³ 
                    FS % = 

(LVIDd − LVIDs)×100 

LVIDd 
 

 :الفحص باإليكوغراف. خطوات 3.2
ا تم قص وحالقة شعر د بالجواد في وضعية الوقوف. بعدهتم العمل في مكان منخفض اإلضاءة، مع الضبط والتحكم الجي  

. تالها تنظيف الجلد باستخدام الكحول. ثم /5-3ة الواقعة بين الفاصل الضلعي /منطقة اإلبط من الجهة اليمنى في المنطق
على منطقة الفحص. وأجري الفحص بعد سحب القائمة األمامية اليمنى إلى األمام والخارج قلياًل،  Gelُطبَق الهالم الخاص 

 /10–5بنحو/ مجسمع إمالة قليلة للأو الخامس ة في الفاصل الضلعي الرابع ي  في المنطقة فوق القص   المجسبحيث يوضع 
بحيث تصبح اإلشارة المرجعية نحو  المجسلحصول على مقطع المحور القصير للقلب يتم تدوير لدرجات عن العمودي، 

تجاه البللورات علوي سفلي. وتم تسجيل صور افيكون ، /4تجاه خلفي سفلي لتقابل الساعة /المجس قلياًل باالمرفق مع إمالة 
 ة.في مقطع المحور القصير للقلب في مستوى الحبال الوتري   Mالوضع 

 

 :Statistical analysisالتحليل اإلحصائي  -3
 اليلالتحأجريت و  .لقياسات القلب المعياري  والمتوسط واالنحرافمن خالل الحد األدنى واألقصى  تم التعبير عن النتائج

 One wayاستعمل اختبار (، حيث IBM SPSS Statistics version 24) SPSSاستخدام برنامج اإلحصائية ب
ANOVA  على قياسات القلب، واستعمل اختبار  تأثير العمرلدراسةT  تأثير الجنس والحمل على قياسات القلب، لدراسة

 .(Argyrous, 2011, Cor, 2016)معنوية ذات داللة  P < 0.05حتمال واعتبرت قيمة اال
 :Resultsالنتائــــج  -4
 قياسات تخطيط صدى القلب لخيول البحث: -آ

 :قياسات تخطيط صدى القلب عند خيول البحث (:1الجدول رقم )
All Horses              N = 36 

Variable Min Max Mean SD CV% 

LVIDd (cm) 9.2 11.8 10.92 0.59 5.4 

LVIDs (cm) 6.0 7.5 6.82 0.40 5.9 

IVSd (cm) 2.2 3.2 2.63 0.19 7.3 

IVSs (cm) 3.4 4.8 3.92 0.32 8.2 

LVFWd (cm) 1.9 2.9 2.18 0.20 9.3 

LVFWs (cm) 2.7 4.4 3.35 0.30 9.1 

FS % 34.51 39.81 37.52 1.27 3.4 

EF % 71.92 78.20 75.58 1.50 2 
N عدد الخيول؛ ،Min قيمة الحد األدنى؛ ،Max أقصى قيمة؛ ،SD ،المعياري؛  االنحرافCVاالختالف. ، معامل 
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ي ة B-Mتخطيط صدى القلب في الوضع  (:1رقم ) صورةال ، مقطع المحور القصير للقلب، من المنطقة فوق القص 
؛ البطين األيسر، LV؛ البطين األيمن، RVاليمنى في الفاصل الضلعي الرابع عند فرس سليمة إكلينيكيًا. وتدل الرموز 

IVS ،؛ الحاجز البين بطينيLVFWحر للبطين األيسر، ؛ الجدار الPC ؛ التامور. وتشير )*( إلى نهاية االنبساط، و
 إلى ذروة االنقباض.)×( 

 :نتائج تأثير العمر على قياسات القلب -ب
 :قياسات تخطيط صدى القلب عند خيول المجموعة العمرية األولى (:2الجدول رقم )

Age groups 1              / 5 – 7 / years         N = 22 

Variable Min Max Mean SD CV% 

LVIDd (cm) 9.2 11.8 10.70 0.64 5.9 

LVIDs (cm) 6.0 7.5 6.68 0.41 6.2 

IVSd (cm) 2.2 3.2 2.57 0.21 8.1 

IVSs (cm) 3.4 4.5 3.81 0.26 6.8 

LVFWd (cm) 1.9 2.5 2.10 0.14 6.7 

LVFWs (cm) 2.7 3.8 3.24 0.26 7.9 

FS % 34.78 39.81 37.59 1.32 3.5 

EF % 72.26 78.20 75.66 1.55 2.1 

N عدد الخيول؛ ،Min قيمة الحد األدنى؛ ،Max أقصى قيمة؛ ،SD ،المعياري؛  االنحرافCV.معامل االختالف ، 
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 :قياسات تخطيط صدى القلب عند خيول المجموعة العمرية الثانية (:3الجدول رقم )

Age groups 2              / 8 – 10 / years         N = 9 

Variable Min Max Mean SD CV% 

LVIDd (cm) 10.7 11.5 11.18 0.25 2.3 

LVIDs (cm) 6.5 7.4 7.01 0.28 3.9 

IVSd (cm) 2.5 2.8 2.68 0.10 3.6 

IVSs (cm) 3.7 4.6 4.06 0.33 8.1 

LVFWd (cm) 2.1 2.6 2.24 0.18 8.1 

LVFWs (cm) 3.2 3.7 3.46 0.19 5.6 

FS % 34.51 39.25 37.29 1.48 4 

EF % 71.92 77.58 75.30 1.78 2.4 

N عدد الخيول؛ ،Min قيمة الحد األدنى؛ ،Max أقصى قيمة؛ ،SD ،المعياري؛  االنحرافCV.معامل االختالف ، 

 :قياسات تخطيط صدى القلب عند خيول المجموعة العمرية الثالثة (:4الجدول رقم )

Age groups 3              / 11 – 13 / years         N = 5 

Variable Min Max Mean SD CV% 

LVIDd (cm) 11.0 11.7 11.42 0.30 3 

LVIDs (cm) 6.9 7.3 7.12 0.20 3 

IVSd (cm) 2.7 3.0 2.80 0.12 4 

IVSs (cm) 3.8 4.8 4.18 0.37 9 

LVFWd (cm) 2.2 2.9 2.40 0.28 12 

LVFWs (cm) 3.3 4.4 3.64 0.44 12 

FS % 37.07 38.39 37.65 0.53 1 

EF % 75.08 76.62 75.76 0.61 1 

N عدد الخيول؛ ،Min قيمة الحد األدنى؛ ،Max أقصى قيمة؛ ،SD ،المعياري؛  االنحرافCV.معامل االختالف ، 
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 :التغيرات في قياسات القلب عند الخيول باختالف العمر (:5الجدول رقم )

Age Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

LVIDd * age groups 2.913 2 1.456 5.133 0.011 ** 

LVIDs * age groups 1.227 2 0.613 4.647 0.017 ** 

IVSd * age groups 0.237 2 0.119 3.766 0.034 ** 

IVSs * age groups 0.774 2 0.387 4.514 0.018 ** 

LVFWd * age groups 0.420 2 0.210 6.915 0.003 *** 

LVFWs * age groups 0.805 2 0.402 5.429 0.009 *** 

FS * age groups 0.664 2 0.332 0.197 0.822 NS 

EF * age groups 0.988 2 0.494 0.210 0.811 NS 

***, sig. difference (P < 0.01) - **, sig. difference (P < 0.05) - NS, non-sig. difference (P > 0.05) 

 :نتائج تأثير الجنس على قياسات القلب -ج
 :قياسات تخطيط صدى القلب عند األفراس (:6الجدول رقم )

 Mares                        N = 28 

Variable Min Max Mean SD CV% 

LVIDd (cm) 9.2 11.8 10.99 0.65 6 

LVIDs (cm) 6.0 7.5 6.89 0.42 6.1 

IVSd (cm) 2.2 3.2 2.65 0.21 7.9 

IVSs (cm) 3.4 4.8 3.99 0.34 8.5 

LVFWd (cm) 1.9 2.9 2.21 0.22 9.9 

LVFWs (cm) 2.7 4.4 3.39 0.33 9.8 

FS % 34.51 39.25 37.25 1.15 3.1 

EF % 71.92 77.58 75.27 1.38 1.8 

N عدد الخيول؛ ،Min قيمة الحد األدنى؛ ،Max أقصى قيمة؛ ،SD ،المعياري؛  االنحرافCVل االختالف.، معام 
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 :قياسات تخطيط صدى القلب عند األحصنة (:7الجدول رقم )

Male                         N = 8 

Variable Min Max Mean SD CV% 

LVIDd (cm) 10.5 10.9 10.69 0.15 1.4 

LVIDs (cm) 6.4 6.8 6.58 0.13 1.9 

IVSd (cm) 2.5 2.6 2.55 0.05 2.1 

IVSs (cm) 3.6 3.8 3.70 0.05 1.4 

LVFWd (cm) 2.0 2.1 2.08 0.05 2.2 

LVFWs (cm) 3.1 3.3 3.20 0.05 1.7 

FS % 36.79 39.81 38.47 1.25 3.4 

EF % 74.75 78.20 76.68 1.43 1.9 

N عدد الخيول؛ ،Min قيمة الحد األدنى؛ ،Max أقصى قيمة؛ ،SD ،المعياري؛  االنحرافCV.معامل االختالف ، 

 :التغيرات في قياسات القلب عند الخيول باختالف الجنس (:8م )الجدول رق

Sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Sig. (2-tailed) 

LVIDd 

Mares 28 10.986 0.6547 0.1237 

0.214 NS 
Male 8 10.688 0.1458 0.0515 

LVIDs 

Mares 28 6.893 0.4233 0.0800 

0.045 * 
Male 8 6.575 0.1282 0.0453 

IVSd 

Mares 28 2.654 0.2099 0.0397 

0.180 NS 
Male 8 2.550 0.0535 0.0189 

IVSs 

Mares 28 3.986 0.3374 0.0638 

0.024 ** 
Male 8 3.700 0.0535 0.0189 

LVFWd 

Mares 28 2.207 0.2193 0.0414 

0.103 NS 
Male 8 2.075 0.0463 0.0164 

LVFWs 

Mares 28 3.389 0.3337 0.0631 

0.123 NS 
Male 8 3.200 0.0535 0.0189 

FS 

Mares 28 37.2501 1.1538 0.2180 

0.014 ** 
Male 8 38.4736 1.2510 0.4423 

EF 

Mares 28 75.2676 1.3832 0.2614 

0.016 ** 
Male 8 76.6839 1.4327 0.5065 

**, sig. difference (P < 0.05)    *, non-sig. with highly difference (P ≈ 0.05)    NS, non-sig. difference (P > 0.05) 
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 :نتائج تأثير الحمل عند األفراس على قياسات القلب -د
 قياسات تخطيط صدى القلب عند األفراس غير الحوامل: (:9الجدول رقم )

Non-pregnant mares                        N = 13 

Variable Min Max Mean SD CV% 

LVIDd (cm) 10.2 11.8 11.05 0.52 4.7 

LVIDs (cm) 6.4 7.5 6.96 0.42 6 

IVSd (cm) 2.2 3.2 2.69 0.27 9.9 

IVSs (cm) 3.6 4.8 4.11 0.42 10.2 

LVFWd (cm) 1.9 2.9 2.26 0.30 13.1 

LVFWs (cm) 3.1 4.4 3.48 0.39 11.3 

FS % 34.51 39.25 37.00 1.40 3.8 

EF % 71.92 77.58 74.97 1.68 2.2 

N عدد الخيول؛ ،Min قيمة الحد األدنى؛ ،Max أقصى قيمة؛ ،SD ،المعياري؛  االنحرافCV.معامل االختالف ، 

 قياسات تخطيط صدى القلب عند األفراس الحوامل: (:10الجدول رقم )

Pregnant mares                        N = 15 

Variable Min Max Mean SD CV% 

LVIDd (cm) 9.2 11.7 10.93 0.77 7 

LVIDs (cm) 6.0 7.3 6.83 0.43 6.3 

IVSd (cm) 2.3 2.8 2.62 0.15 5.6 

IVSs (cm) 3.4 4.1 3.88 0.21 5.4 

LVFWd (cm) 1.9 2.3 2.16 0.11 5.2 

LVFWs (cm) 2.7 3.7 3.31 0.26 8 

FS % 34.78 38.39 37.46 0.88 2.4 

EF % 72.26 76.62 75.53 1.06 1.4 
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 :التغيرات في قياسات القلب عند األفراس الحوامل وغير الحوامل (:11قم )الجدول ر 

Mares N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

LVIDd 

Non-pregnant 13 11.046 0.5222 0.1448 

0.658 NS 

Pregnant 15 10.933 0.7659 0.1978 

LVIDs 

Non-pregnant 13 6.962 0.4194 0.1163 

0.435 NS 

Pregnant 15 6.833 0.4320 0.1116 

IVSd 

Non-pregnant 13 2.692 0.2660 0.0738 

0.373 NS 

Pregnant 15 2.620 0.1474 0.0380 

IVSs 

Non-pregnant 13 4.108 0.4192 0.1163 

0.074 NS 

Pregnant 15 3.880 0.2077 0.0536 

LVFWd 

Non-pregnant 13 2.262 0.2959 0.0821 

0.228 NS 

Pregnant 15 2.160 0.1121 0.0289 

LVFWs 

Non-pregnant 13 3.477 0.3919 0.1087 

0.201 NS 

Pregnant 15 3.313 0.2642 0.0682 

FS 

Non-pregnant 13 37.0034 1.4021 0.3889 

0.301 NS 

Pregnant 15 37.4639 0.8814 0.2276 

EF 

Non-pregnant 13 74.9650 1.6750 0.4646 

0.290 NS 

Pregnant 15 75.5299 1.0613 0.2740 

NS, non-sig. difference (P > 0.05) 

 :Discussionالمناقشـــة -5
(، وكانت هذه القيمة أقل من المجال الخاص عند 0.59±10.92هو ) LVIDdأظهرت نتائج البحث أن متوسط قياس 

الالت النقي ة ) حيث  (Long, 1992)، وأقل مما وجده أيضًا (Zucca et al, 2008)( وفقا لما وجده 12.12 – 11.15الس 
 Michima et al, 2004, Mircean et)  ر من القياسات التي ُسجلت من قبل(، إال أنها كانت أكب0,71±11,9كانت )

al,, 2010) ( على التوالي0,72±9,72(، )1.88±9.43حيث كانت ). 
الالت 0.40±6.82هو ) LVIDsكما أظهرت النتائج أن متوسط قياس  (، وكانت هذه القيمة أقل من المجال الخاص بالس 

حيث كانت  (Long, 1992)، وأقل أيضًا مما وجده (Zucca et al,, 2008)( وفقا لما وجده 7.82 - 7.03النقي ة )
حيث كانت  (Michima et al,, 2004, Mircean et al,, 2010)(، وأكبر من القيم التي سجلها كل من 7,35±0,72)
 ( على التوالي.5,94±0,96(، )4.42±1.31)

الالت 0.19±2.63هو ) IVISdوأظهرت نتائج البحث أيضاً أن متوسط قياس  (، وكانت هذه القيمة دون المجال الخاص بالس 
                ، وكانت متقاربة مع ماوجده كل من (Zucca et al,, 2008)( وفقا لما وجده  3.25-2.94 النقي ة )

(Michima et al,, 2004, Mircean et al,, 2010)  (0.48±2.61)أظهرت نتائجهم على التوالي حيث، 
 (.0,39±3,02) سجَل متوسطًا قدرهحيث  (Long, 1992)أكبر مما وجده كانت و  (.2,68±0,29)
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الالت 0.32±3.92هو ) IVISsفي حين إن النتائج أظهرت متوسط قياس  (، وكانت هذه القيمة أدنى من المجال الخاص بالس 
                                      ، وأقل أيضًا مما وجده (Zucca et al,, 2008)( وفقا لما وجده 4.62 - 4.34النقي ة )

(Long, 1992, Michima et al,, 2004) ( وأكبر 0,55±4,55(، )0,42±4,17حيث سجلت قياساتهم على الترتيب ،)
 (.0.70±3.88حيث كانت ) (Mircean et al,, 2010)    من القيم التي سجلها

(، وكانت هذه القيمة أقل من المجال الخاص 0.20±2.18هو ) LVFWdوقد أوضحت نتائج البحث أن متوسط قياس 
الالت النقي ة ) ، وأخفض أيضا من القيم التي سجلها (Zucca et al,, 2008)( وفقا لما وجده 2.69 - 2.42بالس 

(Michima et al,, 2004, Mircean et al,, 2010) (  على التوالي.0,32±2,69(، )1.06±2.66حيث كانت ) 
الالت (، وكانت هذه القيمة أ0.30±3.35هو ) LVFWsوبينت نتائج البحث أن متوسط قياس  قل من المجال الخاص بالس 

 ,Long, 1992)، وأقل أيضًا مما وجده الباحثون (Zucca et al, 2008)( وفقا لما وجده 3.83 - 3.44النقي ة )
Michima et al,, 2004, Mircean et al,, 2010) ( 0,69±4,23(، )1.70±4.14حيث سجلوا القياسات ،)

 ( على التوالي.3,96±0,63)
 34.7ن المجال القياسي لسالالت الخيول النقي ة )(، وهي ضم1.27±37.52كانت ) %FSفي حين أن قيمة كسر التقصير 

                               ،  إال أنها أدنى مما وجده كل من الباحثون (Zucca et al,, 2008)( وفقا لما وجده 37.7 -
(Long, 1992, Michima et al,, 2004, Mircean et al,, 2010) ( 13.49±52.53حيث سجلوا ،)
 ( على التوالي. 38,76±4,59(، )39,06±7,66)

نجد أنها  (Stadler et al,, 1993) األجنبية عند خيول البحث مع قيمها عند الخيول الرياضية%FS وعند مقارنة  قيمة 
أعلى مما أظهرته تلك الخيول، األمر الذي يشير إلى أن كفاءة القلب لدى الخيول العربية األصيلة أكبر من مثيالتها من 

كغ مع أوزان الخيول العربية في  (38±602الخيول األجنبية. وإضافًة لذلك ولدى مقارنة أوزان الخيول في الدراسة األخيرة )
نستنتج أنه رغم صغر حجم الجسم عند الخيول العربية وقياسات القلب المتقاربة، إال أن كفاءته ، غ( ك12±332هذا البحث )

 لضخ الدم أعلى من الخيول األجنبية.
 بلغتالتي  (Mircean et al,, 2010)من نتيجة الباحث  ، فقد كانت أقلEF% (75.78±1.50)أما قيمة جزء الطرد 

  (.9,41±66,38حيث كانت ) (Michima et al,, 2004)(، وأكبر مما وجده 77.78±11.29)
 سجل من خاللها قياسات القلب عندالتي  (Al-haidar et al,, 2013) مع النتائج التي وجدها وبينت النتائج مجتمعة تقارباً 

قيم كانت حيث  )ساللة ناتجة عن تحسين الخيول اإلنكليزية بدماء الخيول العربية(، Arabian Thoroughbreds خيول
 LVIDd (9.83± 1.02 ،)LVIDs (5.98 ± 1.04 ،)IVSd (2.59 ± 1.03 ،)IVSs (4.01القياسات لتلك الخيول 

± 1.03 ،) LVFWd (2.12±1.03 ،)LVFWs (3.70 ± 1.03) . 
. LVFWd ،LVFWsفي قياسات  (P < 0.01)ولدى دراسة تأثير العمر على قياسات القلب أظهرت النتائج فروقاً مرتفعة معنوية 

. أي يوجد ارتباط بين العمر وقياسات القلب، LVIDd ،LVIDs ،IVSd ،IVSsلقياسات  (P < 0.05)وفروق بسيطة المعنوية 
بالنسبة للعمر  (P > 0.05)، ،إال أنه لم يكن هناك فروق معنوية (Lombard et al,, 1984)مع نتائج الباحث  وهذا ما توافق

في جميع األعمار،أي أن كفاءة القلب في ضخ الدم متقاربة في جميع األعمار. وكان  %FSو %EFفي نتائج كفاءة القلب 
-Al)سة الباحثين ، مقارنة مع نتائج درا%IVSs، EF% ،FS في كل من القياسات  (P < 0.05)للجنس تأثير بسيط المعنوية 

haidar et al,, 2013)  والتي نفت وجود أي ارتباط بين الجنس وقياسات القلب. ولم يكن هناك أي داللة معنوية(P > 0.05) 
الذين وجدوا أن قياسات  (Rubler et al, 1977)في قياسات القلب تبعًا لوجود الحمل عند اإلناث وهذا مايخالف رأي كل من 

البطين األيسر تكون أكبر عند النساء الحوامل، ويمكن تعليل ذلك بأن الحمل مازال في بدايته، حيث إن جميع األفراس كانت 
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في األشهر الخمسة األولى للحمل ومادون، مقارنًة بالنساء الحوامل اللواتي خضعن للدراسة حيث كان الحمل عندهن في 
كثر )مع وجود اختالف في مدة الحمل فهي أحد عشر شهرًا عند األفراس وتسعة أشهر عند النساء(. ومن الشهر الخامس وأ
لبطين سماكة جدار انخفاض في أن هناك زيادة في قياسات األذين األيسر مع ا (Borges et al, 2011)جانب آخر وجد 

 حال وجود تشوهات قلبية عند النساء الحوامل. في األيسر مقارنة مع بداية الحمل وكل ذلك 
قلب من الواضح من خالل نتائجنا تحقق هدف البحث بتسجيل القيم القياسية )المرجعية( لقياسات تخطيط صدى ال وأخيرًا،

عند الخيول العربية األصيلة في حالة الراحة، وتم التأكيد على وجود تأثير معنوي للعمر على هذه القياسات، مع تأثير متوسط 
المعنوي للجنس على بعض القياسات، ودون تأثير معنوي للحمل على تلك القياسات. ونوصي بمتابعة الدراسة لمقارنة قياسات 

 الحمل المتقدم.القلب عند األفراس في مراحل 
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 التقويميةاللعاب على تحرر شوارد النيكل والكروم من األسالك  pHتقييم تأثير تغير قيمة 

 )دراسة مخبرية(

 أحمد برهان. أ.م.د. رما أكرم الخوري                                          ***د

 (2018حزيران  18، القبول: 2018نيسان  25)اإليداع: 

 :الملخص

اللعاب على تحرر كل  من شاردتي النيكل والكروم من األسالك  pHهو تقييم تأثير انخفاض قيمة  الهدف من هذه الدراسة
 التقويمية.

أسالك نيكل تيتانيوم فائق المرونة،  10)ضمت كل مجموعة متساويتين سلكًا قسمت إلى مجموعتين  80شملت عينة البحث 
أسالك ألجيلوي(. غمرت األسالك في  10غير قابل للصدأ، أسالك فوالذ  10أسالك نيكل تيتانيوم منشطة حراريًا،  10

وتمَّ قياس تركيز الشوارد المتحررة باستخدام جهاز  شهر،( لمدة 7-5)مختلفتين اللعاب االصطناعي وبدرجتي حموضة 
 االمتصاص الذري.

اع المختلفة من األسالك حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق جوهرية بين تراكيز النيكل والكروم بين األنو  النتائج:
كما  ،كوبالت -كروم -أسالك النيكل النيكل والكروم منوتحررت أكبر كمية من شوارد ، P<0.05كانت قيمة االحتمالية 

 وجدت الدراسة أنَّ لتغير درجة الحموضة تأثير قوي على تحرر هذه الشوارد من األسالك.
وقد أدى  العناصر،حررة من األسالك التقويمية أقل من الحدود السمية لهذه كانت تراكيز النيكل والكروم المت االستنتاجات:

 .إلى ازدياد في تحرر الشوارد من األسالك pHانخفاض درجة 

 األسالك التقويمية. الحموضة،درجة  الكروم، النيكل، الكلمات المفتاحية:

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

 بكلية طب األسنان جامعة حماةالفكين تقويم األسنان و  ماجستير في قسم ةطالب*

 قسم تقويم األسنان والفكين    جامعة دمشق أستاذ مساعد في**
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Evaluation of Effect of Saliva pH Change on Release of Nickel and 
Chromium Ions from Orthodontic Wires (an In vitro study) 

Dr.Rama Al khouri                                                 Asst.Prof.Dr Ahmad Bourhan                                                                                                                                                                          

  18 June 2018) Received: 25 April 2018, Accepted :) 

Abstract: 

The aim of this study is to investigate the effect of reduction on pH value on release of nickel 
and chromium ions from orthodontic wires. 

 The study sample consisted of 80 orthodontic wires divided into two equal groups (each 
group consisted of 10 superelastic nickel-titanium wires, 10 heat-activated nickel-titanium 
wires, 10 stainless steel, and nickel-chrom-cobalt wires). The wires immersed in artificial 
saliva of different pH values (5-7) during 1 month. Concentration of ions release were 
measured using a graphite furnace absorption spectrophotometer (AAS). 

 Result: The results of this study showed significant differences in nickel and chromium ions 
concentrations between the four studied types of wires (p˂0.05). The largest quantity of nickel 
and chromium ions was released from nickel-chrom-cobalt wires. Study found that the change 
in pH had a strong effect on the release of ions from wires.  

Conclusion: concentrations of nickel and chromium released from the orthodontic wires were 
far below the toxic dose to human, and the low pH resulted in an increase in the release of 
nickel and chromium ions from wires. 

Key words: Nickel, Chromium, PH value, orthodontic wires. 
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 :Introductionمقدمة  -1

هاز التقويمي  ُتمث ل األسالك الجزء وتنتقل  األسنان،حيث تقوم بتوليد القوى الالزمة لتحريك  الثابت،األساسي الفع ال في الج 
ة عوامل بعين  مثل:  االعتبار،هذه القوى عبر الحاصرات إلى األسنان. عند اختيار األسالك يجب على المقوم أن يأخذ عد 

والتآكل  (Biocompatibility)وُيعتبر التقب ل الحيوي  عليها،لحام إمكانية ال ،(Formability)قابلية التشكيل  المرونة،
(Corrosion)  السريري لألسالك من أهم العواملBrantly) ، 2000.) 

استخدمت فقد  قديمًا،حيث استخدم الذ هب  التقويمية،كانت الخالئط الثمينة أول الخالئط المستخدمة في صناعة األسالك 
      الزمنمع  حيويًا، ومستقرةمتقب لة  خاملة،، وامتازت هذه الخالئط كونها: 1930بل عام خالئط الذ هب بشكل واسع ق

Singh)، (2007بسبب غالء ثمنه بالمقارنة مع الخالئط األخرى  لم يعد ُيسَتخدم الذ هب حالي ا ً  ، لكنBrantly) ، 2000.)  
 التالية:تتألِ ف معظم األسالك التقويمية من الخالئط 

  (Stainless steel) للصدأذ غير القابل الفوال -
   كوبالت. -كروم -خالئط النيكل  -
 نيكل تيتانيوم.  –خالئط التيتانيوم وتشمل: بيتا تيتانيوم  -
 .(Brantly) , 2000 األسالك التجميلية -

المادة في مجال تقويم  ، ومنذ مطلع األربعينات تمَّ اعتماد هذه1919مجال طب األسنان منذ عام  SSدخل الستانلس ستيل  
(، وهذا يعود الحتوائه على نسبة  (Corrosionوالتآكل (Oxidation)حيث يعتبر مفيداً  لكونه مقاومًا لألكسدة األسنان،

وقد تميز ،  Brantley،(2001و Eliadesمنخفضة من الكربون والكبريت، واحتوائه على نسبة مرتفعة من الكروم والنيكل)
 .(Brantly) ،2000للتشكيل، لكنه يطبق قوى كبيرة نظرًا لمرونته القليلة يتهوقابلبسعره المقبول 

، وتعرف (2000، (Elgin,IL,USA Brantly))  من قبل شركة 1950كوبالت خالل عام  -كروم -تطورت خليطة النيكل  
ية، وقابليتها ألن يلحم عليها، ، وتشابه أسالك الستانلس ستيل كثيراً  في المظهر، والخواص الميكانيك (Elgiloy)باأللجيلوي 

مقاومة جيدة للتشوه ولكن لديها تركيب مختلف، ودرجة استجابة أعلى للمعالجة الحرارية، امتازت هذه الخالئط بامتالكها 
ى وقابليتها للتشكيل وبكونها تبقى فعالة لفترة طويلة نسبيًا، ومن مساوئها أن  معامل مرونتها مرتفع مما يؤدي إلى توليدها قو 

 Singh) ،.(2007كبيرة مشابهة للقوة الناتجة عن تنشيط أسالك الستانلس ستيل 
ُتسَتخدم أسالك النيكل تيتانيوم في مرحلة الرصف والتسوية، إذ تظهر خالئط النيكل تيتانيوم خواصًا استثنائيًة ومنها المرونة 

  المريض عن طريق تطبيقها قوى خفيفة ومستمرة بأنها  تؤم ن راحة (، وتمتازDavidovitch ،2006و (Krishnan والرجوعية
ااًل لوقت طويل  وتوفر زمن العمل حيث يتم تصحيح التورك بشكل مبكر، وتقلل الزيارات للعيادة السني ة ألنَّ السلك يبقى فعَّ

يرة صالبة منخفضة حيث ال يمكن استخدامها في المراحل األخ، لكنها تملك ( Fernandes،2011 ( )Chen،2010) جداً 
 .Singh) ،(2007من المعالجة التقويمية، وتسبب احتكاكًا عاليًا، باإلضافة إلى غالء ثمنها عند مقارنتها مع الستانلس ستيل 

رًا بالتقب ل الحيوي للمواد  رة من المواد المتقب لة حيوي ًا اهتمام  السني ة،ازداد االهتمام بشكل كبير مؤخ  حيث جذبت المعادن المتحرِ 
وارد تحرِ ض رد  فعل في جسم الباحثين         ويدعى برد  الفعل تجاه الجسم األجنبي اإلنسان،الذين اعتقدوا أنَّ هذه الش 

(Kerosuo وKanerva ،1997 .) 
ُيسبِ ب تخرب والذي  بها،ُيعرَّف التآكل بأنَّه تفاعل كهربائي كيميائي لمعدن أو خليطة مع المكونات المختلفة للوسط المحيط 

 (.2009وزمالؤه،  (Luft مم ا ينتج عنه خسارة مباشرة للذرات المعدنية ،دنالمعفي 
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ُيَسبِ ب التآكل الذي تتعرَّض له الخالئط السنية تأثيرات حيوية ووظيفية وجمالية. أيضًا يمكن للشوارد المتحررة من هذه الخالئط 
أو تتوزع في أنحاء الجسم عبر  للخليطة،ة المتاخمة وتخترق األنسجة الصلبة والرخو  الحيَّة،نتيجة تآكلها أن تمس  الخاليا 

 (.1991وزمالؤه،  Geisالقناة الهضمية )
من المعروف أنَّ الخالئط التقويمية تتعَّرض للتآكل داخل البيئة الفموية، واألجهزة التقويمية تبقى فترة زمنية طويلة نسبيًا بتماس 

(، 2000وزمالؤه،  (Bayramogluلكبيرة لدراسة موضوع تعرُّضها للتآكل مع األنسجة السنية والفموية، وهذا يعطي األهمية ا
ومن القوة  Fatigue lifeمن عمر إجهاد هذه المواد  الحد ِ  حيث يمكن أن يسبِ ب تعرُّض الخالئط التقويمية للتآكل إلى

Strength   األعظمية لها مؤديًا إلى فشلها ميكانيكيًاIijima) ،لتآكل الخالئط التقويمية تأثيرات كما أنَّ ، 2001)وزمالؤه
 (. Smith،1982و  Maijer)أخرى تتمثل في تلون ميناء األسنان نتيجة امتصاصها لمنتجات تآكل الحاصرات واألسالك

حيث يمكن أن ُتسب ب ردود فعل سمي ة  الجانبية،وقد نال كاًل من عنصري النيكل والكروم االهتمام األكبر بسبب كثرة تأثيراتها 
فقد أظهرت المركبات  .1993) وزمالؤه، Barrettكروم( ) 0.2mgنيكل،  300ugجاوزت الحد األقصى الموصى به )إذا ت

( وباإلضافة 1993، هوزمالؤ  (Bisharaجلدية الربو والتهابات  الحساسي ة، إحداث التي تحتوي على النيكل والكروم القدرة على
وبشكل أقل إلى الكروم  األولى،السرطاني ة والسمي ة إلى النيكل بالدرجة  فقد ُنِسبت بعض التغي رات الحساسي ة،إلى موضوع 

(Savarino ،2002) وزمالؤه.                    
، ويعتبر عنصرًا سامًا 04s  103d ، وبنيته االلكترونية 28يعد النيكل من الفصيلة السابعة للعناصر االنتقالية، رقمه الذري 

محتملة أكثر من أي معدن آخر، وإنَّ الحد المسموح لتحرر النيكل من الخالئط   تحسسيةلردود فعل  وغير متقبل حيويًا ومسببًا 
وزمالؤه،  Arndtفي األسبوع ولمدة سنتين على األقل وفق ما حددته قوانين االتحاد األوروبي ) 20,5µg/cmالحاوية عليه هو 

 Theakston،2000العناصر الداخلة في تركيب األجهزة التقويمية  )، كما أن ه المت هم األكبر بالتسبُّب بالسمي ة بين (2005
(، وحتَّى 1994وزمالؤه،  Watahaالوظائف الخلوية فيها  ) ويسبب إنقاصًا فيحيث من الممكن أن يدخل إلى الخاليا  (،

ره من الخالئط التقويمية قد  لة نتيجة تحر  امة للنيكل المسج  الحيوي ة الخلوي ة وضررًا في  تسبب إنقاصًا فيالتراكيز غير الس 
(،  ويمكن أن ُيسبِ ب بعض التأثيرات السريرية مثل التهاب 2011وزمالؤه،  Ortizخاليا المخاطي ة الفموي ة ) DNAتركيب 

 .(1993وزمالؤه،  (Bisharaالل ثة، حس  حرقة، طعم معدني، التهاب فم زاوي، والتهاب النسج حول السني ة 
ومع أنَّ الكروم نفسه غير مسب ب للحساسية، إال أنَّ أمالحه مسؤولة عن الحاالت  14s  53dلكترونية يملك الكروم البنية اال

ل الكروم إلى  الشائعة من الحساسية تجاه الكروم، ومن الجدير بالذكر أنَّ سوائل الجسم، مثل العرق والبالزما يمكن أن تحو 
  (2014وزمالؤه،  Contiأمالح الكروم المسب بة للحساسي ة )

فعندما تزرع  مفتوح،ولعلَّ األمر الفريد في التطبيقات التقويمي ة هو أنَّ الخليطة ال تزرع ضمن النسج وإن ما توضع في تجويف 
ل محفظة من النسيج الضام تحيط بما تعتبره  الخالئط الحاوية على النيكل ضمن النسج فإنَّ تفاعالتها تنخفض بسبب تشكُّ

، وعلى النقيض من ذلك تتعر ض المواد الموضوعة داخل الوسط الفموي Shabalovskay)، (2002العضوية جسمًا أجنبيًا 
األسالك التقويمية( لنموذج مستمر من التفاعالت مع العوامل الموجودة ضمن التجويف  األطواق، التقويمية،)الحاصرات 

 (.Athanasioa ،2002و Eliadesالفموي المفتوح )
 تبيان المشكلة:

عب إيجاد مادة تكون مستقرة بشكل كامل في العضوية الحيوية دون أي عالئم  لم ا كان فقد لقيت الدراسات  للتآكل،من الص 
الخالئط التقويمية اهتمامًا كبيرًا من الباحثين وقد تناولت العديد من الدراسات تقييم تحرر الشوارد المعدنية من  المتعلقة بتآكل

مي،والكروم لكونهما من العناصر ذات التأثير  األجهزة التقويمية وخصوصًا النيكل وقد كانت نتائج تلك الدراسات تتفق  الس 
 حينًا وتختلف حينًا آخر. 
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من خالل المراجعة النظرية نالحظ أهمية دراسة تحرر الشوارد المعدنية من األسالك التقويمية التي تبقى فترة طويلة ضمن 
التوافق الحيوي، وبما أن  الوسط الفموي يحوي مجموعة كبيرة من المتغيرات المتعددة الفم لكونها تشكل عاماًل مهمًا من عوامل 

التي تؤثر على التآكل المحتمل ونشاط الخليطة )كتفاوت درجات الحموضة، الحرارة، والجهود المطبقة، الخصائص الفيزيائية 
الكروم من األنواع المختلفة لألسالك التقويمية دراسة والكيميائية لألغذية(، فمن هنا جاءت أهمية دراسة تحرر شاردتي النيكل و 

مخبرية بمعزل عن هذه العوامل، وتحديد األسالك األكثر تقب ل من الناحية الحيوية، كما ُدِرس تأثير تغير درجة الحموضة 
 على تحرر هذه الشوارد.

 :Aim of the study لهدف من البحثا -2

ر شوارد النيكل والكروم حموضة الل عاب اتقييم تأثير ازدياد درجة  من األسالك التقويمية المصنوعة الصطناعي على مقدار تحر 
طة حراريًا والفوالذ غير القابل للصدأ والنيكل  كوبالت األزرق. -كروم -من النيكل تيتانيوم الفائق المرونة والمنش 

 :Materials and Methodsالمواد والطرق  -3
 جموعتين متساويتين تحوي كل مجموعة:سلكًا قسمت إلى م 80شملت عينة البحث 

 .(Niti Force I)أسالك نيكل تيتانيوم فائق المرونة  10 
 (Therma-Ti Lite) حراريًا.أسالك نيكل تيتانيوم منشطة  10 
 أسالك فوالذ غير قابل للصدأ. 10 
 أسالك ألجيلوي. 10 

 انش. 0.022× 0.016واحد  سوبقيا American Orthodontics من إنتاج شركةكل األسالك المستخدمة 
 Materialsالمستخدمة: األدوات 

 انش. 16x 22وبقياس  American Orthodonticsأسالك تقويمية إنتاج شركة  -1
 أطباق بالستيكية معقمة. -2
 .fusyamaلعاب اصطناعي وهو محلول  -3
 لختم األطباق. parafilmالصق  -4
 ماصة سحب لمعاملة العينة بحمض اآلزوت.   -5
  بندروف.أنابيب  -6
 الحاضنة. -7
 األلمانية. merk% إنتاج شركة 65حمض اآلزوت عالي النقاوة  -8
 ميكروغرام/ل.1000األلمانية  merckمحلول قياسي للنيكل من إنتاج شركة -9

 ميكروغرام/ل.1000األلمانية merckمحلول قياسي للكروم من إنتاج شركة -10
جامعة  -لموجود في كلية البيطرةا SHIMADZUياباني الصنع من شركة  AA-  6800جهاز االمتصاص الذري  -11

 حماة.
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 أسالك الفوالذ غير القابل للصدأ                          اليمين(أسالك نيكل تيتانيوم فائقة المرونة )على    

 وحرارية )على اليسار(              

                 

 جهاز االمتصاص الذري المستخدم في الدراسة                              ق كوبالت أزر -الكروم -أسالك النيكل     

 مراحل العمل:
 :(1جدول رقم ) منالمعدّل والمكّون  fusayamaتركيب اللعاب االصطناعي وهو محلول تمَّ 

 مكونات محلول اللعاب االصطناعي (:1)جدول رقم ال

 التركيز           المركب        
 NaCl 400ديوم كلوريد الصو 

 KCl 400كلوريد البوتاسيوم 

 o2.2H2CaCl 795كلوريد الكالسيوم المائي 

 o2.H4Po2NaH 690بيفوسفات الصوديوم الحامضية

 KSCN 300سيو سيانات البوتاسيوم 
 o2H.4Po2NaH 5كبريتيد الصوديوم المائي 

 Urea 1000البولة 

 ات سابقة عن تآكل األسالكوهو اللعاب االصطناعي المستخدم في عدّة دراس

(2005 ,Huang)) Arndt وزمالؤه,   2005( 
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 ثم عرضت للغليان لمدة نصف ساعة.  واحد،تم خلط جميع المكونات ضمن وعاء 
م المحلول إلى قسمين متساويين حيث تم  تعديل حموضته على الشكل   اآلتي:قس 

 .موضة اللعابوهي القيمة الطبيعية لح pH=7 ليصبححموضته القسم األول عدلت  -1
 .pH=5القسم الثاني عدلت حموضته لتصبح  -2

 تمَّ وضع كل سلك من أسالك المجموعتين ضمن طبق بالستيكي جديد.
 ،7مل من المحلول ذو درجة الحموضة  25ُغِمر كل سلك من أسالك المجموعة األولى في

، وختمت األطباق بشكل جيد 5حموضة  مل من المحلول ذو درجة 25بينما ُغِمر كل سلك من أسالك المجموعة الثانية في
بعدها قياس  شهر، ليتمدرجة مئوية لمدة  37.  تم  وضع األطباق في الحاضنة ضمن حرارة PARAFILMباستخدام ال 

 g/L=PPB (particle perتركيز شوارد النيكل والكروم المتحررة في المحلول باستخدام جهاز االمتصاص الذري مقدراً بال 
billion) µ. 

           
       

 األطباق مختومة جيدا بعد وضع                                           اللعاب االصطناعي                                       اللعاب االصطناعي     

 مل25األسالك ضمنها وغمرها في                                       5ذو درجة الحموضة                                   7ذو درجة الحموضة      

 من اللعاب االصطناعي                                                                                                                              

 طريقة قياس الشوارد:

، حيث تم  تحديد التراكيز األدنى PPb (25-10-5)بتراكيز مختلفة  والكروم تم تحضير المحاليل القياسية لعنصري النيكل
يقوم بعدها الجهاز بتحديد االمتصاصيات  الحقًا،واألعلى للتراكيز المختارة على أساس المتوقع لتراكيز القيمة المفحوصة 

مل من عينات ال لعاب 1نقوم بسحب  ينات،العالموافقة لكل تركيز ويرسم مخططاً بيانياً مرجعياً ليستخدم الحقاً في دراسة 
ثم توضع العينات  عينة،% لكل  5االصطناعي من كل طبق ويتم وضعها ضمن أنابيب بندروف وتعامل بحمض اآلزوت 

 في المكان المخصص لها ضمن جهاز االمتصاص الذري.
ر والموضوع في مكانه المخصص بالم صة لذلك آليًا يقوم جهاز االمتصاص الذري بسحب المحلول المحض  اصة المخص 

(Auto Sampler)  وتمريره في الفرن الغرافيتي لحساب امتصاصيته وذلك بعد تطبيق البرنامج الحراري على العينات ويتم
حساب االمتصاصية وتسقط النتيجة على المخطط البياني المرجعي الخاص بالمحاليل القياسية وذلك اعتمادًا على طول 

نحصل على تركيز  وبذلك nm 357,9 ، وطول الموجة الخاص بالكرومnm 232,0والذي يبلغ الموجة الخاص بالنيكل 
 ppb (particle per billion)النيكل والكروم في كل عينة مقدرًا ب 
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 :التحاليل اإلحصائية-
للعلوم  )الحزمة االحصـــــــائية SPSS-20تم  إجراء التحليل اإلحصـــــــائي للبيانات المســـــــجلة باســـــــتخدام البرنامج االحصـــــــائي 

كما تم اســتخدام برنامج  ،(Statistical Package for Social Science – version 20)( 20النســخة  -االجتماعية 
(Microsoft Excel 2010)  للبيانات المدروســــــــــــة. حيث تم تطبيق اختبار  والمخططات البيانيةوذلك لرســــــــــــم األشــــــــــــكال

Kolmogorov-Smirnov-Test  ضمتها الدراسة لمعرفة فيما إذا كان توزع البيانات طبيعيًا أم على جميع المتغيرات التي
( في حال كان توزع البيانات بشكل طبيعي ضمن المجموعة Paired T-Testللعينات المزدوجة ) Tال. وتم تطبيق اختبار 

ل طبيعي ( في حال كان توزع البيانات بشــــــــــــكTwo-Samples T-Testثنائي العينة ) Tوتم اســــــــــــتخدام اختبار  الواحدة،
وذلك لمقارنة المتوسطات  One-Way ANOVA Test)ضمن العينتين. وتم استخدام اختبار تحليل التباين وحيد االتجاه )

 المتوسطات.بين مجموعات الدراسة وذلك لتحديد وجود فروق ذات داللة احصائية بين 
 :Resultsالنتائج

عند المقارنة بين  P-valueوذلك لحساب قيمة االحتمالية  Paired-sample t-test( نتائج اختبار 2يبين الجدول رقم )
 مختلفتين pHقيم شوارد النيكل المتحررة من األسالك ضمن درجتي 

 عند المقارنة بين P-value االحتمالية قيمة لحساب وذلك Paired-sample t-testنتائج اختبار  :(2الجدول رقم )

 مختلفتين pH رجتيد ضمن األسالك من المتحررة النيكل شوارد قيم

نوع 
 pH الشوارد

 نوع األسالك

NiTi  فائقة
 المرونة

NiTi منشطة
 الجيلوي  SS حرارياً 

 النيكل
5 18.88 17.99 18.13 21.70 

7 4.65 3.38 10.14 15.77 

 5.92 7.98 14.6 14.23 الفرق بين المتوسطين

 P-value <0.001 <0.001 <0.001 <0.001قيمة 

عند المقارنة بين  P-valueوذلك لحســـاب قيمة االحتمالية  Paired-sample t-test( نتائج اختبار 3)يبين الجدول رقم 
 مختلفتين pHقيم شوارد الكروم المتحررة من األسالك ضمن درجتي 
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 عند المقارنة بين P-value االحتمالية قيمة لحساب وذلك Paired-sample t-testنتائج اختبار  :(3الجدول رقم )

 مختلفتين pH درجتي ضمن األسالك من المتحررة الكروم شوارد مقي
 

عند المقارنة بين  P-value االحتمالية قيمة لحساب وذلك Paired-sample t-testنتائج اختبار ( 4الجدول رقم )يبين 

 PH=5 درجة.قيم الشوارد المتحررة من األسالك ضمن 

نوع 
 pH الشوارد

 نوع األسالك

NiTi 

 ونةفائقة المر 

NiTi 

 منشطة حرارياً  
SS  الجيلوي 

 الكروم
5 0.00 0.00 12.07 15.56 

7 0.00 0.00 6.24 8.41 

 7.14 5.83 0.00 0.00 الفرق بين المتوسطين

 P-value Ns Ns <0.001 <0.001قيمة 

المقارنة بين عند  P-value االحتمالية قيمة لحساب وذلك Paired-sample  t-testنتائج اختبار ( 4الجدول رقم )

 pH=5قيم الشوارد المتحررة من األسالك ضمن درجة 

pH نوع الشوارد 

 نوع األسالك

NiTi  

 فائقة المرونة

NiTi 

 منشطة حرارياً 
SS  الجيلوي 

5 
 21.70 18.13 17.99 18.88 النيكل

 15.56 12.07 0.00 0.00 الكروم

 6.14 6.06 17.99 18.88 الفرق بين المتوسطين

 P-value <0.001 <0.001 <0.001 <0.001قيمة 

عند المقارنة بين  P-value االحتمالية قيمة لحساب وذلك Paired-sample t-testنتائج اختبار ( 5الجدول رقم )يبين 

 PH=7قيم الشوارد المتحررة من األسالك ضمن درجة 
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عند المقارنة بين  P-value حتماليةاال قيمة لحساب وذلك Paired-sample t-testنتائج اختبار  :(5الجدول رقم )

 pH=7قيم الشوارد المتحررة من األسالك ضمن درجة 

pH نوع الشوارد 

 نوع األسالك

NiTi  

 المرونة
 فائقة

NiTi 

 منشطة حرارياً 
SS  الجيلوي 

7 
 15.77 10.14 3.38 4.65 النيكل

 8.41 6.24 0.00 0.00 الكروم

 7.36 3.9 3.38 4.65 الفرق بين المتوسطين

 P-value <0.001 <0.001 <0.001 <0.001قيمة 

 

 :Discussionال مناقشة -4

فهي المسؤولة عن توليد القوى  منه،وتشكل جزءاً ال يتجزأ  الثابت،ُتَعد األسالك التقويمية من أهم مكونات الجهاز التقويمي 
الستانلس  الذهب،صنع منها هذه األسالك )الضرورية لتحريك األسنان عند ربطها مع الحاصرات. وقد تعددت الخالئط التي ت

ورغم هذا لم يتم الوصول إلى السلك التقويمي  جدًا،وقد شهدت صناعة األسالك مؤخرًا تطورات كبيرة  النايتينول،(، ستيل،
 ولهذا كثرت الدراسات المتعلقة بخواص األسالك. المثالي،

حيث تبقى هذه األسالك  دراستها،وارد منها من أهم العوامل التي يجب ومقدار تحرر الش التقويمية،ُيَعد التقبل الحيوي لألسالك 
فرغم كل التقنيات المستخدمة  الخالئط،لفترة طويلة نسبيًا بتماس مع البيئة الفموية مما يثير التساؤل حول التقبل الحيوي لهذه 

 ئية خاملة تمامًا.تآكلها فلم توجد مادة كيميا الحيلولة دون في صناعة الخالئط لم يتم التمكن من 
  ، (Kerosuo et al, 1995)   على الرغم من أن  قياس تحرر الشوارد في الدراسة الحالية وبعض الدراسات األخرى 

(kuhta et al, 2009) لم تطابق تمامًا الوسط السريري تمامًا، لكنها مفيدة في تقييم تأثير كل متغير على تحرر هذه الشوارد
  لعوامل الخارجية.على حدة وبدون تأثير ا

 االصطناعي على تحرر الشوارد من األسالك التقويمية: اللعابpH تأثير اختالف
حيث  والكروم،اللعاب االصطناعي أث ر بشكل واضح على تحرر كل  من شوارد النيكل  pHوجدت الدراسة أن  تغيير قيمة 

الشوارد من األنواع المختلفة من األسالك التقويمية  اللعاب االصطناعي إلى زيادة تحرر كل  من نوعي pHأدى انخفاض قيمة 
يمكن باستثناء تحرر شوارد الكروم من أسالك النيكل تيتانيوم بنوعيها والذي بقي معدومًا في درجتي الحموضة المختلفتين. 

حيث يتم  الخليطة،وخصوصًا على سطح  pHأن ُيَفَسر ازدياد تحرر الشوارد بحدوث قيم تآكل أعلى عند انخفاض قيمة 
تحريض الكترونات المدار الخارجي من ذرات النيكل والكروم الموجودة على السطح مم ا أسهم في تفكك جزء من طبقة 

 .األوكسيد السطحية وتحرر الشوارد
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لعاب كانت أسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حراريًا أكثر األسالك تأثرًا بزيادة تحرر شوارد النيكل عند ازدياد درجة حموضة ال
بينما كانت أسالك الفوالذ الالصدئ األكثر تأثرًا  أضعاف،حيث ازدادت نسبة تحرر شوارد النيكل حوالي خمسة  االصطناعي،

 مرة.2,5من حيث زيادة تحرر شوارد الكروم حيث ازدادت النسبة ما يقارب 
سالك النيكل تيتانيوم بنوعيها فائق تأثر تحرر شوارد النيكل بشكل أكبر من شوارد الكروم بازدياد درجة الحموضة ضمن أ

 في حين كان تأثر الكروم أكبر في أسالك الفوالذ الالصدئ واأللجيلوي.                                                          حراريًا،المرونة والمنشطة 
المنخفضة تعزز بقوة تحرر الشوارد  الذي وجد أن  درجة الحموضة (2004وزمالؤه،  (Huangاتفقت هذه الدراسة مع دراسة 
 المعدنية من األقواس التقويمية.
حيث وجد ازدياد تحرر الشوارد من األسالك التقويمية عند انخفاض  (2007وزمالؤه،  (Chiaأيضا نفس النتيجة توصل إليها 

 درجة الحموضة.
 المقارنة بين نوع الشوارد المتحررة من األسالك:

ر لشوارد النيكل بالمقارنة مع شوارد الكروم وذلك ضمن األنواع المختلفة من األسالك التقويمية وجدت الدراسة تحررًا أكب
النتيجة نفسها  األلجيلوي( وكانت -الفوالذ الالصدئ -نيكل تيتانيوم المنشطة حرارياً  -المدروسة )نيكل تيتانيوم فائق المرونة
 (.7-5ضمن درجتي الحموضة المختلفتين )

( الذي وجد تحررًا أكبر لشوارد النيكل من األجهزة التقويمية الثابتة بالمقارنة 1995وزمالؤه،  (Kerosuoئج مع تتفق هذه النتا
وزمالؤه،  (Kuhtaكما اتفقت النتائج مع في دراسة  الصوديوم،% كلوريد 0.9مع بقية الشوارد وذلك بعد غمرها في محلول 

2009). 
كوبالت  -الذي وجد تحررًا أكبر لشوارد الكروم من أسالك الكروم (2003وزمالؤه،  Souni)اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع 

لكن دراسته تمت ضمن محلول رينغر وكانت األسالك المستخدمة في دراسته من إنتاج شركة  النيكل،األزرق بالمقارنة مع 
Ormco, Glendora, CA, USA. 

 التقويمية: لألنواع المختلفة من األسالك الحيوي  تقييم التقبل
كانت تراكيز كل من شوارد النيكل والكروم المتحررة من األنواع المختلفة من األسالك التقويمية المدروسة والمسجلة في الدراسة 

وضمن الحدود التي ال تدعو للقلق من ناحية التقبل الحيوي  الكروم، النيكل وعنصرالحالية أقل من الحدود السمية لعنصر 
على أن تسبب ردود فعل  المتحررة قادرةعلى كل حال فإن هذه الكمية الصغيرة من الشوارد المعدنية  ميًا،عالوالمسموح بها 

 ( سنوات.3-2تحسسية خصوصًا ألن األجهزة التقويمية الثابتة تبقى فترة طويلة ضمن الحفرة الفموية )
 .(2014، غزال والصباغ) وهو ما اتفقنا به مع العديد من الدراسات السابقة

 Conclusions االستنتاجات -5
نيكل  المرونة،يزداد تحرر كاًل من شوارد النيكل والكروم من األنواع المدروسة من األسالك التقويمية )نيكل تيتانيوم فائقة  -1

 اللعاب االصطناعي. pHانخفاض درجة  دكوبالت( عن -كروم -نيكل الالصدئ،الفوالذ  حراريًا،تيتانيوم منشطة 
كوبالت أكبر كمية من شوارد النيكل والكروم بالمقارنة مع األنواع األخرى من األسالك  -كروم -تحرر أسالك النيكل -2

 جوهرية.المدروسة وبفوارق 
 .يتحرر النيكل بمستويات أعلى من الكروم ضمن األنواع األربعة من األسالك التقويمية وفي درجتي الحموضة المختلفتين -3

 :Recommendations التوصيات -6

خدام أسالك النيكل تيتانيوم عند المرضى الذين لديهم حساسية تجاه شوارد النيكل والكروم نظرًا لتقبلها نوصي باست -1
  الحيوي العالي وتحريرها كمية قليلة من الشوارد بالمقارنة مع األنواع األخرى من األسالك المدروسة.
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المعالجة التقويمية نظرًا الزدياد مقدار تحرر  نوصي باالبتعاد عن المأكوالت والمشروبات الحامضية قدر االمكان خالل -2
 شوارد النيكل والكروم عند انخفاض درجة الحموضة.
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 جامعة حماة. والفكين،قسم تقويم األسنان  ماجستير،شوارد النيكل منها بعد تعرضها لظروف الوسط الفموية. رسالة 
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 من البيوض المتكيسة لأليمرية تينال RNA والـ DNA الـطرائق بسيطة ومعدلة الستخالص 

  (2) قويدر دد. محمو            (2)د. شادي سكرية                 (2)نور حمودة               (1) كاسوحة دد. مرش

 (2018حزيران  19، القبول: 2018آذار  12)اإليداع: 

 الملخص:

مـــن البيـــوض المتكيســـة لأليمريـــة تيـــنال وذلـــك بمقارنـــة كميـــة  DNA تـــم فـــي هـــذا العمـــل تقيـــيم طـــريقتين الســـتخالص الــــ 
ـــــوليميراز  ـــــد مـــــدى نجـــــاح تفاعـــــل الب ـــــائي باإلضـــــافة إلـــــى تحدي ـــــى الـــــرحالن الكهرب ـــــة المستخلصـــــة اعتمـــــادًا عل المـــــادة الوراثي

ــــ ـــة ال المســـتخلص فـــي الطريقـــة األولـــى التـــي اعتمـــدت علـــى  DNA المتسلســـل علـــى المستخلصـــات. حيـــث كانـــت كمي
ــــم الحصــــول التحطــــيم الم ــــي ت ــــة الت ــــل مــــن الكمي ــــة أق ــــوع باســــتخدام إحــــدى العتائــــد التجاري ــــوض المتكيســــة المتب يكــــانيكي للبي

ـــــول مـــــادة  ـــــة للحـــــل ومحل ـــــي اســـــتخدمت دارئ ـــــة والت ـــــة الثاني ــــــCTABعليهـــــا بالطرق الـــــذي  PCR ، علمـــــًا أن تفاعـــــل ال
 استهدف مورثة البيتا أكتين أنجز وبنجاح على ناتج الطريقتين.

العمــــــل تقيــــــيم مــــــدى نجــــــاح طريقــــــة تحطــــــيم البيــــــوض المتكيســــــة ميكانيكيــــــًا المتبــــــوع باســــــتخدام إحــــــدى كمــــــا تضــــــمن هــــــذا 
مــــــتمم. وأعطــــــت  DNAالخــــــاص بالحيوانــــــات البوغيــــــة وتحويلــــــه إلــــــى  RNA الـــــــالعتائــــــد التجاريــــــة فــــــي اســــــتخالص 

 2يط المكــــروي المـــتمم والتــــي اســــتهدفت مورثـــات البيتــــا أكتـــين المرجعيــــة وبـــروتين الخــــ DNA الــــعلــــى  PCRتفـــاعالت 
 .  RNA الـإيجابية مما يدل على جودة وكفاءة هذه الطريقة في استخالص  نتائج

  .DNA ،RNA البيوض المتكيسة، األيمرية، استخالص الـ الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

  .ةجامعة حما البيطري،كلية الطب  األحياء الدقيقة،قسم  (1)
 .دمشقجامعة  العلوم،لية يوانية، كالح الحياةعلم قسم  (2)
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Simple methods of DNA, RNA extraction from Eimeria tenella Oocysts 
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Prof. Mahmoud Kweider (2) 
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Abstract: 

 In this study, two DNA extraction methods from Eimeria tenella oocyst was carried out and 
evaluated by DNA electrophoresis and using the extracts as a template in polymerase chain 
reaction. The results showed that the quantity of extracted DNA by the first method that 
depended on mechanical destruction of the oocysts followed by using of commercial kit was 
less than DNA extracted by the second method, which included mechanical destruction 
followed by lysis buffer and CTAB solution. On the other hand, PCR reaction targeting β-
Actin gene was successfully completed on the both extracted DNA. 
The performance of  RNA extraction method from sporulating oocyst was evaluated as well, 
this method included mechanical destruction followed by RNA extraction commercial kit to 
obtain sporozoite RNA and after that cDNA was produced. PCR reactions targeted β-actin 
and mic2 genes was carried out successfully on cDNA. The result indicats that this method 
of extraction RNA is efficient and satisfactory.   

Keywords: Oocyst, Eimeria, DNA, RNA extraction. 
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 Introduction :مقدمة -
يليات األوالي إحدى أهم المسببات المرضية التي تنصب جهود الباحثين والعلماء على دراستها وإيجاد الحلول تمثل الطف 

المناسبة لها لما تسببه من خسائر اقتصادية كبيرة ومشاكل صحية خطيرة على الصعيدين الحيواني والبشري، وأضحت 
 لطفيليات هي السبيل األساس للوصول إلى األهداف المرجوة.ل (DNA,RNA)الدراسات الجزيئية على مستوى المادة الوراثية 

الظهارات المختلفة وخاصة ظهارات القناة الهضمية  Coccidiosisالمسببة لداء األكريات  Eimeriaتصيب طفيليات األيمرية 
خسائر ونفوق عند عند المجترات والطيور والقوارض واألسماك، وتعد من المسببات المرضية الهامة لما تسببه من أضرار و 

وتتميز هذه الطفيليات بدورة حياة معقدة نسبيًا تمر خاللها بمرحلة تكاثر ال جنسي ،  (Long, 1993)األثوياء التي تصيبها 
  Unsporulated oocystتليها مرحلة التكاثر الجنسي داخل جسم الثوي، مؤدية إلى تكون البيضة المتكيسة غير المتبوغة 

ح إلى الوسط الخارجي لتتبوغ في حال توفر الظروف المناسبة من حرارة ورطوبة، وبالنتيجة يتشكل داخل البيضة والتي ُتطرَ 
، وتعد البيضة Sporozoiteويحتوي كل كيس بوغي داخله حيوانين  بوغيين  Sporocystsالمتكيسة أربعة أكياس بوغية 

 infective stage .(Bowmann and Lynn, 2009)المتكيسة المتبوغة هي الطور المعدي )الخامج( لأليمرية 
إن النقطة األولى التي ستنطلق منها أي دراسة على المستوى الجيني عند طفيليات األيمرية البد أن تكون استخالص المادة 

 الـأو حتى في بعض الحاالت قد يلجأ الباحثون إلى استخالص  ،RNA والـ DNA الـالوراثية لهذه الطفيليات والتي تضم 
DNA  بهدف تشخيص اإلصابة أو تحديد( األنواعYou, 2014)  أو حتى معرفة أعداد الطفيليات في النسج المختلفة والمزارع

        .Real time PCRالخلوية اعتمادًا على التقانات الحديثة كتفاعل البوليميراز المتسلسل ذي الوقت الحقيقي 
(Alnassan et al,, 2015; Wiedmer et al,, 2017) 

يعد طور البيضة المتكيسة هو الطور األسهل من ناحية الحصول عليه بأعداد كبيرة ونقية مقارنة مع أطوار األيمرية األخرى 
شهرًا( قادراً على إحداث العدوى، وذلك  12-6حيًا )كالمتقسمات واألقسومات والعرسيات، ويمكن حفظه في المختبرات ألشهر 

، (Thabet et al,, 2017)مئوية  4% عند الدرجة 2.5محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم حفظ بسيطة ضمن  باتباع شروط
قليل  لكن تواجه عملية استخالص المادة الوراثية منه العديد من الصعوبات والمشاكل التي قد تؤدي إلى الحصول على مردود

أو قد تؤدي  PCRى المستوى الجزيئي كتفاعل من المادة الوراثية المستخلصة  أو تسبب في  فشل مراحل العمل المخبري عل
  DNA .(Zhao et al,, 2001)إلى  تدرك الـ

تتصف البيوض المتكيسة ببنية جدارها الصلبة التي تقف عائقًا كبيرًا ضد معظم المحاليل الهاضمة والمفككة اإلنزيمية 
يسات البوغية داخل البيوض المتكيسة تمتلك جدارًا والكيميائية التي تستخدم في عمليات استخالص المادة الوراثية، كما أن الك

، لذلك عادة ما (Berriatua et al,, 1995)صلبًا ومرنًا يحمي الحيوانات البوغية وتجعل عملية االستخالص أكثر صعوبة 
 Glass beadsتكون المرحلة األولى في االستخالص هي تحطيم هذه الجدر ميكانيكيًا باستخدام كرات زجاجية )خرز( 

ملمتر أو كرات الزركون كبديل عن الكرات الزجاجية في بعض الحاالت، حيث تمزج مع البيوض المتكيسة ويتم  2بقطر 
 phenol/chloroformلفترة طويلة تتبع بعدها باالستخالص بالطريقة الكيميائية اعتمادا على  Vortexرجهم على جهاز 

الطريقة المردود القليل من المادة الوراثية واستخدامها للفينول والكلوروفورم  باإليتانول البارد، ويعاب على هذه  DNAوترسيب الـ
               مما يضطر الباحثين إلى العمل تحت إجراءات حماية تقيهم من التأثيرات المسرطنة والسامة لمركب الفينول.

(Kaya et al,, 2007)  
  Excystationمادة الوراثية تتلخص بإخراج الحيوانات البوغية اعتمدت بعض المقاالت على طرائق أخرى في استخالص ال 
(Hamidinejat et al,, 2010)  تتضمن تكسير جدر البيوض المتكيسة ووضع الكيسات البوغية وفق بروتوكوالت اإلخراج (

ذاتيًا( ومن ثم  في محاليل تحتوي أمالح وصفراء وتربسين عند حرارة مناسبة بهدف تحريض الحيوانات البوغية على الخروج
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يلي ذلك استخالص المادة  Ficollأو الفيكول  Percollتنقية الحيوانات البوغية باستخدام مواد الفصل المختلفة كالبركول 
(، لكن يعاب على هذه الطريقة عدم إمكانية تطبيقها RNAأو الـ DNAالوراثية باستخدام الكيتات التجارية )سواء الستخالص الـ

كيسة الميتة أو قليلة الحيوية والمحفوظة لفترات طويلة، كما أنها تحتاج إلى وقت طويل ومواد عديدة قد ال على البيوض المت
 .(Zhao et al,, 2001)تتوافر في العديد من المختبرات 

الص معظم المخابر وذلك الستخ ولألسباب السابقة ُأنِجَزت بعض الدراسات بهدف تطوير طرائق بسيطة تستخدم مواد تتوفر في
ومواد تستخدم عادة في تحطيم جدر  Detergentمن البيوض المتكيسة لأليمرية، واعتمدت على مركبات منظفة  DNAالـ

، وأبدت هذه الطرق فعالية جيدة في CTAB     Cetyl–Trimethyl Ammonium Bromideالخاليا النباتية الصلبة كالـ
 (Kaya et al,, 2007) المتكيسة.البيوض  من DNAاستخالص الـ

ونظرًا لألهمية الكبيرة لطفيلي األيمرية وما يسببه من خسائر اقتصادية لدى مربي الدواجن والمجترات، ولضرورة اعتماد طريقة 
ناجعة الستخالص الحموض النووية من طور البيضة المتكيسة لهذا الطفيلي بما يخدم الدراسات في القطر العربي السوري، 

يار وتعديل بعض الطرائق المذكورة في بعض المقاالت بما يناسب المواد المتوفرة في معظم المخابر فقد تمَّ في هذا العمل اخت
 على نواتج االستخالص. PCRوتجربتها والتأكد منها مخبريًا بتطبيق اختبار 

 The Aims البحث:أهداف  -2
 .األيمريةلي البيوض المتكيسة لطفي من DNAتحديد طريقة بسيطة ومناسبة وعملية الستخالص الـ -1
 . البيوض المتكيسة لطفيلي األيمرية من RNAتحديد طريقة بسيطة ومناسبة وعملية الستخالص الـ -2

 Material and Methodsوطرائقه: البحث مواد  -3

من البيوض المتكيسة لطفيلي األيمرية تينال باتباع طريقتين مختلفتين في االستخالص  DNAتم في هذا العمل استخالص الـ
 على المستخلص PCRالتي تم الحصول عليها بالطريقتين بالرحالن الكهربائي مع إجراء تفاعل  DNAكمية الـ ومقارنه

من البيوض المتكيسة أثناء تبوغها وتم الحصول  RNA الـ. كما تم استخالص Beta-Actin  للكشف عن مورثة بيتا أكتين
 الـالص بتطبيق تفاعل البوليميراز المتسلسل على وتم الكشف عن نجاح االستخ cDNAالمتممة  DNA الـعلى سلسلة 

cDNA  بهدف الكشف عن مورثة بيتا أكتين المرجعيةBeta-Actin  ورمزه  2ومورثة بروتين الخيط المكرويMIC2 
(Microneme protein 2)   .الخاص بالحيوان البوغي 

  :وتنقيتهاإكثار البيوض المتكيسة  -3-1
جامعة حماة، والتي تصيب  –رية تينال ُأخذت من مختبر الطفيليات في كلية الطب البيطري تم إكثار عزولة نقية من األيم

بيضة  5000يومًا بـ  40األعورين عند الدجاج، وذلك عبر تجريع عدة طيور من دجاج اللحم )خالية من اإلصابة( بعمر 
م للطيور عليقة خالية من مضادات األكر  أيام من الخمج تم تشرح الطيور  8يات. وبعد متكيسة متبوغة عن طريق الفم، وُقدِ 

( والحصول على محتوى األعورين وتنقية البيوض المتكيسة عن طريق التمرير عبر مصاف دقيقة ومن 1المصابة )الشكل 
لمدة دورة بالدقيقة و  2500( والتثفيل )1.2ثم تطبيق طريقة التعويم التركيزي باستخدام محلول ملح الطعام المشبع )ذو الكثافة 

لة ومن ثم تم تمديدها بنسبة (Bowmann and Lynn, 2009)دقائق(  5  20إلى  1، وجمع الجزء الطافي من العينة الُمَثفَّ
بالماء المقطر وأعيدت عملية التثفيل، حيث جمع الراسب وغسل عدة مرات بالماء المقطر للتخلص من آثار المحلول الملحي، 

َنت العينة على درجة  2.5لمتكيسة( محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم وفي النهاية أضيف للراسب )البيوض ا  26% وُحضِ 
 . (Al-Idreesi et al,, 2013; Bowmann and Lynn, 2009)مئوية في محم مائي بهدف تبويغ البيوض المتكيسة 
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مرات بالماء المقطر  3اها ساعة وقبل إتمام تبوغ البيوض المتكيسة وغسل محتو  20ُأخَذ جزء من العينة السابقة بعد مضي 
            Mcmasterدقائق( وعرفت أعدادها باستخدام شريحة  5دورة بالدقيقة ولمدة  2500عن طريق التثفيل )

(Bowmann and Lynn, 2009) الـ، وذلك ليتم استخالص RNA .منها وتقييم نجاح عملية االستخالص 
غسلت من محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم بالماء  كامل،من العينة بشكل بعد تبوغ البيوض المتكيسة الموجودة في ما تبقى 

 بعد عدها. DNAالمقطر كما ذكر سابقًا وطبقت عليها طرائق استخالص الـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أعورين مصابين باأليمرية تينال: (1رقم ) الشكل

  :DNAطرائق استخالص الـ -3-2
 يكانيكي المتبوع باستخدام إحدى العتائد التجارية:الطريقة األولى باستخدام التكسير الم -3-2-1
مكرولتر من هيبوكلوريت الصوديوم  200مل وتم تعقيمها بإضافة  2في أنبوب سعة متبوغة بيضة متكيسة  6X10 5وضعت  
، تم بعدها غسل العينة بالماء المقطر المعقم (Zhao et al,, 2001) ي الثلج لمدة نصف ساعة% ووضع األنبوب ف6
 دقائق(. 5دورة بالدقيقة ولمدة  2500مرات ) 3تثفيل بال

ملم )بداًل من الكرات الزجاجية أو المصنوعة من الزركون( مع البيوض المتكيسة 2كرات بالستيكية بقطر  10وضع بعد ذلك 
ة تتحرر حيث لوحظ أنه بعد هذه المد Vortexدقائق متواصلة بمساعدة جهاز  10في األنبوب وتم رج العينة بقوة ولمدة 

 (.2معظم الكيسات البوغية من البيوض المتكيسة وتبقي الحيوانات البوغية داخلها سليمة )الشكل 
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 الكيسات البوغية المتحررة من البيوض المتكيسة بعد تحطيمها ميكانيكيًا مع بعض الكيسات السليمة(: 2) رقم الشكل

 ®NucleoSpinعتمد على أعمدة تحتوي جيل السيليكا  بعد ذلك أخرجت الكرات الزجاجية واستخدمت عتيدة تجارية ت
Tissue kit (Macherey-Nagel, Germany)   إلكمال مراحل االستخالص، وُطبِ َقت على العينة المراحل الموصى

َنت العي نة مع إنزيم البروتيناز ك  بها من الشركة المصنعة للعتيدة يلة ل Proteinase K، باستثناء بعض التعديالت إذ ُحضِ 
 DNAوتم أيضًا في نهاية االســــتخالص الحصول على الـ  لساعتين، مئوية 56بداًل من  مئوية 65كاملة على درجة حرارة 
 DNAوذلك لتركيز كمية الـ  100µlبداًل من   Elution Bufferمن دارئة االستخراج   60µl من العينة محلواًل في

وإنجاز اختبار تفاعل  DNAإجراء الرحالن الكهربائي لتقدير كمية الـ إلى حين °C 20-المستخلصة وحفظت عند الدرجة 
 البوليميراز المتسلسل.

 :CTABالطريقة الثانية باستخدام التكسير الميكانيكي المتبوع بدارئة الحل ومحلول  -3-2-2
لــــى وتــــمَّ تعقيمهــــا طبقــــت هــــذه الطريقــــة علــــى العــــدد ذاتــــه مــــن البيــــوض المتكيســــة المتبوغــــة الــــذي اعتمــــد فــــي الطريقــــة األو 

 بنفس الطريقة أيضًا، وكسرت باستخدام الكرات البالستيكية وباتباع الخطوات ذاتها التي اتبعت آنفًا.
                        CTABبعد االنتهاء من التحطيم الميكانيكي وإزالة الكرات البالستيكة تم استخدام دارئة حل ومحلول 

(Zhao et al,, 2001) عديالت في المواد المستخدمة والخطوات.مع بعض الت 
 دارئة الحل والتي تتكون من: من 60µlإضافة بداية تم 

 (660 mM EDTA, 1.3% SDS, 2 mg/ml proteinase K, pH 9.5)  دقيقة على  45وحضنت مع العينة لمدة
القليلة  N-lauroylsarcosineفي تركيب هذا المحلول بداًل من مادة  SDSحيث ُأدخل مركب الـ مئوية، 65الدرجة 

 .SDSاالستخدام والتوافر في المختبرات على العكس من الـ
 المكون من:  CTAB الـمحلول  µl 350تضمنت المرحلة التي تلت مرحلة الحل إضافة 

(2% w/v CTAB, 1.4 M NaCl, 0.2%b-mercapto-ethanol, 20 mM EDTA, 100 mM TRIS)     
(Zhao et al,, 2001) 

ال تعتمد على  Promegaمئوية لمدة ساعة واحدة، ليتم بعدها االعتماد على عتيدة تجارية لشركة  60الدرجة  وتركت على
االعمدة الرابطة للحموض النووية، بل على محاليل خاصة مرسبة للبروتين وعلى ترسيب الحموض النووية بعد ذلك باستخدام 

 كحول االيزوبروبانول.
الذي يمكننا  Wizard® Genomic DNA Purification Kitتين الخاص بعتيدة حيث استخدم محلول ترسيب البرو 

بعد االنتهاء من التحضين  (Zhao et al,, 2001)من تجنب استخدام طريقة الفينول /كلوروفورم التي استخدمت في طريقة 



              4No.-vol.1 – University Journal of Hama-2018                  2018-لرابعالعدد ا –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

76 

 

الخالي من إنزيمات  من الماء المقطر 150µlفي  DNA الـ، وتم في نهاية عملية االستخالص حل CTAB الـمع محلول 
 مئوية حتى استخدامه.  20-، وحفظ عند درجة (Thermo)من شركة  RNase والـ   DNase الـ
 :RNA الـاستخالص  طريقة -3-3

مئوية، أي أثناء التبوغ حيث  26ساعة من تحضينها على الدرجة  20كيسة بيضية بعد  6X105من  RNAاستخلص الـ
نات الحيوانات البوغية في مستوياتها األعلى، حيث عقمت البيوض المتكيسة وحطمت الخاص ببروتي mRNAيكون انتاج الـ

الماليزية  vivantis، وبعد ذلك استخدمت عتيدة تجارية من شركة DNAبنفس الطريقة التي اعتمدت في طرق استخالص الـ
GF-1 Total RNA Extraction Kit ستيكية، علمًا أن معظم مباشرة على البيوض المتكيسة المحطمة بالكرات البال

لجأت إلى إخراج الحيوانات البوغية وتنقيتها ومن ثم استخلص  RNAاألبحاث والدراسات األخرى التي قامت باستخالص الـ
 .RNA(Subramanian et al,, 2008; Thabet et al,, 2017)منها الـ

اعتمادًا على عتيدة تجارية من شركة  في نفس اليوم cDNAالمتممة  DNAانتاج سلسلة الـ RNAتم بعد استخالص الـ
Thermo  األوروبيةRevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit  واستخدم في هذه المرحلة إنزيم المنتسخة
وذلك  Oligo (dT) primerمع تسلسالت مرئسات )مشارع( متعددة التيامين  Reverse Transcriptase (RT)العكسية 

)حيث يحتوي الرنا المرسال على ذيل متعدد األدينين(، بعد ذلك طبق تفاعل البوليميراز  DNAإلى  mRNAلضمان تحويل الـ
الخاص بالحيوانات البوغية والتي يكون الرنا  MIC2 (microneme2)للكشف عن مورثة بروتين cDNAالمتسلسل على الـ

الجينومي  DNAمورثتها على الـ في حين طولها مع األنترونات الموجودة ضمن bp 1029المرسال الخاص بها بطول 
 Beta-Actin. كما أنجز أيضًا تفاعل البوليميراز المتسلسل للكشف عن مورثة البيتا أكتين المرجعية  bp 1647حوالي 

 . Primersباستخدام زوجين مختلفين من المرئسات 
 األغاروز:تفاعالت البوليميراز المتسلسل والرحالن الكهربائي في هالمة  -3-5

ُعِرَف مدى نجاح مراحل  .RNA والـ، DNA الـبهدف التأكد من نجاح عمليات استخالص  PCRلقيام بتفاعالت تم ا
حيث أن طول الرنا المرسال الخاص بها  MIC2عبر تضخيم مورثة البروتين  DNAوتحويله إلى  RNA الـاستخالص 

1029bp  الـوهو أقل من الطول لنفس المورثة على DNA 1647غ والبال الجينومي bp  بسبب احتواء هذه المورثة على
ومن الطول الناتج بعد التضخيم يعرف مدى نجاح الطريقة المستخدمة، كما تم الكشف أيضًا عن وجود  intronsإنترونات 

     . ويوضحcDNA والـالجينومي  DNA الـمورثة بيتا أكتين باالعتماد على زوجين مختلفين من المرئسات وفي كل من 
 :PCR( التالي تسلسالت المرئسات المستخدمة في تفاعالت 1 )الجدول
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(: تسلسالت المرئسات المستخدمة في تفاعالت البوليميراز المتسلسل واطوال الشدف الناتجة، ودرجة 1)رقم الجدول 
 تشافعها.

طول  المرجع
 الشدفة

درجة 
 المورثة التسلسالت التشافع

(Wang et al,, 
2013) 

bp138 

58ْ 

F   5'-GGATTGCTATGTCGGCGATGA-3' 
R  5'-ACACGCAACTCGTTGTAGAAAGTG-3' 

Beta-
Actin 

(Ryan et al,, 
2000) 

bp407  
F  5'-AACGGGTCCGGAAATGTGAA-3' 
R  5'-CGACCCGAAGAATACAGCGA-3' 

Beta-
Actin 

(Liu et al,, 
2014) bp1029 

F  5'-ATGGCTCGAGCGTTGTCGCT-3' 
R  5'-TCAGGATGACTGTTGAGTGTCA-3' Mic2 

 ( مما يلي: 50µlحيث تكون مزيج التفاعــــــــــــــل )
2 µl  مـــــــــن مســـــــــتخلص الــــــــــDNA  ،1 µl (10pmol/µl)  ،1لكـــــــــل مـــــــــن تسلســـــــــلي المرئســـــــــتين µl (10mM)  قواعـــــــــد

ـــــــة  ـــــــار  dNTPs ،5 µl (10x)آزوتي ـــــــة االختب ـــــــوم،    PCR Buffer ،4 µl (25mM)دارئ ـــــــد المغنيزي  0.4كلوري
µl (5U/µl) نـــزيم التــــاك إTaq DNA Polymerase (Vivantis- Malaysia) ، وتــــم إكمــــال المــــزيج بمــــاء

 . µl 50مقطر معقم خال  من إنزيم الدناز حتى 
في الطريقتين  DNA% بهدف القيام بالرحالن الكهربائي للكشف عن نواتج استخالص الـ1.5حضرت هالمة األغاروز بتركيز 

 PCR، وكذلك للكشف عن نواتج تفاعالت الـ µl 10لوراثية المستخلصة والموجودة في المستخدمتين ومقارنة كمية المادة ا
 المستخلص. RNAالناتج من  cDNAالجينومي وعلى الـ DNAالمنجزة على الـ

  Results and Discussion: والمناقشة النتائجُ  -4
 :DNA الـطرائق استخالص  -4-1
جينومي في  DNAبطريقتين مختلفتين وجود  DNAألغاروز لمستخلصات الـأظهرت نتائج الرحالن الكهربائي في هالمة ا 

كال المستخلصين ولكن بكميات مختلفة، إذ سجلت الطريقة التي أتبع فيها تكسير البيوض المتكيسة باستخدام دارئة حل 
قارنة بالطريقة األخرى كميات أكبر من المادة الوراثية م CTABتحتوي إنزيم البروتيناز ك ودارئة أخرى تحتوي على مادة 

(، ولعل التفسير العملي لذلك يعود إلى بنية جدر الكيسات البوغية وحتى البيوض 3التي استخدمت فيها عتيدة تجارية )الشكل 
 Kaya et al,, 2007; Mai et al,, 2009; Walker) المتكيسة أيضًا التي تتكون أساسًا من بروتينات وعديدات سكريد 

et al,, 2016) بالتالي فإن المشاركة بين البروتيناز ك الذي يؤثر على البروتينات ومادة الـ، وCTAB  الي تفكك عديدات
 CTABالسكريد امتلكت تأثيراً فعاالً على جدر الكيسات البوغية المتحررة بعد التكسير وعلى الحيوانات البوغية، علماً أن مادة الـ

 ن الخاليا النباتية لتأثيرها على جدارها الخلوي.م DNAتستخدم في العتائد الخاصة باستخالص الـ
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 بالطريقتين المستخدمتين DNA الـ(: الرحالن الكهربائي لمستخلص 3) رقم الشكل

 DNA الـ -2-، المستخلص وفق الطريقة األولى اعتمادًا على عتيدة تجارية DNA الـ -DNA، -1 الـُمَعلِ م اطوال  Mحيث: 
 CTABة الثانية اعتمادًا على محلول المستخلص وفق الطريق

في الطريقتين إال أن تفاعالت البوليمراز المتسلسل الخاصة بالكشف عن جينة البيتا أكتين  DNA الـوبالرغم من تباين كمية 
منهما  µl 2كانت ناجحة وأعطت نواتج تضخيم واضحة وبالمكان المتوقع عندما طبقت على كال المستخلصين حيث أخذ 

 عل.لكل لتفا
 :RNA الـطريقة استخالص  -4-2

والتي هدفت إلى الكشف عن مورثة البيتا أكتين المرجعية  cDNAبينت نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل على الـ
 mRNAالخاص بالـ cDNA، باإلضافة إلى تضخيم كامل Housekeeping geneوالتي تعد من جينات الخدمة 

 بشكل تام.  cDNAوتحويله لـ mRNAص للـنجاح عملية االستخال MIC2للبروتين 
وجود قطع مضخمة باألطوال  PCR الـحيث أظهرت نتائج الرحالن الكهربائي في هالمة االغاروز لنواتج تفاعالت 

 1029bpوبطول  mic2مورثة (، واألهم هو نجاح تضخيم bp 138و 407المتوقعة الخاصة بمورثة البيتا أكتين )
المرسال لهذه المورثة، أما فيما لو ظهر ناتج التضخيم  RNA الـإنترونات وناتجة عن ( أي أنها من دون 4)الشكل 
الجينومي الخاص باأليمرية وبالتالي  DNA بالـالمستخلص  RNA الـفسيدل ذلك على تلوث  1647bpبطول 

 ظهور ناتج تضخيم لذات المورثة ويحتوي على كل من اإلكسونات واإلنترونات.
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المستخلص،  RNA الـالناتج عن  cDNA الـلرحالن الكهربائي لتفاعالت البوليميراز المتسلسل على (: ا4)الشكل رقم 
M:  الـُمَعلِّم اطوال DNA. 

 Conclusionsاالستنتاجات:  -6
من البيوض المتكيسة المتبوغة  DNA الــــــــــــنجاح الطريقتين اللتين استخدمتا في هذه الدراسة على استخالص  -1

 .لطفيلي األيمرية
 والدارئــــة التــــينــــتج عــــن الطريقــــة التــــي اعتمــــدت علــــى المشــــاركة بــــين دارئــــة الحــــل المحتويــــة البروتينــــاز ك - 2

 .DNA الـكمية أكبر من  CTABتحتوي 
 RNA الــــــالتــــي اســـــتخدمت فـــــي هــــذه الدراســـــة للحصــــول علـــــى RNAاســـــتخالص يمكــــن اعتمـــــاد طريقــــة -3 

ـــــــة ومـــــــن دون اللجـــــــوء إ ـــــــة وتنقيتهـــــــا قبـــــــل المرســـــــال الخـــــــاص بالحيوانـــــــات البوغي ـــــــى اخـــــــراج الحيوانـــــــات البوغي ل
 اخضاعها لمراحل االستخالص. 

 هذا البحث ممول من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني في وزارة التعليم العالي. شكر وامتنان:
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 الهضم الهوائي للقمامة البلدية وتحويلها إلى )سماد عضوي(

 أ.د.عبد العزيز عرواني***                        أ.د.دارم طباع                            ط.ب أحمد دلو

 (2018حزيران  24، القبول: 2018كانون الثاني  7)اإليداع: 

 :الملخص

عتيادية، تضمن البحث إجراء عملية هضم هوائي لنماذج من النفايات المنزلية الصلبة الممزوجة بشكل عشوائي لتمثل الحالة اال
وتمثل الحالة المثالية. وانتهت العملية إلى إعطاء ناتج )٣٠-١ونماذج مهيأة لتحتوي على نسبة كربون إلى النتروجين فيها )

 (.(Compostجاف مث ل حوالي ثلث وزن النفايات المستخدمة في الهضم يطلق عليه السماد العضوي 
( يومًا في فصل الشتاء بالنسبة للحالة المثالية وكانت أقصر 27( يومًا في فصل الصيف و )23استغرقت عملية الهضم )

( يوم شتاًء. وقد تمت دراسة العوامل المؤثرة على عملية الهضم 33( يوم صيفًا و)30من الحالة االعتيادية التي استغرقت )
لنفايات. فتبين أن لتغيير ، نسبة الرطوبة وانخفاض حجم ا[pH]تغير الرقم الهيدروجيني  ومنها درجة حرارة الجو والمزيج،

درجة حرارة الجو تأثير بسيط على عملية الهضم، وان محتوى الرطوبة ضمن المحتوى األمثل لهذه العملية وانخفض حجم 
بينما انخفض في الحالة االعتيادية  % شتاءً 40.٥% صيفًا و 37النفايات في نهاية عملية الهضم في الحالة المثالية إلى 

% شتاًء. ووجد ان السماد العضوي الناتج في كال الحالتين خالي من االحياء الممرضة وغني 41% صيفًا و 39إلى 
( التي كانت تراكيزها قريبة جدًا من تراكيز السماد العضوي التجاري. كما وجد ان تراكيز المعادن الثقيلة N، P،Kبالمغذيات )

 فيه كانت ضمن محددات السماد العضوي القياسية. 

 التخمير، األمن الحيوي، التخلص من القمامة العضوية. :مفتاحيةالكلمات ال
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Aerobic Composting of Municipal waste 
 

Ahmad Delo                                     Dr. D. Tabbaa 

(Received:  7 January 2018, Accepted: 24 June 2018) 

Abstract: 

An aerobic digestion for solid waste samples which had been mixed randomly to 
represent the normal (real) case, and for samples prepared to have Carbon to 
Nitrogen C:N equal (1-30) as an ideal case. The result of this process was a dry 
matter has 1:3 the original weight of the used solid waste in the digestion and this 
product was called compost. The duration of digestion for ideal case was (23) days 
in summer and (27) days in winter, while for normal case it was (30,33) in summer 
and winter respectively. In this research several factors effecting on the digestion 
such as (temperature of air and mix, pH variation ,water content and volume reducing 
of solid mixture were studied). we concluded that the effect of air temperature 
variation was mild on digestion, and the water content was in the ideal range of the 
process,. The solid waste volume decreased in the end of digestion process for ideal 
case to (37,40.5)%, while decreased to (39,41)% for real case in the summer and 
winter respectively. The produced compost in both case was shown free from 
pathogenic microorganism and rich in nutrients (N, P, K) and their concentrations 
approach to commercial compost as well as their economic value. It has been found 
that the heavy metals concentrations in the resultant compost were in the standard 
limits. 

 

 Key words: Composting, biosecurity, disposal of organic Wastes. 
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 :Introductionالمقدمة  -1
تشتمل القمامة البلدية في مدينة حماه بشكل رئيسي على ما يطرح من فضالت صلبة من المنازل، المطاعم المحال التجارية، 

ات الى خلق مشكلة بيئية واضحة ظهرت جليا في شوارع وطرقات المدينة وأدت المصانع والمزارع. وقد ادى تراكم هذه النفاي
 الى تشويه صورتها الجميلة.

ومما يدعو للقلق هو عدم وجود طرائق وتقنيات عالجية سليمة لحل هذه المشكلة في الوقت الحاضر على الرغم من توفرها 
ير متوفرة تحت تأثير الظروف التي يمر بها البلد حاليًا حيث في دول اخرى ألن تطبيقها في المدينة يحتاج الى امكانيات غ

بقيت سبل التخلص من النفايات الصلبة البلدية تقتصر على الطرق البسيطة مثل الحرق المكشوف للنفايات في مناطق 
فرد والبيئة معا. تجميعها، او رميها في مكبات غير مجهزة بوسائل لحماية البيئة المحيطة من انتشارها وهذا ما يسئ إلى ال

وللتخفيف من عبء المشاكل البيئة على مدينة حماه فقد اتجهت فكرة هذا البحث لتشمل اعادة تدوير بعض مكونات النفايات 
البلدية من خالل اجراء عملية هضم هوائية طبيعية )تخمير عضوي( لها وتحويلها الى ناتج نهائي يمكن االستفادة منه من 

 حسنة للتربة الزراعية.خالل استخدامه كمادة م
تجري عملية هضم النفايات بفعل االحياء المجهرية تحت ظروف هوائية وظروف حرارية طبيعية مبسطة. ومن مميزات هذه 
الطريقة انها اقتصادية وتعمل على تقليل تأثير االحياء الممرضة التي قد تحتويها النفايات حيث يقتل معظمها ظروف درجات 

وتنتهي العملية إلى اعطاء ناتج مستقر يسمى السماد العضوي )مواد محسنة للتربة( وهو عبارة عن مواد . [12] الهضمحرارة 
عضوية غنية بالمغذيات )النتروجين، الفسفور، البوتاسيوم( التي تحتاجها عملية االنبات ويفيد في تخفيف التربة الثقيلة وتحسين 

 .[1] ءبالماتركيب التربة وزيادة قدرتها على االحتفاظ 
 :واقع ادارة النفايات الصلبة في محافظة حماه 

بعد احداث دائرة ادارة النفايات الصلبة  /2006إن مشروع االدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في المحافظة بدأ في عام / أواًل:
 ت التالية: في حماه، أسوة بباقي المحافظات. وخالل هذه السنوات وحتى تاريخه تم االنتهاء من تنفيذ المنشآ

ســــــــور  –المبنى االداري  –القبان االلكتروني  –حوض الرشــــــــاحة  –مطمر كاســــــــون الجبل )خليتين للطمر الصــــــــحي  -1
 تعبيد الطريق الواصل إلى المطمر(.-الموقع

 –المبنى االداري  –القبان االلكتروني  –حوض الرشــــاحة -مطمر البركان في الســــلمية )ثالث خاليا للطمر الصــــحي  -2
 (.سور الموقع

-المبنى االداري  –القبان االلكتروني  –حوض الرشاحة  –مطمر حنجور في مصياف )الخلية االولى للطمر الصحي  -3
 سور الموقع(.

عقيربات(، علمًا أن محطات الســـــــعن والحمراء وعقيربات هي  –الســـــــعن -الحمراء –محطات نفل النفايات )الســـــــنديانة  -4
 خارج الخدمة التها في مناطق غير آمنة.

 %.75النسبة لمطمر حنجور فإن الخلية الثانية فقط هي قيد التنفيذ بنسبة انجاز أما ب -5

 ثانيًا: األعمال المطلوب تنفيذها الستكمال واستثمار هذا المشروع المهم هي: 
 مليار ل.س. /5بكلفة تقديرية /  2018طن / يوم لعام  /600معمل فرز النفايات في كاسون الجبل لمعالجة /

 مليار ل.س. /3بكلفة تقديرية / 2019طن/ يوم لعام  /200ايات في البركان في السلمية لمعالجة / معمل فرز النف

 مليار ل.س. /4بكلفة تقديرية / 2020طن/ يوم لعام 300معمل فرز النفايات حنجور في مصياف لمعالجة 
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 – 2018يلبية، مصياف(. في األعوام )إنشاء محطات النقل في )الربيعة، عوج، مرداش، كرناز، العمقية، طيبة اإلمام، السق
 / مليون ل.س.  700(. بكلفة تقديرية /2019

 مليار  /2بكلفة تقديرية /  2019محطة معالجة للنفايات الطبية )اوتوكليف( مركزية في مطمر كاسون الجبل لعام 

  ثالثًا: احتياجات المشروع من اآلليات: 

مكرو باص -/1صهريج ماء/- /2بوب كات /- /4/ 3م 20قالب - /2/تركس دوالب - /2مطمر كاسون الجبل )بلدوزر /
 سيارة خدمة بيك اب(.- /1راكب / 20سعة 

مكرو باص سعة -/1صهريج ماء/- /1بوب كات /- /2/ 3م 20قالب - /1تركس دوالب /- /2مطمر البركان )بلدوزر /
 سيارة خدمة بيك اب(.- /1راكب / 20

مكرو باص سعة -/1صهريج ماء/- /1بوب كات /- /2/ 3م 20قالب - /1ب /تركس دوال- /2مطمر حنجور )بلدوزر /
 سيارة خدمة بيك اب(.- /1راكب / 20

فيكون مجموع ما تحتاجه محطات النقل المنجزة وعددها  /2/ 3م 20قالب - /1لكل محطة تركس دوالب / :محطات النقل
 (./24/ 3م 20قالب - /12ما يلي: )تركس دوالب/ /8والتي ستنجز الحقًا وعددها / /4/

 علمًا أنه حاليًا وفي ظل الظروف الراهنة ال يوجد لدى مديرية الخدمات الفنية آليات لتشغيل هذه المطامر والمحطات.

 رابعًا: االحتياجات الالزمة إلدارة وتشغيل المشروع: 
 ل.س(.  / مليون  125عامل، مستلزمات التشغيل /  /77مطمر كاسون الجبل: )عدد عمال وإداريين / 

 / مليون ل.س(. 60عامل، مستلزمات التشغيل /  /48مطمر البركان: )عدد عمال وإداريين/ 

 / مليون ل.س(. 75عامل، مستلزمات التشغيل /  /62مطمر حنجور: )عدد عمال وإداريين / 

 / مليون ل.س(.  165عامل، مستلزمات التشغيل /  /60محطات النقل: )عدد عمال وإداريين / 

 :المشروع صعوبات التي تعيق إنجازال :خامساً 

 في ظل ارتفاع االسعار الدائم. ةنقص التمويل الالزم لتنفيذ المشروع من )آليات، استثمار وتشغيل( خاص

 قلة اليد العاملة الالزمة بشكل عام والمتخصصة في هذا المجال.

 :Aim of study الهدف من الدراسة -2
 .)سماد عضوي(اء عملية هضم هوائي عليها وتحويلها إلى دبال لتقليل من حجم النفايات البلدية بإجر ا -1

دراسة نوعية المواد الناتجة عن عملية الهضم الهوائي ومعرفة مدى احتوائها على المغذيات الضرورية التي  -2
 الممرضة.يجب توافرها في السماد ومدى خلوها من االحياء 

 مل والتخلص من النفايات.العمل على ايجاد طرق علمية واقتصادية وصحية في التعا -3

  :Material and methods المواد وطرائق العمل -3
  :إعداد وحدة الهضم 

كون النموذج من برملين مصنوعين ويتتطلب البحث إنشاء نموذج حقلي اختباري لهضم النفايات الصلبة المنزلية 
( سم 53( سم وقطره )86رتفاعه )من الحديد الخفيف. يمتاز البرميل الواحد منهما بكونه أسطواني الشكل يبلغ ا

 ( لتر مفتوح من االعلى. وهذه البراميل متوفرة محليا. 200وسعته االجمالية )
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( لضرورة إيصال الهواء داخلها والمتمثلة بعمل 1وقد تم اجراء بعض التحويرات على هذه البراميل كما مبين في الصورة )
( سم عن بعضها البعض لغرض دخول الهواء من جوانب البرميل، 10د )( سم في جدرانها الجانبية وبأبعا1.25ثقوب بقطر )

( سم يمتد طوليا داخل البرميل من الوسط قاعدته السفلى مارا بالغطاء العلوي للبرميل. 2.5وامرار انبوب مطاطي قطره )
واء لوسط البرميل. ( سم عن بعضها البعض لضمان دخول اله10( سم وبأبعاد )1.25تخترق االنبوب المطاطي ثقوب بقطر )

ولحماية محتويات البرميل من اشعة الشمس ومياه االمطار ثم عمل غطاء من الحديد الخفيف لتغطية السطح العلوي للبرميل 
( سم لغرض جمع 30×  2.5كما تم عمل فتحة مستطيلة في الجزء السفلي من كل برميل وعمل غطاء مستطيل لها أبعاد )

البراميل من الداخل بمادة مانعة للصدأ ومن الخارج بطالء أخضر اللون لجعلها مقبولة  تعينات الفحص منها دوريا. طلي
 المظهر.

 

 (: البراميل المستخدمة في البحث بعد اجراء التحويرات عليها1) الصورة رقم

 تهيئة القمامة المنزلية:  -4
/  1 /30 – 2016/  12 /22الشتاء للفترة من تم اعتماد حالتين من تراكيب القمامة البلدية أثناء عملية الهضم في فصل 

 وهي:  2017/  7/  11 – 2017/  5/  3وحالتين في فصل الصيف خالل الفترة  2017

 أوال: الحالة االعتيادية: 
 تم اعتماد فضالت بلدية غير معزولة تمثلت بما يلي. 

 بقايا طعام مثل فضالت الفواكه والخضراوات وبقايا الخبز. – 1
 لكتابة، الجرائد، المجالت والكرتون.ورق ا – 2
 فضالت الحدائق واوراق االشجار المتساقطة. – 3
 مواد اخرى وتشمل نشارة الخشب، قطع خشب الصغيرة التالفة، روث الطيور واالغنام. – 4

حلل الحيوي ( سم الن معدل الت5 – 3قطعت االجزاء الكبيرة من النفايات المستخدمة في هذه الحالة الى قطع أصغر بطول )
( لتر شتاءًا وأخر 200(، وقد ملئ برميل واحد )1. وكما مبين بالجدول )[13]يزداد مع نقصان حجم النفايات المراد هضمها 

( كما تم معرفة وزن النفايات التي تمال كل 2صيفا من هذه النفايات بعد حساب معدل نسب مكوناتها في المخبر جدول )
 برميل.
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 [13] االعتياديةكونات القمامة المنزلية المعتمدة في الحالة نسب م :(1) رقم الجدول

 نوع الفضالت 
 معدل النسبة المئوية للبرميل الواحد

 صيفاً  شتاءاً 

 %85 %84 بقايا الطعام 

 %7.5 %9.5 الورق والكرتون 

 % 7                %6 فضالت حدائق

 %0.5 %0.5 مواد أخرى 

 %100 %100 المجموع

 حالة المثالية: ثانيا: ال
تم في هذه الحالة اعتماد نسب تراكيب وحجوم مكونات البرميل الواحد من النفايات بحيث تمثل نسبة الكربون الى النتروجين 

( ألنه معروف ان الجراثيم تستخدم الكربون كمصدر للطاقة وتحتاج نسبة من النتروجين لتكوين الخلية الحية لها، 1:30فيها )
صلية للكربون الى النتروجين في النفايات الصلبة عامل له اهمية في السرعة التي تتم بها عملية الهضم، اي ان النسبة اال

( فان الوقت 1:40(. فإذا تجاوز ذلك إلى أكثر من )1:35إلى  1:30وان النسبة االصلية الضرورية لذلك تتراوح ما بين )
( 1:30ة النتروجين إلى النفايات. أما إذا كانت النسبة أقل من )الالزم للهضم يزداد تبعا لذلك، ولتحسين هذا يمكن اضاف

. وعليه تم اعتماد قيم الكربون الى النتروجين [9;1] إليهافإنها تكون غير مستحبة في الهضم ويمكن تحسينها بإضافة الكربون 
 ( 1:30( للحصول على نسبة الكربون الى النتروجين تمثل )2المذكورة في الجدول )

( لتر 200حساب حجم المكونات المستخدمة من كل مكون من المكونات هذه النفايات لمليء برميل واحد سعته )وقد تم 
لغرض الحصول على النسبة المطلوبة من الكربون الى النتروجين في النفايات المستخدمة  [5] التاليةاعتمادا على المعادلة 

و الخضراوات وروث الطيور. كما تم تقدير وزن النفايات التي ملئت في البحث، وكان المصدر الرئيسي إلعطاء النتروجين ه
 كل برميل.

C: N مجموع عدد اللترات لكل مكون من النفايات  طللخلي =×C÷N .مجموع عدد اللترات لجميع مكونات النفايات / 
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 [10]قيم نسب الكربون: نتروجين وحجوم مكونات القمامة  :(2) رقم جدولال

 النفايات
 ةنسب

الكربون: نتروجين في 
 المكونات النفايات

 نسبة
الكربون: نيتروجين 
 المعتمدة في البحث

الحجم )لتر( المستخدم 
 لملء برميل واحد

 35 1:35 1:35 الفاكهة 

 57 1:16 1( :12-20)    الخضراوات

 6 1:175 1(:120-200) الورق العادي

 2 1:350 1(:200-500) نشارة الخشب 

 8 1:10 1:10 روث الطيور 

 4 1:20 1:20 روث البقر

 18 1:45 1:45 أوراق االشجار المتساقطة

 48 1:18 1(:12-25) حشيش)اعشاب(

 22 1:12 1:12 بقايا الخبز

 

 

 الحالة المثالية-الحالة االعتيادية ب-(: القمامة بعد تقطيعها أ2) رقم لصورةا

 

 

 ب أ
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  خاللها:الفحوصات المطلوبة متابعة عملية هضم النفايات الصلبة واجراء  – 3

ان العملية هي حالة هضم للنفايات القابلة للتحلل بفعل االحياء المجهرية وتحت الظروف الهوائية. ولموازنة عملية 
الهضم تم خالل البحث جمع العصارة الناتجة عن النفايات خالل مراحل الهضم واضافتها داخل البرميل لالستفادة 

 .[8] يهافمن المغذيات الموجودة 
وقد اجريت الفحوصات المهمة يوميا لمتابعة سير عملية الهضم ومنها درجة حرارة الجو ودرجة حرارة النفايات، كما 
اجريت فحوصات أخرى مثل قياس الرقم الهيدروجيني وانخفاض حجم النفايات وتغير محتوى الرطوبة فيها ومتابعة 

مواد العضوية المتطايرة في النفايات. وقد استغرقت مراحل الهضم انخفاض تركيز المواد العضوية من خالل قياس ال
( يوم. وبعد هذه المرحلة تم فرش محتوى البراميل )السماد 40 – 30الهوائي في جميع الظروف التشغيلية ما بين )

العضوي( على شكل طبقة رقيقة معرضة ألشعة الشمس إلكمال عملية نضج السماد العضوي وتجفيفه. واستغرقت 
هذه الفترة تقريبا عشرة ايام في فصل الشتاء وسبعة ايام في فصل الصيف. وبعد ذلك تم طحن الناتج والحصول 

 (.3)الصورة على السماد العضوي كما في 

   

 

 

 

 

 فرش السماد العضوي إلكمال نضجه وطحنه بعد اكتمال عملية النضج ة(: عملي3)رقم  الصورة

والذي يرتبط بسالمة النبات وسالمة االشخاص الذين يتعاملون  سماد العضوي لل الميكروبيكما جرى فحص المحتوى 
السماد لمعرفة وجودها ضمن محددات  السماد العضوي كما تم قياس تراكيز العناصر الثقيلة الموجودة في  معه،

  .للزراعةالمستخدمة  العضوي 

 المخبرية:الفحوصات 
  :اومنه [3] المصدررائق القياسية في تمت معظم الفحوصات المخبرية باالعتماد على الط

( سم من قاعدة 10( غم من النموذج المأخوذ على ارتفاع )10تم قياس بإضافة ) :PH قياس الرقم الهيدروجيني -1
وقياس الرقم الهيدروجيني لهذا  (Jackson,1973)( ملليتر من الماء المقطر ومزجه لعدة دقائق 100البرميل الى )

  (HB- 4500)وحسب الفقرة  0.01بدقة  pH -meterالمحلول بواسطة جهاز 
سم عن قاعدة البرميل  (10)زئبقي موضوع على بعد  يزان حرارةتم قياس درجة الحرارة باستخدام م الحرارة:قياس درجة  -2

  (.212)ْم وحسب الفقرة  0.1ويعمل بالنظام المئوي بدقة 
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ت قبل وبعد تجفيفها وباستخدام جفنة خزفية وميزان الكتروني تم قياس رطوبة باعتماد وزن النفايا: قياس رطوبة النفايات -3
 (. ٢٥٤٠ D-(ْ م، وتم العمل حسب الفقرة )103( ملغم وفرن تجفيف بدرجة )0.0001دقته )

تم في هذا الفحص استخدام جفنة  : Volatile Suspended Solid (VSS) قياس تركيز المواد الصلبة المتطايرة -4
 550( ْم وفرن حرق بدرجة )  103 – 100( ملغم ، وفرن تجفيف بدرجة )  0.0001قته ) خزفية ، ميزان الكتروني د

 ( . A٣٥٤٠-( ْم وتم العمل حسب الفقرة )  600  -
-Dتم قياس الفوسفات بطريقة كلوريد القصد يروز للنماذج المهضومة وقد تم اعتماد الفقرة  :قياس تركيز الفوسفات -5

4500)). 
 .((A-420وحسب الفقرة  Kjeldahl Method س النتروجين بطريقة كلدالتم قيا قياس النتروجين: -6
وحسب الفقرة  Flame photometerتم قياس البوتاسيوم باستخدام جهاز اللهب الفوتومتري  قياس تركيز البوتاسيوم: -7

B-322) .) 
 .((A- 303ب الفقرة وحس Atomic absorptionتم القياس باستخدام جهاز االمتصاص الذري : قياس المعادن الثقيلة -8
( ملليتر من 10( غم من السماد العضوي في )0.1تم تحضير النموذج بمزج ): التحلل الميكروبي في السماد العضوي  -9

المخبر )العلمي الماء المقطر المعقم ومن ثم اجراء الفحوصات الحيوية عليه في مخابر الطب البيطري ومخابر البحث 
 ثة وقسم تغذية الحيوان في كلية الطب البيطري بحماة.االكلينكي( ومخبر الكيمياء الحدي

 :Results Discussion and والمناقشةلنتائج ا -5
  :السماد العضوي غيير درجة الحرارة خالل فترة تكوين ت -1

( منحنيات تغير في درجات الحرارة لمزيج النفايات داخل البرميل وتغير درجات حرارة الجو خالل 2( و )1يبين الشكالن )
( ارتفاع 1الشكل )تكوين السماد العضوي الحالة المثالية وللحالة االعتيادية في موسمي الشتاء والصيف. نالحظ من  فترة

 55حاد وسريع لدرجة حرارة مزيج النفايات داخل البرميل في الحالة المثالية خالل موسم الشتاء ووصولها الى قيمتها العليا 
خفاض لتصبح ثابتة في اليوم السابع والعشرون، وفي حين استغرق االرتفاع في ْم في اليوم الخامس عشر ثم اخذت باالن

( ْم للموسم نفسه ثم انخفض 52درجات حرارة النفايات في حالة االعتيادية أربع وعشرون يوما للوصول الى قيمته العليا )
 ليستقر في اليوم الثالث والثالثون.

فايات داخل البراميل في موسم الصيف فقد سلك نفس السلوك في موسم الشتاء اما بالنسبة لتغيير درجات الحرارة لمزيج الن
 63( وان اعلى درجة حرارة وصلت اليها النفايات في الحالة المثالية بعد اربعة عشر يوما هي 2)الشكل كما هو موضح في 

صيفا فان اقصى قيمة درجة حرارة وصلتها ْم لتنخفض بعدها وتستقر في اليوم الثالث والعشرين. اما بالنسبة للحالة االعتيادية 
ْم في اليوم التاسع عشر ثم عادت لتنخفض وتستقر في اليوم الثالثين ويعزى ارتفاع درجات الحرارة الى  61النفايات هي 

كسدة التي تساعد في ا Thermophilicوالجراثيم المحبة للحرارة العالية  Mesophilicنشاط الجراثيم المحبة للحرارة المعتدلة 
 .[1] الحرارةالكربون وتحويله الى ثاني اوكسيد الكربون مما ينتج عنه إطالق كمية كبيرة من 

االقصر في الحالة  ي)فترة استقرار درجات الحرارة( ه السماد العضوي وقد تبين من خالل النتائج ان فترة تكوين 
تعتمد على طبيعة النفايات  السماد العضوي كوين عليه في الحالة االعتيادية لكال الموسمين الن فترة ت االمثالية مم

الن هذه النسبة كانت االعلى في الحالة  [1] نفاياتال يحيث تزداد هذه الفترة مع زيادة نسبة )الكاربون/النتروجين( ف
 االعتيادية.
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تكوين السماد العضوي  (: درجات حرارة مزيج النفايات داخل البراميل وتغير درجات حرارة الجو خالل فترة1) رقم الشكل
 في موسم الشتاء.

(: تغير درجات حرارة مزيج النفايات داخل البراميل وتغير درجات حرارة الجو خالل فترة تكوين السماد العضوي 2) رقمالشكل 
 في موسم الصيف.

 :تغير قيمة الرقم الهيدروجيني خالل فترة تكوين السماد العضوي  -2
للحالة االعتيادية،  7للحالة المثالية و 6.5لمزيج النفايات في موسم الشتاء في اليوم االول  (pH)كانت قيمة الرقم الهيدروجيني

في اليوم الحادي عشر ثم اخذت  8.5ثم ارتفعت الى  5وقد انخفضت هذه القيم في اليوم الثالث للحالة المثالية لتصل الى 
لية تكوين السماد العضوي. اما بالنسبة للحالة االعتيادية في اليوم السادس والعشرون من عم 7.7تنخفض الى ان استقرت عند 

في  8.5في اليوم السادس ومن ثم ارتفعت لتصل الى  5.2في نفس الموسم فقد حصل أدني انخفاض للرقم الهيدروجيني 
  (.3)الشكل في اليوم الثالث والثالثون كما هو موضح في  7.8اليوم الثاني والعشرين لتنخفض بعدها وتستقر عند 

للحالة  6.7قيمة الرقم الهيدروجيني لمزيج النفايات في اليوم االول كان  ن( ا4يالحظ من الشكل )اما بالنسبة لموسم الصيف 
في اليوم الثالث ثم ارتفعت لتصل الى  5.2لحالة المثالية الى افي  القيمةوقد انخفضت هذه  االعتيادية.للحالة  7.1المثالية و

الهيدروجيني . بينما حصل أدني انخفاض للرقم والعشرون  خامسفي اليوم ال 7.2عند م انخفضت لتستقر في اليوم التاسع ث 8.5
( في اليوم السابع عشر بعدها انخفضت 8.5)الى اليوم السادس للحالة االعتيادية ثم اخذت باالرتفاع لتصل  ي( ف5.5)

 الهضم.عملية في اليوم التاسع والعشرون من  (7.2)عند لتستقر 
في المراحل االولى من عملية الهضم الى التحلل السريع للمواد العضوية مم ينتج عنه إعطاء  ٠ pHزى انخفاض قيميع

 التي تتسبب في خفض قيمة ال  Butric Acid وحامض البيوتاريك Acetic Acid حوامض عضوية مثل حامض الخليل
pHاما ارتفاع قيمة  ٠pH قبل االحياء المجهرية وتحويلها الى مركبات عضوية يحصل نتيجة استهالك هذه الحوامض من

 3ايام في الحالة االعتيادية و 6. كما يعزى وصول الرقم الهيدروجيني الى اخفض حد له خالل [6]ذات تأثير حامضي اقل 
مع الحالة  ايام في الحالة المثالية هو انخفاض المواد العضوية في الحالة المثالية وحاجتها الى وقت اقل للتحلل مقارنة

 االعتيادية. 

1 2 
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(: تغير الرقم الهيدروجيني لمزيج النفايات داخل البراميل خالل فترة تكوين السماد العضوي في موسم 3)رقم  الشكل
 الشتاء.

وسم (: تغير الرقم الهيدروجيني لمزيج النفايات داخل البراميل خالل فترة تكوين السماد العضوي في م4)الشكل رقم 
 الصيف.

  السماد العضوي:انخفاض حجم النفايات خالل فترت تكوين  -3

تم اعتماد تغيير ارتفاع النفايات في البراميل لتحديد قيم االنخفاض في حجم النفايات لكال الموسمين كما موضح في 
تيادية، ويعزى ذلك الى (. وقد كان االنخفاض في االيام االولى أسرع في حالة المثالية عن الحالة االع6( و)5الشكلين)

سرعة تكوين االحياء المجهرية بسبب وفرة النتروجين حيث تقوم هذه االحياء بتحليل المواد العضوية وخفض حجم 
. ويستمر االنخفاض في الحجم الحالتين نتيجة تحلل المواد العضوية الى حد الثبات في الحجم. [14]النفايات بسرعة أكبر

% شتاءا 41.5% صيفا في الحالة المثالية، وفي حين مثل نسبة 37% شتاءا و40.5نسبة وقد مثل ما تبقى من الحجم 
% صيفا في الحالة االعتيادية، ويعزى االختالف البسيط للحالتين في الصيف عما هو عليه في الشتاء الى تأثير 39و

 عملية التبخير التي تزداد صيفا.

 

 اء عملية الهضم في موسم الشتاء.(: تغير حجم مزيج النفايات اثن5) رقم الشكل
 (: تغير حجم مزيج النفايات اثناء عملية الهضم في موسم الصيف.6)رقم الشكل 

  :السماد العضويمحتوى الرطوبة خالل فترة تكوين  تغير-٤

ة محتوى %، وان زياد 55ان محتوى الرطوبة االمثل خالل مراحل تكوين السماد العضوي يتراوح ما بين ]2،3[ذكر الباحثان 
الرطوبة يعمل على ملئ الفراغات بين جزيئات النفايات الماء ويقلل من تبادل االوكسجين مما يخلق ظروف ال هوائية وانبعاث 
روائح غير مقبولة، مع خفض درجات الحرارة الهضم، في حين انخفاض محتوى الرطوبة يجعل عملية تكوين السماد العضوي 

3 

 4 

5 

 

6 
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% شتاءا في الحالة 62( وقد ارتفاع قيمة محتوى الرطوبة بشكل حاد ووصل الى 8و) (7بطيئة. وقد لوحظ من الشكلين )
% في الحالة االعتيادية 60% في الحالة المثالية و61المثالية وفي الحالة االعتيادية اما في موسم الصيف فقد وصلت الى 

 وكانت جميع النسب ضمن المحتوى االمثل للرطوبة.
ي محتوى الرطوبة الى ضعف تأثير اختالف درجات حرارة الجو على هذه الخاصية اثناء فترة ويعزى هذا التقارب النسبي ف

تكوين السماد العضوي، ويعزى سبب ارتفاع قيمة محتوى الرطوبة عند بداية عملية الهضم الى نشاط االحياء المجهرية وقيامها 
 ايضا. [2]لهذا التحلل وهذا اكده الباحث  بتحليل المواد العضوية بسرعة واعطاء الماء كأحد النواتج النهائية

 

(: تغير محتوى الرطوبة لمزيج النفايات داخل البراميل خالل فترة تكوين السماد العضوي في موسم 7)رقم  الشكل
 الشتاء.

(: تغير محتوى الرطوبة لمزيج النفايات داخل البراميل خالل فترة تكوين السماد العضوي في موسم 8) رقم الشكل
 صيف.ال

 تتغير تراكيز المواد الصلبة المتطايرة خالل فترة تكوين السماد العضوي: – 5
في  Volatile Suspended Solid(VSS)( ان النسب المئوية للمواد الصلبة المتطايرة 10( و )9نالحظ من الشكلين )

% شتاءا 70حالة المثالية، و% صيفا في ال 65% شتاءا و62مكونات النفايات المستخدمة في بداية عملية الهضم هي 
% صيفا في الحالة االعتيادية. وقد اخذت هذه النسب باالنخفاض الحاد في الحالة المثالية واالنخفاض التدريجي في 68و

الحالة االعتيادية نتيجة نشاط االحياء المجهرية واستهالكها للمواد العضوية كمصدر للطاقة الى ان استقرت النسب عند حدود 
لة حا% صيفا في 21% شتاءا و20% صيفا في حين كانت هذه القيم قد استقرت عند 20لة المثالية شتاء و% للحا17

7 8 



              4No.-vol.1 – University Journal of Hama-2018                  2018-لرابعالعدد ا –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

94 

 

الحالتين المثالية واالعتيادية الى اختالف محتوى النفايات من المواد العضوية ويعزى سبب هذا االختالف في االعتيادية.
 حالة.في كل 

 اخل البراميل خالل فترة تكوين السماد العضوي في موسم الشتاء.لمزيج النفايات د VSS(: تغير9)رقم  الشكل
 لمزيج النفايات داخل البراميل خالل فترة تكوين السماد العضوي في موسم الصيف. VSS(: تغير 10) رقم الشكل

 التحليل المكروبي السماد العضوي: –6
الضروري التأكد من خلوه من االحياء الممرضة بسبب استخدام الفالحين للسماد العضوي في الحقول الزراعية، وجد من 

لضمان عدم تعرضهم لها نتيجة التالمس المباشر مع ضمان عدم تلوث النباتات بهذه االحياء. وقد تبين من النتائج التحليل 
الى  ( خلوه من االحياء الممرضة لكال الحالتين صيفا وشتاءا، ويعود السبب في ذلك3المكروبي للسماد العضوي الجدول )

 . -4] -14-7- [12ارتفاع درجات حرارة الهضم داخل البراميل والتي تعمل على قتل االحياء الممرضة كما اكده الباحثون 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

10 
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 نتائج التحليل الميكروبي لنماذج السماد العضوي  :(3)الجدول رقم 

 نوع الميكروب

 النموذج الشتوي 
 عدد الخاليا / غم سماد

 النموذج الصيفي
 يا / غم سمادعدد الخال

 الحالة االعتيادية الحالة المثالية الحالة االعتيادية الحالة المثالية

 Total العدد الكلي للبكتيريا
bacterial count 

5.5*106 8*106 5*106 6*106 

 العدد الكلي لبكتيريا الكليفورم
Total coliform 

4*103 5.2*103 NIL NIL 

 بكتيريا القولون البرازية
Fecal coliform 

NIL NIL NIL NIL 

 أنواع السالمونيال
Salmonella sp. 

NIL NIL NIL NIL 

 

 قياس تراكيز المعادن الثقيلة في نماذج السماد العضوي: – ج

 (Cd( تراكيز العناصر الثقيلة الموجودة في السماد العضوي ويالحظ من النتائج ان تركيز كل من الكادميوم )4يبين الجدول )
( تقع ضمن محددات السماد العضوي الصالح لالستخدام كمادة محسنة للتربة Zn( والزنك )Cu( والنحاس )(Pbوالرصاص 

 والمشار إليها في نفس الجدول.

 معدل تراكيز المعادن الثقيلة في السماد العضوي  :(4)رقم الجدول 

 العناصر الثقيلة 
 ملغم /كغم

 الحالة االعتيادية الحالة المثالية
 [11]المحددات 

 صيف شتاء صيف شتاء

 10> 0.8 0.9 0.6 0.7 الكادميوم

 250> 71.2 70.8 62.2 60.3 الرصاص

 1000> 22.6 21.1 16.8 17.7 النحاس

 2500> 92.3 90.1 88.2 85.9 الزنك
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 قياس وزن السماد العضوي الجاف الناتج عن عملية الهضم: – 7

( لتر لكل حالة 200تخدمة في البحث والمطلوب ملئ برميل واحد منها سعة )( أوزان النفايات البلدية المس5يبين الجدول )
 من حاالت البحث وأوزان السماد العضوي الناتج عن كل حالة. 

 أوزان النفايات الصلبة والسماد العضوي الناتج عنها :(5) رقمالجدول 

 الوزن )كغم(
 الحالة االعتيادية الحالة المثالية

 صيف شتاء صيف شتاء

 46 48 43 45 برميل واحد ءزن النفايات الصلبة لمليو 

وزن السماد العضوي الناتج من قبل كل 
 برميل

14.5 14 13.5 13 

 االستنتاجات: -6
 عملية هضم القمامة البلدية بهذه الطريقة أدت إلى التقليل م حجم ووزن النفايات البلدية. -1
جعل عملية الهضم هوائية بشكل طبيعي ومن دون حصول  إن اجراء التحويرات على البراميل المستخدمة في الدراسة -2

 تحلل ال هوائي من خالل عدم مالحظة انبعاث روائح كريهة أو وجود ديدان أثناء عملية الهضم.
 وجد تأثير تغير درجات حرارة الجو بسيط جدا على عملية الهضم الهوائي للنفايات. -3
وبة داخل البراميل ولكن يعمل على تقليل الفترة الزمنية الالزمة إن تغيير درجات حرارة الجو ال يؤثر على محتوى الرط -4

 الستقرار قيمة محتوى الرطوبة داخل البراميل.
فترة تكوين السماد العضوي في الحالة المثالية أقصر ما الحالة االعتيادية وكانت خالل موسم الصيف أقصر مما عليه  -5

 في موسم الشتاء.
 لممرضة للحالتين االعتيادية والمثالية ولكال الموسمين الصيف والشتاء.خلو السماد العضوي من االحياء ا -6
 تراكز المعادن الثقيلة في السماد العضوي كانت ضمن المحددات المسموحة الستخدام السماد العضوي كسماد زراعي. -7
السماد  (  في السماد العضوي الناتج في البحث قريبة جدا من نسب وجودها فيN، P،Kمعدل نسب المغذيات ) -8

 التجاري .
انخفاض كلفة تحضير السماد العضوي من النفايات البلدية بطريقة الهضم الهوائي التي اجريت خالل البحث مقارنة مع  -9

 .كلفة شراء السماد العضوي التجاري 
  التوصيات -7
 إمكانية تحويل هذه الدراسة الى مشروع كبير إلنتاج السماد العضوي في مدينة حماه. -1

تحضير السماد العضوي من مزج النفايات المنزلية مع النفايات الصلبة الحقول الدواجن او المجازر ودراسة اجراء دراسة ل -2
 نوعية السماد العضوي الناتج عن ذلك.

نوصي بعدم رص النفايات الصلبة داخل البراميل أثناء عملية الهضم وعدم تقطيع كافة النفايات بأحجام صغيرة  -3
 التهوية.لجعل الفراغات بينها لغرض 
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الستخدامها الجليسيرين أو نشاء الذرة على  المحتويةعلفية الخلطات لل الطاقة القابلة للتمثيلقيم تقدير  
 في التغذية المبكرة لصيصان الفروج

 طرشة ند. حس **                         بشير البوشي *

 (2018تموز  2، القبول: 2018آذار  27)اإليداع: 

 الملخص:
وفرة في سورية من أحد تصوصًا غير ُمجنسة من أحد الُهجن التجارية )الفروج( الم 45بة هضم استخدم فيها أجريت تجر 

بهدف تقدير قيم الطاقة القابلة للتمثيل للخلطات العلفية المقدمة للصيصان في األسبوع المفاقس القريبة من مكان التربية، 
فقس دون الحاجة إلتمامها، لتأمين صيصان فاقسة في الوقت نفسه ُجمعت الصيصان عند بدء عملية الاألول من عمرها. 

مجموعات وكل مجموعة قسمت إلى ثالث مكررات، يتألف كل منها من خمس  ثالثتقريبًا. وزعت الصيصان في 
خلطة علفية األولى ُقدم لصيصان المجموعة  صيصان. ُقدم لصيصان المجموعات المدروسة الخلطات العلفية التالية:

خلطة علفية تحوي على قدم لها  ، والمجموعة الثانيةاالحتياجات الغذائية دون أي إضافات مدروسة )الشاهد( تؤمن
تتساوى هذه  ا.%، أم5وي على نشاء الذرة بنسبة تحقدم لها خلطة علفية  أما المجموعة الثالثة%، 5الجليسيرين بنسبة 

 أيام بشكل حر. 7فة صيصان المجموعات حتى نهاية التجربة بعمر الخلطات العلفية في القيم الغذائية المختلفة. غذيت كا
% إلى الخلطة العلفية زادت الطاقة القابلة للتمثيل الظاهرية 5الجليسيرين بنسبة  استخدامتظهر نتائج هذه التجربة أن 

ك فرق معنوي بين في حين لم يكن هنا .( بالمقارنة مع مجموعة الشاهدP≤0.05)والحقيقية لهذه الخلطة وبشكل معنوي 
لم تترافق هذه النتائج مع زيادة في الوزن الحي للصيصان عند نهاية طيور مجموعة نشاء الذرة وطيور مجموعة الشاهد. 
 المدروسة من حيث الوزن الحي. الثالثةالمجموعات طيور األسبوع األول، حيث لم يكن هناك فرق معنوي بين 

 مبكرة، الطاقة القابلة للتمثيل، الجليسيرين، نشاء الذرة. صيصان فروج، تغذية الكلمات المفتاحية:
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Estimation of Metabolisable Energy Values of Diets Containing Glycerin 
or Corn Starch to be used in Early Nutrition of Broiler Chicks 

Alboshi B.                          Tarshah H. 

(Received: 27 March 2018,Accepted: 2 July 2018) 

Abstract: 
A digestibility experiment was carried out using 45 unsexed chicks of a commercial broiler 
breed taken from a hatchery nearby the farm of the experiment. When the chicks started to 
hatch, the chicks were collected without the need to complete the operation of hatching to 
ensure that the hatching chicks were hatched at the same time. The chicks were distributed 
into three groups of each group divid into 3 sub-groups each sub group contains 5 chicks. 
The chicks were fed different diets as follows: 
The chicks of the 1st group were given the broiler diet directly after hatching. The chicks of 
2nd group were given the broiler diet Contain 5% Glycerin directly after hatching. The chicks 
of the 3rd group were given the broiler diet Contain 5% Corn starch directly after hatching. 
The three groups were fed until the end of the experiment 7 days old are free. 
The results show using glycerin 5% in diets increase Apparent Metabolisable Energy and 
True Metabolisable Energy in this diet with significant differences (P≤0.05) compare with 
control group. The results show using Corn starch no significant differences (P≤0.05) with 
control group.  
The results show no significant differences in the average live weight of the groups studied 
during the first three days of life. 

Keywords: Broiler chicks, Early nutrition, Metabolisable energy, Glycerin, Corn starch. 
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 المقدمة: -1
لم يعد من المألوف في مزارع الدواجن الحديثة التأخر في تقديم العلف للصيصان عند الوصول، إال أنها قد تكون قد تعرضت  

حظائر، وبالرغم من أن للتأخر في النقل من خالل إبقاءها في المفقس وكذلك النقل لمسافات طويلة إلى مكان التربية في ال
الصيصان تحمل مخزون احتياطي من المواد الغذائية في كيس المح الذي يمدها بالغذاء لعدة أيام بعد الفقس، إال أن التأخر 
في تقديم الغذاء بعد الفقس له آثار سلبية على النمو من خالل تأخر تطور الجهاز الهضمي والعضلي وبالتالي تأخر النمو 

لوزن المثالي، ناهيك عن زيادة نسبة النفوق في األسبوع األول والذي ُيعدُّ من أسوأ نتائج التأخر في تقديم والوصول إلى ا
 ;Ao et al,, 2012; Decuypere et al,, 2001; Dibner et al,, 1998;Gonzales et al,, 2003الغذاء ) 

Halevy et al,, 2000; Juul-Madsen et al,, 2004; Maiorka et al,,2003.)  تشير الدراسات الحديثة إلى وجود
عالقة طردية بين وزن الصوص في األسبوع األول ووزنه عند بعمر التسويق. باإلضافة إلى سعي الشركات المنتجة للهجن 

يومًا لوزن  40هذه، وبالتالي تقصير مدة تربية الفروج إلى أقل من  التجارية ومراكز األبحاث إلى تقصير الفترة الوصول
يومًا. وهذا يدل على أهمية كل يوم من عمر  40تسويق نظرًا للفترة الزمنية القصيرة التي تحتاجها تربية الفروج وهي حوالي ال

تعد أنظيمات الهضم أثناء حضن البيض جاهزة  (.Nir and Levanon, 1993; Gonzales et al,, 2003الطائر )
 Noy(. إن تناول العلف بعد الفقس مباشرة يزيد النشاط األنظيمي )Traber, 1991وظيفيًا في المنطقة المعوية للجنين )

and Sklan, 1998 ألن الصيصان حديثة الفقس تمتلك مخزون احتياطيًا من األنظيمات البنكرياسية. لكن هذا المخزون ،)
ألولي، لذلك يهبط تركيز االحتياطي من األنظيمات ليس كافيًا لهضم المكونات الغذائية في األمعاء وللحفاظ على تركيزها ا

( Disaccharidaseهذه األنظيمات بعد الفقس مباشرة. فمثاًل خالل مرحلة التطور الجنيني يكون نشاط أنظيم دي سكاريداز)
أضعاف خالل اليومين األوليين من العمر، ويستقر  4-2محدودًا نتيجة انخفاض مخزون السكريات، لكن نشاطه يزداد حوالي 

لوحظت هذه الزيادة مباشرة بعد الفقس عند الصيصان التي تناولت كميات قليلة  ،مع تقدم الطائر بالعمرنشاطه بشكل أكبر 
(. عند قياس نشاط األنظيمات الهضمية )وحدة/كغ من وزن Nitsan et al,, 1991من الخلطات العلفية الغنية بالسكريات )

د أن القيم العظمى لتركيز األنظيمات في البنكرياس بعد فقس الجسم( في البنكرياس وفي التجويف المعوي مع تقدم العمر وج
والكيموتربسين الصيصان في اليوم الثامن بالنسبة ألنظيمي األميالز والليباز، وفي اليوم الحادي عشر ألنظيمي التربسين 

(Nitsan et al,, 1991يالحظ أيضًا عند الصيصان التي ُقدم لها الخلطة العلفية بعد الفقس مبا .) شرة أن لديها مستوًى
أعلى من التربسين ونشاطات أنظيمية أفضل لكل من األميالز والليباز في الغشـاء المخاطي المعوي، وهذا مرتبط مع الزيادة 

مع اكتمال عملية الفقس تكون كافة األجهزة الداخلية في  (.Sklan and Noy, 2000في الوزن لكل من األمعاء والجسم )
من الناحية التشريحية، أما من الناحية الوظيفية فبعض األجهزة تكون غير مكتملة، خصوصًا جهاز  الصوص مكتملة النمو

(. يعتبر الجهاز الهضمي للصيصان عند الفقس كاماًل من الناحية التشريحية لكن قدرته Maiorka et al,, 2003الهضم )
كما أن تقديم الخلطات العلفية  (.Overton and Shoup, 1964الوظيفية غير ناضجة إذا ما قورنت بالطيور البالغة )

المتوازنة بالقيم الغذائية، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والبروتين، يحسن الكفاءة اإلنتاجية للصيصان، وهو الخيار العملي 
قس تؤدي بالرغم من أن التغذية المباشرة للصيصان حديثة الف (.Dibner et al,, 1998األفضل للنمو في بداية الحياة )

(، فإن استفادة هذه الصيصان من بعض الخلطات العلفية Yang et al,,2009دورًا مهمًا في تحسين الكفاءة اإلنتاجية )
(. لذلك يجب أن تحتوي الخلطات Batal and Parsons, 2002قليل بسبب عدم تطور الجهاز المعوي تطورًا كافيًا )

(. Garcia et al,, 2006لى المكونات الغذائية األساسية وبتراكيز عالية )العلفية المقدمة للصيصان بعد الفقس مباشرة ع
( إلى أن معامالت هضم المكونات الغذائية تكون منخفضة نسبيًا في األيام األولى Nitsan et al,, 1991بالمقابل أشار )

 Jamrozس المح. لذلك نصح )من الحياة وذلك النخفاض تركيز األنظيمات الهضمية وقلة فاعليتها في مرحلة امتصاص كي
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and Wertelecki, 1998 بخفض مسـتوى المكونات الغذائية في الخلطات العلفية المقدمة أثناء مرحلة امتصاص كيس )
المح، وأشار إلى أن المبالغة في تغذية الصيصان على خلطات علفية غنية بالبروتين والطاقة في مستهل العمر قد تسبب 

( Vieira and Moran, 1999) وذكر في فترة ما بعد الفقس وبالتالي ارتفاع نسبة النفوق.بعض االضطرابات الصحية 
أيضًا أنه يجب األخذ بالحسبان أن كيس المح يمكن أن يقدم بعض المساهمة من االحتياجات الغذائية للصيصان، فهو يمثل 

 ه الصوص لليوم األول من العمر.% من البروتين الذي يحتاج43% من وزن الصوص ويحتوي على حوالي 10تقريبًا 
(، كما أن Marchaim and Kulka, 1967تستطيع الصيصان هضم السكريات وبشكل خاص النشاء بعد الفقس مباشـرة )

إضافة السكريات إلى الخلطة العلفية تزيد من القدرة الميكانيكية للجهاز الهضمي من خالل طحن األلياف في القانصة والتي 
أما في حال تصويم الصيصان واالعتماد فقط على الماء والسوائل فإن القانصة ستصبح مكان عبور   .درتهاتزيد من قوتها وق

الصيصان قادرة على هضم الكربوهيدرات، خاصة  .(Duke, 1994)للسوائل المغذية مما يضعف من قدرتها الميكانيكية 
حظ نشاط األميالز البنكرياسي في اليوم الثامن (. حيث يالMarchaim and Kulka,1967النشوية، بعد الفقس مباشرة )

عشر من بداية تحضين البيض، ويصل لنشاطه األعظمي المميز في اليوم الرابع بعد الفقس، لذلك تعتمد الصيصان على 
الكربوهيدرات بشكل كبير في التغذية بعد الفقس، حيث تهضم بشكل كامل بفعل األنظيمات المتوازنة على سطح البطانة 

يستخدم الصوص في  (.Moran,1985وية. ويعتمد نشاط هذه األنظيمات على نسبة الكربوهيدرات في الخلطة العلفية)المع
المرحلة الجنينية الدهن بشكل أساسي، لكنه يتحول بسرعة إلى الكربوهيدرات عند الفقس، حيث أن أنظيمات الهضم وطرق 

 Dibner etس، بينما هضم الليبيدات يكون بمستوًى منخفض  جدًا )النقل عبر القناة الهضمية تكون جاهزة للعمل عند الفق
al,, 1998.)  ال تمتلك الصيصان بعد الفقس القدرة على هضم الدهون بكفاءة، لكنها تتحسن مع التقدم بالعمر، فيزداد هضم

عدة، منها وجود بعد الفقس. ويعتمد هضمها على عوامل  21% في اليوم 89إلى  4% في اليوم 82الحموض الدهنية من 
أمالح الصفراء وأنظيم الليباز البنكرياسي وأنظيم الكوليباز والحموض الدهنية المرتبطة بالبروتينات. هذه العوامل غير متطورة 

الخلطات  (.Noy and Sklan, 1995بالشكل المطلوب في الصيصان الفاقسة حديثًا، مما يؤثر سلبًا على هضم الدهون )
صان خالل األسبوع األول من العمر والمختلفة في نسب مكوناتها الغذائية لها تأثيرات مختلفة بالمقارنة العلفية المقدمة للصي

مع الطيور األكبر عمرًا. ففي إحدى الدراسات التي أجريت حول تأثير مكونات الخلطة العلفية خالل األسبوع األول بعد الفقس 
يد عندما تكون طاقته منخفضة، بالمقابل عند زيادة الطاقة في الخلطة مباشرة، لوحظ أن استهالك الصيصان من العلف ال يز 

، في نفس الدراسة تشير النتائج إلى أن زيادة البروتين Noy and Sklan, 2002)العلفية ينخفض استهالك العلف قلياًل )
في هذه الدراسة  .الك العلفالخام في الخلطة العلفية مع ثبات نسبة الحموض األمينية األساسية أدى إلى انخفاض في استه

%، أما زيادة محتوى الخلطة 23التي تم  فيها زيادة نسبة البروتين في الخلطة العلفية كان أفضل أداء عند مستوى بروتين 
 % فلم ُيحسن الكفاءة اإلنتاجية. 4-3العلفية من الدهن فوق 

 هدف البحث: -2
القابلة للتمثيل عند استخدامها في الخلطات العلفية المقدمة  إيجاد مصادر غنية بالطاقة تحقق أفضل استفادة من الطاقة

 لصيصان الفروج حديثة الفقس )التغذية المبكرة(.

 مواد وطرائق البحث: -3
صوصًا من إحدى هجن الفروج التجارية تم أخذهم بشكل عشوائي من أحد المفاقس القريبة  45أجريت تجربة للهضم باستخدام 

مجموعات كل  ثالث. وزعت الصيصان في م 23/9/2017قعة داخل مدينة حماة وذلك بتاريخ الوا من مكان إجراء التجربة
صوصًا. تمت تربية الصيصان لمدة أسبوع واحد باستخدام أقفاص خاصة لهذا الغرض، أبعاد كل  15مجموعة تتألف من 
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غ مساحة القسم الواحد سم وتبل 15*20*20سم ومقسم إلى خمسة أقسام، بحيث تكون أبعاد كل قسم  15*20*100قفص 
. خصص كل قسم لصوص واحد، وكانت المساحة كافية للصوص خالل األسبوع األول من العمر. وأيضًا كانت 2سم 400

سم بحيث ال تعيق الصيصان أثناء الوقوف والحركة. زود كل قسم من أقسام  1*1أبعاد فتحات الشبك المكون لهذه األقفاص 
سم عن األرض غلفت هذه القاعدة  2ان بعمر يوم واحد، ولكل قفص قاعدة ترتفع القفص بمعلف ومشرب يناسب الصيص

سم، وذلك لجمع الزرق وعدم  2بورق األلمنيوم بشكل جيد. وشمل غالف األلمنيوم الجدران الجانبية للقفص على ارتفاع 
صان بحيث يعتبر كل ضياع أي جزء منه خارج القفص. كل مجموعة تحتاج إلى ثالثة أقفاص كل قفص يحتوي خمسة صي

قفص عينة تجريبية واحدة. وتمت التربية في حظيرة مفتوحة تؤمن كافة مقومات التربية التي تحتاجها الصيصان بهذا العمر 
 وقدم لكل مجموعة خلطة علفية محددة كما يلي:

المجموعة الثانية:  ن.% جليسيري5ة وتحتوي على قدم لصيصان هذه المجموعة الخلطة العلفية األساسي المجموعة األولى:
تمثل صيصان  المجموعة الثالثة: % نشاء الذرة.5ساسية وتحتوي على قدم لصيصان هذه المجموعة الخلطة العلفية األ

 ( ال تحتوي أي مواد تجريبية.Basal diet) مجموعة الشاهد، حيث قدم لها الخلطة العلفية األساسية
( تركيب 1يوضح الجدول رقم )(. Ad-libitumة المجموعات بشكل حر)تم تقديم الخلطات العلفية والماء لصيصان كاف

( يبين المكونات الغذائية لهذه الخلطات حيث 2)رقم ( والجدول NRC,1994وفق الجداول العلفية األمريكية )الخلطات العلفية 
 .حسبت وفقًا لجداول التحليل الكيميائي للمواد العلفية الموجودة في المراجع العلمية
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 (: تركيب الخلطات العلفية المدروسة1الجدول رقم )

 نشاء الذرة الجليسيرين الشاهد المادة العلفية/ كغ

 442 448.6 506.6 ذرة صفراء

 409.6 403 395 %48كسبة الصويا 

 18 18 18 ديكالسيوم فوسفات

 57 57 57 زيت الصويا )المصفى(

 13 13 13 حجر كلسي

 1.5 1.5 1.5 مثيونين

 0.4 0.4 0.4 كولين

 2.5 2.5 2.5 ملح طعام

 3 3 3 بيكربونات الصوديوم

 1 1 1 فيتامينات

 1 1 1 أمالح معدنية

 1 1 1 مضاد كوكسيديا

 0 50 0 الجليسيرين

 50 0 0 نشاء الذرة

 1000 1000 1000 المجموع )كغ(

  الفيتامينات تحتوي:كغ من خلطة 1كل 
 7500 ه:ملغ، فيتامين  5000بانتوثينك أسيد:  دولية،وحدة  750000 :3فيتامين د ملغ، 20000 نياسين: دولية،وحدة  3500000 آ:فيتامين 
 ملغ، 705 :12ب فيتامين  ملغ، 500 :1ب فيتامين  ملغ، 500 أسيد:فوليك  ملغ، 1000 :3ك فيتامين  ملغ، 1500 :6ب فيتامين  ملغ،

 لغ.  م 50بيوتين  ملغ، 2500 :2ب فيتامين 
 خلطة المعادن يحتوي: كغ من 1كل 

سلفات الكوبالت  ملغ، 650 الكالسيوم:يودات  غ، 110 المنغنيز:أوكسيد  غ، 50 الزنك:أوكسيد  غ، 15 النحاس:سلفات  غ، 200 الحديد:سلفات 
 ملغ. 300 الصوديوم:سيلينات  ملغ، 500

 
 
 



              4No.-vol.1 – University Journal of Hama-2018                  2018-لرابعالعدد ا –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

104 

 

 تخدمة(: المكونات الغذائية للخلطات العلفية المس2الجدول رقم )

 نشاء الذرة الجليسيرين الشاهد المادة العلفية %

طاقة قابلة للتمثيل كيلو 
 كالوري /كغ

3212 3202 3236 

 23.2 23 23.1 بروتين %

c/p * 139 139 139 

 1.3 1.3 1.3 اليسين %

 0.50 0.50 0.50 مثيونين %

 0.88 0.88 0.89 مثيونين+ السيستين %

 0.33 0.33 0.32 تربتوفان %

 1 1 1 كالسيوم %

 0.45 0.45 0.45 فوسفور ممتص %

 0.2 0.2 0.2 صوديوم %

 0.2 0.2 0.2 كلور %

 4.10 4.11 4.23 حامض لينولييك %

 2.56 2.56 2.65 ألياف خام %

حيث بدأت التجربة بعد قدوم  (Kussaibati, 1979;1983( تصميم تجربة الهضم وفق طريقة )1رقم ) يبين المخطط
من المفقس مباشرة، حيث وزعت الصيصان على أقفاص المجموعات المجهزة بالمشارب والمعالف. قدمت الخلطات الصيصان 

العلفية التجريبية للصيصان مباشرة دون الحاجة لمرحلة تعويد على الخلطة العلفية ألن هذه الخلطات العلفية هي أول غذاء 
يبية لمدة سبعة أيام ثم سحبت الخلطات العلفية التجريبية وصومت عرفته الصيصان، واستمر تقديم الخلطات العلفية التجر 

ساعة تصويم من أجل  24ساعة لجمع الزرق، حيث تم جمع الزرق منذ بداية التجربة حتى نهاية ال  24الصيصان لمدة 
كذلك ، (AME)( ويرمز لها   Apparent Metabolisable Energyحساب كل من الطاقة القابلة للتمثيل الظاهرية )

                   ساعة أخرى لجمع الزرق الداخلي من أجل حساب الطاقة القابلة للتمثيل الحقيقية  24ُصوَمت الصيصان 
(True Metabolisable Energy ويرمز لها )(TME) ( ولحساب اآلزوت الداخليEndogenous Nitrogen)        

 (.ENوالتي يرمز لها )
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 تصميم تجربة الهضم خالل األسبوع األول. :(1رقم ) المخطط

 المؤشرات المدروسة في هذه التجربة:
 حتى نهاية التجربة بعمر سبعة أيام.( 7-6-4-2-0في اليوم )وزن الطيور فرديًا  -1
 ( للخلطاتTMEوالطاقة القابلة للتمثيل الحقيقية ) (AMEحساب الميزان الغذائي بتقدير الطاقة القابلة للتمثيل الظاهرية) -2

 وذلك وفق الخطوات التالية:التجريبية 
جمع العينات: تم جمع عينات الزرق بشكل يومي أخضعت عينات الزرق لعملية فحص دقيقة حيث تم استبعاد العلف  -أ

(. وكذلك Sibbald,1986المهدور المتناثر من المعالف ألن ذلك يؤدي إلى أخطاء في التحاليل واالختبارات الالحقة )
خاصة لهذا الغرض وتم غسل  المتساقط من الطيور. وبعد االنتهاء من فحصه وضع الزرق في أكياس تم استبعاد الزغب

تم أخذ  ورق األلمنيوم بالماء المقطر لجمع بقايا الزرق المتبقية وتم إضافتها إلى العينة وأغلقت األكياس بشكل محكم.
 عينات من الخلطات العلفية التجريبية ووضعت في أكياس خاصة. 

 ْم في المجمدة. 20-العينات: تم حفظ عينات الزرق على درجة حرارة  حفظ -ب
ساعة ثم تم وزنها وطحنها  48درجة مئوية لمدة  65تحضير العينات للتحليل: تم تجفيف العينات على درجة الحرارة  -ت

 لتصبح جاهزة للتحليل.
المسعر الحراري وهو من صنع شركة جهاز  بوساطةتحليل العينات: تم قياس الطاقة الكلية لعينات العلف والزرق  -ث

( والموجود في مخبر Adiabatic Bomb Calorimeter- Model1013-B)طراز ( اليابانية ومن Yoshidaيوشيدا)
 تحليل األعالف في كلية الطب البيطري بجامعة حماة.

 القانون:تم حساب الطاقة القابلة للتمثيل الظاهرية والحقيقية باستخدام  -ج
)كمية الزرق الناتج عن  –طاقة الخلطة العلفية الكلية( ×)كمية العلف المتناولة [=   AMEللتمثيل الظاهريةالطاقة القابلة 

 كمية العلف المتناولة./]طاقة الزرق الكلية(× الخلطة 
الناتج عن )كمية الزرق [ –طاقة الخلطة العلفية الكلية( ×) كمية العلف المتناولة [=  TMEالطاقة القابلة للتمثيل الحقيقية 

كمية العلف المتناولة وتم اعتماد /]]طاقة الزرق الداخلي الكلية(× كمية الزرق الداخلي )  –طاقة الزرق الكلية( × الخلطة 
 الكالوري كوحدة قياس.

 التحليل اإلحصائي: -4
لوحيدة للفرق ( باستخدام طريقة التحليل اSPSS 7.5,2008تم إجراء التحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج اإلحصائي )

ANOVA (One-Way Analysis of Variance) .لتحليل التباينات بين المجموعات المصممة تصميمًا كامل العشوائية 

 صيام الخلطة العلفية بشكل حرتقديم 

 لثامنمن البداية وحتى نهاية اليوم اجمع كامل الزرق 
 جمع الزرق 

 المصدر  وذ

 لداخلي ا

 صيام

 يوم 0
 يوم 7

 يوم 8
 يوم 9
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 النتائج والمناقشة: -5
 في الخلطة العلفية في الطاقة القابلة للتمثيل:جليسيرين ونشاء الذرة تأثير استخدام ال -1

الظاهرية والحقيقية للخلطات العلفية المستخدمة في تجربة الهضم خالل األسبوع  ( الطاقة القابلة للتمثيل3)رقم يظهر الجدول 
% كانت األفضل بمحتواها من 5األول من العمر، حيث بينت النتائج أن الخلطة العلفية المحتوية على الجليسيرين بنسبة 

على الخلطات ( P≤0.05معنوي )ل كيلو كالوري/كغ، متفوقة بشك 3030.3الطاقة القابلة للتمثيل الظاهرية حيث بلغت 
( كيلو 2956، 2967.3، حيث كانت )نشاء الذرةصيصان مجموعة الشاهد و  مجموعةالعلفية التي قدمت لصيصان 

( أن الخلطة العلفية المحتوية على الجليسيرين كانت األفضل من حيث مقدار 3يبين الجدول رقم ) .التواليكالوري/كغ على 
صيصان على كل من  (P≤0.05)كيلو كالوري/كغ، حيث تفوقت بشكل معنوي  3082.7الحقيقية وبلغتالطاقة القابلة للتمثيل 

نستنتج من  ( كيلو كالوري/كغ على التوالي.2996، 3003.6نشاء الذرة، حيث كانت )مجموعة صيصان الشاهد و مجموعة 
في األيام األولى من عمرها قد ساهم في  % إلى الخلطة العلفية المقدمة للصيصان5النتائج أن إضافة الجليسيرين بنسبة 

تعزيز الخلطة العلفية بالطاقة القابلة لالستفادة بسهولة من قبل الصيصان الفاقسة حديثًا، تتفق هذه النتائج مع الدراسات التي 
لكلية % من الطاقة ا97.4تشير إلى إمكانية استفادة الصيصان من الطاقة الموجودة في الجليسيرين بنسب قد تصل إلى 

 Dozier etالموجودة في الجليسيرين في حال كان نقيُا وخاليًا من الميثانول والشوائب واألحماض الدهنية المشبعة )
al,,2011;Ma and Hanna, 1999; Van Gerpen, 2005;Thompson and He, 2006 في الوقت نفسه تشير ،)

يسيرين تكون منخفضة إذا تم انتاجه من الدهون الحيوانية مثل دراسات أخرى إلى أن االستفادة من الطاقة الموجودة في الجل
عود تلك الزيادة إلى تدهن الدواجن أو دهن الخنزير وتزيد االستفادة منه إذا تم انتاجه من الزيوت النباتية مثل زيت الصويا، 

ن الدهون الحيوانية، حيث ُيعتقد انخفاض مستوى الحموض الدهنية المشبعة والميثانول فيها مقارنًة مع الجليسيرين المنتج م
أن وجود الميثانول بنسبة عالية يسبب تشكل مواد سامة ومتراكمة في األمعاء تعيق عملية االمتصاص في االثني عشر 

(، باإلضافة Roe, 1982; Medinsky and Dorman, 1995; Skrzydlewska, 2003خاصًة واألمعاء الدقيقة عامًة )
الصفراء واألحماض الدهنية أحادية الجليسيريدات يقلل من عملية تمثيل واستقالب الجليسريدات  إلى تشكل معقد بين أمالح

من جهة أخرى توافقت  (. Hofmann and Borgstrom,1962; Johnston, 1963; Senior,1964) في األمعاء
تفادة من نشاء الذرة ( حول تقارب بين االسNir and Levanon, 1993; Moran,1985  ;2017النتائج مع )الديري،

مخزون من  والتي تعود المتالك الصيصان الفاقسة حديثًا علىوبين خلطة الشاهد من حيث مقدار الطاقة القابلة للتمثيل 
تتفق أيضًا هذه النتائج مع  .ي في البنكرياسنالذي تراكم أثناء التطور الجنيوالمالتاز وااليزومالتاز أنظيم األميالز 

( التي تظهر قدرة الصيصان الفاقسة حديثًا على االستفادة 1967) Marchaim and Kulkaباحثان ( وال2017)الديري،
من النشاء في الخلطة العلفية ويظهر ذلك جليًا من خالل تقارب قيم الطاقة القابلة للتمثيل الحقيقية والظاهرية للخلطة العلفية 

أن السبب في ذلك يعود إلى النشاط المبكر ألنظيمات األلفا % وخلطة الشاهد، ويعتقد 5التي احتوت على النشاء بنسبة 
 أميالز والمالتاز وااليزومالتاز الذي يبدأ من اليوم الجنيني الثامن عشر عند الصيصان.
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 األسبوع في الهضم تجربة في المستخدمة العلفية للخلطات والحقيقية الظاهرية للتمثيل القابلة الطاقة :(3م )رق الجدول
 .العمر من األول

 نشاء الذرة الجليسيرين الشاهد 

الطاقة القابلة للتمثيل 
الظاهرية 

 كغ(/كالوري و )كيل

 

2967.3 

40.50± 

* 

3030.3 

35.64± 

 

2956 

34.17± 

الطاقة القابلة للتمثيل 
الحقيقية 

 كغ(/كالوري )كيلو 

 

3003.6 

38.08± 

* 

3082.7 

59.31± 

 

2996 

40.03± 

 بنفس الصف. * موجودة يكون الرمزعندما  (≥ P 0.05ند )ع مجموعتين معنوي بينفرق يوجد  -1

 في الخلطة العلفية في الوزن الحي خالل األسبوع األول من العمر:جليسيرين ونشاء الذرة تأثير استخدام ال -2
 ةصيصان مجموع % على5% وصيصان مجموعة نشاء الذرة 5صيصان مجموعة الجليسيرين ( تفوق 4يبين الجدول رقم)

في اليوم الثاني من العمر، حيث كان أفضل متوسط وزن في اليوم الثاني لصيصان  (P ≥0.05معنوي ) الشاهد بشكل
% 5الجليسيرين  مجموعةكما يشير الجدول السابق إلى تفوق صيصان  غ. 51.18% بمتوسط وزن 5نشاء الذرة مجموعة 

اليوم الرابع في حين كان متوسط  فيغ  88.5بمتوسط وزن  (≥ P 0.05)على صيصان مجموعة الشاهد وبشكل معنوي 
صيصان مجموعة نشاء الذرة وصيصان ، في حين زالت الفروق المعنوية بين غ 80.36الشاهد الوزن في صيصان مجموعة 

( إلى زوال 2والمخطط البياني رقم) (4رقم )أما في اليوم السادس والسابع من عمر الصيصان يبين الجدول  .مجموعة الشاهد
المدروسة وبما فيها مجموعة الشاهد، حيث كان أفضل متوسط وزن حي عند نهاية  الثالثةة بين المجموعات الفروق المعنوي

غ،  157.25% بمتوسط وزن 5األسبوع األول لمجموعة الصيصان التي احتوت خلطتها العلفية على الجليسيرين بنسبة 
من  تبين غ. 146.8% 5مجموعة النشاء  ، في حين كان متوسط وزن صيصانغ 147الشاهد تلتها مجموعة الصيصان 

% لم يؤثر بشكل سلبي على معدل النمو ووزن 5الجدول السابق أن تغيير مصدر الطاقة في الخلطة العلفية بنسبة حتى 
% من الخلطة العلفية يمكن 5الطيور حتى نهاية األسبوع األول، بل على العكس تبين أن إضافة الجليسيرين الغذائي بنسبة 

تتفق نتائج هذه الدراسة مع  من معدل الوزن مقارنة مع خلطة الشاهد رغم أن هذه األفضلية لم تصل لحد المعنوية. أن يحسن
% من الخلطة العلفية لم يؤثر بشكل 6( أن إضافة الجليسيرين النقي حتى 2008وزمالؤه ) Dozierما توصل إليه الباحث 

 Henzوأيضًا تتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إليه الباحث سلبي على وزن الصيصان عند نهاية األسبوع األول، 
( أن الجليسيرين يمكن أن يعزز الخلطة العلفية المقدمة للصيصان في األيام األولى من العمر بالطاقة حتى 2014وزمالؤه )

امتصاص عند %، وأن إضافته أكثر من ذلك قد يتسبب في تراجع الوزن وحدوث اسهال وسوء 9نسبة إضافة تصل إلى 
للخلطة العلفية كان واضحًا وساعد الصيصان على  الظاهرالصيصان خالل األسبوع األول من العمر، حيث أن الطعم الحلو 

زيادة االستهالك من العلف والماء ولوحظ ذلك جليًا من خالل زيادة نسبة الرطوبة في الزرق الناتج عن الصيصان التي 
إلضافة إلى أن عملية التمثيل الغذائي للجليسيرين داخل األمعاء تعتمد على وجود أنظيم با احتوت خلطتها على الجليسيرين.
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جليسيرين كيناز والذي يعتبر غير موجود بكميات كبيرة عند الصيصان الفاقسة حديثًا، هذا أيضًا يحد من عملية استخدامه 
( أن 2017نتائج أيضًا مع نتائج الباحث الديري )تتفق ال (.Min et al,, 2010بنسب كبيرة عند الصيصان الفاقسة حديثًا )

إضافة النشاء إلى الخلطة العلفية المقدمة للصيصان في األسبوع األول من عمرها لم يؤِد إلى نتائج سلبية من حيث الوزن 
كيف واالستفادة على التالحي عند نهاية األسبوع األول ويعتقد أن السبب يعود بالدرجة األولى إلى أن قدرة الصيصان السريعة 

% 98.6خالل األيام األولى من العمر وأن معامل هضم النشاء خالل األيام األولى قد تصل نسبته إلى  من النشاء
(Zelenka and Cerensnakova, 2005.) 

 )غ( األسبوع األول فيالمجموعات التجريبية  صيصان(: متوسط الوزن الحي ل4)رقم الجدول 

 نشاء الذرة يسيرينجلال الشاهد العمر )اليوم(

 45.66 45.66 45.66 صفر

 الثاني
 

45.75±4.3 

* 

250.9±6.1 

* 

51.18±5.6 

 الرابع
 

80.36±6.2 

* 

88.5±11.2 

 

581.7±9.2 

 13.5±118.33 14.8±126.25 10.4±119 السادس

 21.1±146.84 16.4±157.25 16.2±147 السابع

 بنفس الصف. * موجودة يكون الرمزا عندم (≥ P 0.05عند ) مجموعتين معنوي بينفرق يوجد  -
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ة لصيصان الفروج في في الخلطات العلفية قبل البادئالطاقة تأثير استخدام مستويات مختلفة من 
 الكفاءة اإلنتاجية

 3رياض قصيباتي أ.د.                    2ه. حسن طرشدأ.م.                           1سعد الجيجكلي د.

 (2018آب  1، القبول:2018حزيران  3)اإليداع: 

 الملخص:
عشــــــوائيًا من أحد المفاقس القريبة من صــــــوصــــــا  من إحدى هجن الفروج التجارية أخذت  150تم إجراء تجربة اســــــتخدم فيها 

مكان التربية وذلك بعد بدء عملية الفقس دون الحاجة إلتمامها لتأمين صيصان فاقسة بنفس الوقت تقريبًا. وزعت الصيصان 
صـوصـًا، تم تغذية صـيصـان كل مجموعة بعد الفقس مباشـرة على خلطة علفية  50في ثالث مجموعات كل مجموعة تحوي 

  .ad-libitum))لفة التركيب خالل فترة األسبوع األول من العمر بشكل جريش وباتباع نظام التغذية الحر قبل بادئة مخت
ولكنها مختلفة في الطاقة ، (Pro=23%) في نسبة البروتين الخام متماثلةخلطات علفية صيصان المجموعات الثالث قدم ل

 األولىطـــــاقـــــة القـــــابلـــــة للتمثيـــــل في المجموعـــــة حيـــــث كـــــانـــــت ال. Energy (ME) Metabolisable القـــــابلـــــة للتمثيـــــل
(ME=3200k.cal/kg ) ًلال وفقا( حتياجــــــــــــــــات الغذائية المذكورة في الجداول العلفية األمريكيةNRC, 1994)  واعتبرت

الطاقة القابلة للتمثيل في و  (،ME=3100k.cal/kg) في المجموعة الثانية لتصــــــــــــــبحبينما تم خفض الطاقة كشـــــــــــــــاهد، 
، مع المحافظة على كافة المكونات الغذائية األخرى في كل الخلطات كماهي (ME=3000k.cal/kg) ثةالثالالمجموعة 

وفقًا لشهية الطائر تم تغذية جميع طيور المجموعات الثالث بعد انتهاء األسبوع األول بعلف فروج محبب  .في خلطة الشاهد
 . يوماً  42ب عمرحتى نهاية التجربة 

 األولىلدى صـــــيصـــــان المجموعة  (P≤0.05)متوســـــط الوزن الحي في نهاية اليوم الثالث وية في معنأظهرت النتائج زيادة 
حيث كانت الزيادة بنســــــــــــــبة  (ME=3000k.cal/kg)الثالثةمقارنة مع المجموعة  (ME=3200k.cal/kg) الشـــــــــــــــاهد

 الثانيةلمقارنة مع المجموعة با األولىلطيور المجموعة  (P≤0.01) عند. بينما في نهاية األســبوع األول كان التفوق 3.2%
 42) فترة التربيةفي نهاية  أية فروق معنوية على التوالي. ولكن لم تالحظ %6.3 ،%4.8 حيث كانت الزيادة بنســـبة لثةوالثا

 .بالنسبة لمتوسط الوزن الحييومًا( بين طيور المجموعات الثالث 
 الثــانيــةمع المجموعــة  نةلمقــاربــا) 1.6(9 األولىموعــة لمعــامــل التحويــل العلفي التراكمي لطيور المج وكــانــت األفضــــــــــــــليــة

 . 1.74الثالثة والمجموعة 1.71

 الفروج. –علف قبل بادئ –الطاقة : الكلمات المفتاحية 

 

_____________________ 
  .جامعة حماه -كلية الطب البيطري  -طالب دكتوراه في قسم اإلنتاج الحيواني اختصاص تغذية دواجن  1
 .جامعة حماه -كلية الطب البيطري  - عد في قسم اإلنتاج الحيواني اختصاص تغذية دواجنأستاذ مسا  2

 .جامعة حماه -كلية الطب البيطري  -أستاذ في قسم االنتاج الحيواني اختصاص تغذية دواجن  3
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Effect of Using Different Levels of Energy in Pre-Starter Diets of Broiler 
Chicks on Performance 

Prof. Dr. Riad Kussaibati              Prof .Dr.Hasan Tarsha        Dr. Saad Al-Jijakly 

(Received:3 June 2018 ,Accepted: 1 August 2018) 

Abstract: 
An experiment was carried out using 150 unsexed chicks of a commercial broiler breed taken 
randomly from a hatchery after the start of hatching. The chicks were distributed into three 
groups of 50 chicks each. The chicks were fed a certain type of mash feed for 7 days as 
follows:  
The chicks of the1st group were given the basal Pre-Starter diet directly after hatching having 
3200k.cal/kg Metabolisable Energy (ME)، according to the American feed tables of (NRC, 
1994).    
The 2nd and the 3rd group of chicks were given the Pre-Starter diet directly after hatching 
but having ME=3100 k.cal/kg, ME=3000k.cal/kg respectively, and maintaining the rest of the 
nutrients as in the basal diet.   
After 7 days, the chicks of three groups fed a broiler pellet commercial diet until the age of 42 
days.  
The results showed the importance of ME=3200k.cal/kg in the diet directly after hatching on 
the average live weight at the end of the first week, the differences were significant (P ≤ 0.01) 
between the chicks of the first group compared to chicks of the second and the third group. 
 No significant differences were noticed among the average live weight of the chicks of all 
groups at the end of the experiment.  
It was showed that ME=3200k.cal/kg in the diet directly after hatching improved feed 
conversion ratio (1.69) compared to birds of the groups at the end of the experiment. 
Key words: Energy - Pre-Starter - broiler. 
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 المقدمة: -1

من حياة الصيصان إلى تطورها الفسيولوجي المثالي، واالستفادة من القدرة الوراثية  األولىتؤدي التغذية الصحيحة في الفترة 
خصـــوصـــًا فيما يتعلق  يةفتناول العلف المتزن بالقيم الغذائ ،((Wertelecki and Jamroz, 2000طيلة فترة التربية التالية 

            وهو الخيــار العملي األفضــــــــــــــــل للنمو في بــدايــة الحيــاة، للصــــــــــــــيصــــــــــــــــان اإلنتــاجيــةيحســــــــــــــن الكفــاءة بــالطــاقــة والبروتين 

(Dibner et al,, 1998) . 
تاجية أشـــــارت بعض األبحاث إلى أن التغذية المباشـــــرة للصـــــيصـــــان الفاقســـــة حديثًا تؤدي دورًا مهمًا في تحســـــين الكفاءة اإلن

(Yang et al,,2009). ،للصـــــــيصـــــــان الغذائية االحتياجات بكل تفي التي العلفية الخلطة إعطاء أن (2012واعتبر)الديري 
اســــــــتفادة هذه ولكن  .الداعمة المحاليل على تعتمد التي التغذية مع مقارنة المبكرة للتغذية طريقة أفضــــــــل الفقس بعد مباشــــــــرة

 ,Batal and Parsons)يل بســـــــــــبب عدم تطور الجهاز المعوي تطورًا كافيًا الصـــــــــــيصـــــــــــان من بعض الخلطات العلفية قل

. لذلك يجب أن تحتوي الخلطات العلفية المقدمة للصــــيصــــان بعد الفقس مباشــــرة على المكونات الغذائية األســــاســــية (2002
 المكوناتت هضــــــــم معامال إلى أن (Nitsan et al,, 1991) أشــــــــار. بالمقابل (Garcia et al,, 2006)وبتراكيز عالية 

 تهاوانخفاض فاعلي ضــــــميةمن الحياة وذلك النخفاض تركيز األنظيمات اله األولىالغذائية تكون منخفضــــــة نســــــبيًا في األيام 
ــــــــــــــبخفض مس (Jamroz and Wertelecki, 1998) لذلك نصح .في مرحلة امتصاص كيس المح توى المكونات الغذائية ـ
إلى أن المبالغة في تغذية الصــــيصــــان على خلطات  أشــــارلة امتصــــاص كيس المح و مرح في الخلطات العلفية المقدمة أثناء

علفية غنية بالبروتين والطاقة في مستهل العمر قد تسبب بعض االضطرابات الصحية في فترة ما بعد الفقس وبالتالي ارتفاع 
نمو الجســم، فهو األســبوع الوحيد  األســبوع األول من عمر الصــيصــان أهم فترة على اإلطالق في على اعتبارو  .نســبة النفوق 

األسبوع نهاية الوصول للوزن المستهدف فـــي  كما أن ،الذي يمكن أن يتضاعف فيه وزن الجسم إلى أكثر من أربعة أضعاف
لحصـــول على أوزان تســـويقية ممتازة في نهاية فترة التربية بســـبب قوة العالقة لمؤشـــرًا هامًا يعتبر األول من حياة الصـــيصـــان 

ــــــــــــــند التسويق اإليجاب تصميم  لذلك تم، (Gonzales et al,, 2003)ية بين وزن الصوص في نهاية األسبوع األول ووزنه عـ
وحتى نهاية هذه الدراســة لإلحاطة أكثر باالحتياجات الغذائية من الطاقة القابلة للتمثيل للصــيصــان بعد عملية الفقس مباشــرة 

من الطاقة القابلة للتمثيل في الخلطة العلفية قبل البادئة  المســتوى األفضــلعن ، والتي تبحث األســبوع األول من حياة الطائر
معامل وأثر ذلك على وحتى نهاية فترة التربية على الوزن الحي في األســــــبوع األول من حياة صــــــيصــــــان الفروج وتأثير ذلك 
 في عمر التسويق. تحويل العلف

 الهدف من الدراسة: -2
البادئة المقدمة للصيصان بعد الفقس مباشرة في بعض مؤشرات  قبلفي الخلطة العلفية دراسة تأثير اختالف مستوى الطاقة 

 .)متوسط الوزن الحي، معامل التحويل العلفي( الكفاءة اإلنتاجية

 المواد وطرق البحث: -3
فاقس من إحدى هجن الفروج التجارية، وقد اختيرت هذه الصيصان عشوائيًا من أحد الم اً صوص 150تم إجراء البحث على 
% 30من التحضــين عندما بلغت نســبة الفقس 20من الفقاســة في اليوم  حيث تم ســحب الصــيصــان .القريبة من مكان التربية

وبعد أخذهم مباشرة  واعتبر هذا الوقت  هو العمر صفر للصيصان، وذلك خالل ساعة واحدة من التحرر من القشرةتقريبًا، 

 50مجموعات كل مجموعة تتألف من ثالث ن جميع الصيصان ثم توزيعهم في وز  لمكان التربية في كلية الطب البيطري تم
يومًا في حظيرة أبحاث الدواجن التابعة لكلية الطب البيطري بمدينة حماة وفق نظام  42صـــــــوصـــــــًا، تمت تربيتها حتى عمر 

خالل شهري أيلول وتشرين األول من التربية المفتوح المستخدم فيه الفرشة العميقة مع تأمين الحرارة والتهوية المناسبة، وذلك 
 . 2017السنة الميالدية 
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خلطات ثالث تم تغذية صــيصــان كل مجموعة بخلطة علفية مختلفة التركيب لفترة األســبوع األول من العمر من خالل تقديم 
ي قيمة تختلف الخلطات العلفية فيما بينها ف ،الفقس مباشـــــــــــــرة بعدad-libitum)) علفية من العلف المجروش بشـــــــــــــكل حر

 مع المحافظة على القيم الغذائية األخرى. (,ME)الطاقة القابلة للتمثيل 
متوافقـــة مع          =3200k.cal/kg MEتنـــاولــت خلطـــة علفيـــة فيهـــا الطـــاقــة  :صــــــــــــــيصــــــــــــــــان المجموعــة األولى:)الشــــــــــــــــاهــد(

(NRC, 1994) 
 .=k.cal/kg ME 3100صيصان المجموعة الثانية: تناولت خلطة علفية فيها الطاقة 

 .=k.cal/kg ME 3000: تناولت خلطة علفية فيها الطاقة الثالثةصيصان المجموعة 
يبين المكونات الغذائية لهذه  (2)يبين تركيب الخلطات العلفية المســــتخدمة في األســــبوع األول والجدول رقم  (1)الجدول رقم 
 الخلطات.

ة بكل مجموعة للصـــيصـــا ن بعد الفقس مباشـــرة ولمدة أســـبوع واحد فقط تم تغذية بعد االنتهاء من تقديم هذه الخلطات الخاصـــ 
يومًا، ثم علف فروج محبب  21صـــــــيصـــــــان المجموعات الثالث بشـــــــكل حر على علف فروج محبب مرحلة أولى حتى عمر

الخلطات العلفية متوفرة في األســــــــــــــواق مع العلم أن هذه يومًا.  42يومًا حتى نهاية التجربة بعمر  22مرحلة ثانية من عمر 
 حتوي على المكونات الغذائية التي توفر االحتياجات الغذائية للطيور.وت

يبين  (4)يبين تركيب الخلطات العلفية المســــــــــــتخدمة بعد األســــــــــــبوع األول حتى نهاية التجربة والجدول رقم  (3)الجدول رقم 
 المكونات الغذائية لهذه الخلطات. 

 .(5الجدول رقم ) المنطقة وفقًا للبرنامج الموضح فيتم تحصين الطيور ضد األمراض الفيروسية المنتشرة في 
 األسبوع األول من العمر والمستخدمة في(: تركيب الخلطات العلفية المختلفة في الطاقة 1الجدول رقم )

 المادة العلفية %
 3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة *

ME = 3200* ME = 3100 ME = 3000 
 56.15 54.25 52.35 ذرة صفراء 1

 37.4 37.7 38.0 %48كسبة فول الصويا  2

 2.1 3.7 5.3 زيت دوار شمس 3

 1.9 1.9 1.9 فوسفات ثنائية الكالسيوم 4

 1.3 1.3 1.3  حجر كلسي 5

 0.2 0.2 0.2 مثيونين حر 6

 0.1 0.1 0.1 كلوريد الكولين 7

 0.1 0.1 0.1 خلطة فيتامينات 8

 0.1 0.1 0.1 خلطة معادن نادرة 9

 0.24 0.24 0.24 ح طعاممل 10

 0.31 0.31 0.31 بيكربونات الصوديوم 11

 0.1 0.1 0.1 مضاد كوكسيديا 12

 100 100 100 المجموع / كغ

 (NRC,1994)* خلطة الشاهد المتوافقة مع االحتياجات الغذائية المذكورة في الجداول العلفية األمريكية 
ME**      كيلو كالوري لكل كغ علف ، = الطاقة القابلة للتمثيل وواحدتها 
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 من العمر (: المكونات الغذائية للخلطات العلفّية المختلفة في الطاقة والمستخدمة في األسبوع األول2الجدول رقم )

 3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة  المكونات الغذائية*

ME = 3200 ME = 3100 ME = 3000 
 3003.78 3102.00 3200.21 طاقة قابلة للتمثيل كيلو كالوري/ كغ

 23.03 23.01 23.00 بروتين %

 130.43 134.81 139.14 البروتين إلىنسبة الطاقة 

 1.25 1.26 1.26 اليسين %

 0.55 0.55 0.55 مثيونين %

 0.92 0.92 0.91 ( %مثيونين + سيستين)
 1.03 1.03 1.03 كالسيوم %

 0.48 0.48 0.48 % متاحفوسفور 

 0.20 0.20 0.20 صوديوم %

 0.20 0.20 0.20 كلور %

 2.60 3.49 4.38 مض اللينولييك %اح

 2.63 2.66 2.70 ألياف %

 (NRC,1994*المكونات الغذائية للمواد العلفية المستخدمة في الخلطات العلفية قد رت حسب )
 التربيةبعد األسبوع األول حتى نهاية فترة : تركيب الخلطات العلفية المستخدمة (3)الجدول رقم 

 المادة العلفية %
 ولىأمرحلة  خلطة علفية

 اً يوم( 8 -21)
 مرحلة ثانية خلطة علفية

 يوماً ( 22 -42)

 66.8 62.2 ذرة صفراء 1

 28.3 32.2 %(48صويا )ال فول كسبة 2

 0.8 1.5 صويا  زيت 3

 2.0 2.0 فوسفات ثنائية الكالسيوم 4

 1.0 1.0  حجر كلسي 5

 0.20 0.20 مثيونين حر 6

 0.10 0.10 كلوريد الكولين 7

 0.10 0.10 خلطة فيتامينات 8

 0.10 0.10 خلطة معادن نادرة 9

 0.25 0.25 ملح طعام 10

 0.25 0.25 بيكربونات الصوديوم 11

 0.10 0.10 مضاد كوكسيديا 12

 100 100 المجموع / كغ
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 (: المكونات الغذائية للخلطات العلفية المستخدمة4الجدول رقم )
 بعد األسبوع األول حتى نهاية فترة التجربة

 خلطة علفية مرحلة أولى المكونات الغذائية
 اً يوم( 8 -21)

 خلطة علفية مرحلة ثانية
 يوماً ( 22 -42)

 3000 3000 كالوري / كغ طاقة قابلة للتمثيل كيلو

 19.5 21 بروتين %

 154 143 البروتين إلىنسبة الطاقة 

 1.01 1.11 اليسين %

 0.51 0.53 ونين %مثي

 0.83 0.87 % )مثيونين + سيستين(

 0.25 0.28 تربتوفان %

 0.91 0.92 كالسيوم %

 0.49 0.49 % متاحفوسفور 

 0.20 0.20 صوديوم %

 0.21 0.21 كلور %

 2.0 2.28 مض اللينولييك %اح

 2.57  2.62 ألياف %

 فترة التجربة (: البرنامج المتبع في تحصين الطيور خالل5الجدول رقم )
 طريقة إعطاء اللقاح نوع اللقاح العمر

 قطرة بالعين مشترك : نيوكاسل+ التهاب القصبات أيام 7
 ماء الشرب جمبورو يوماً 17

 ماء الشرب نيوكاسل يوماً  32
 ماء الشرب نيوكاسل يوماً  35

 

 المؤشرات المدروسة:
وكذلك اســـــتهالك العلف األســـــبوعي  وأســـــبوعيًا. ســـــاعة 72عمرســـــاعة وب 24مباشـــــرة وبعمر  وزن الطيور فرديًا بعد الفقس

 والتراكمي ومعامل التحويل العلفي.
 التحليل اإلحصائي:

 SPSS(SPSS,2008" )Statistical Package forخضعت النتائج للتحليل اإلحصائي وتم استخدم البرنامج اإلحصائي 

Social Sciences "طريقـة: تحليل التبـاين لفة، فتم اختبـار الفروق المعنوية باسـتخدام للمقارنة المعنوية بين المجموعات المخت
 One - Way Analysis of Variance( "One - Way ANOVA.)وحيـد االتجـاه    "
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 النتائج والمناقشة: -4

 وزن % في الخلطات العلفية قبل البادئة على ال23استخدام مستويات مختلفة من الطاقة عند نسبة بروتين خام  تأثير
 الحي للصيصان:

 ساعة: 42ب عمر .1

وصيصان  (=3200k.cal/kg ME) األولى( عدم وجود فروق معنوية بين صيصان المجموعة 6)يالحظ من الجدول رقم 
( من حيث متوســـــــــط =3000k.cal/kg ME) الثالثةوصـــــــــيصـــــــــان المجموعة  (=3100k.cal/kg ME)المجموعة الثانية 

 الوزن الحي.
 ساعة: 27ب عمر .2

على  (=3200k.cal/kg ME) األولى( لصـــــيصـــــان المجموعة P≤0.05تفوق معنوي )أيضـــــًا ( 6)الجدول رقم يالحظ من 
 من حيث متوسط الوزن الحي. (=3000k.cal/kg ME)الثالثة صيصان المجموعة 

 االنحراف المعياري ساعة مع72ساعة و24 : متوسط الوزن الحي للصيصان)غ( بعمر(6الجدول رقم )

 العمر
 3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة 

ME = 3200 ME = 3100 ME = 3000 

 ساعة24

NS NS NS 

52.76 53.24 51.88 

4.70± 3.94± 5.15± 

 ساعة72

a  b 

83.87 82.85 81.16 

7.18± 5.44± 5.06± 

 مختلف. الصف بشكلموجودة بنفس    b ، aعندما تكون األحرف (P ≤ 0.05عند ) فرق معنوي بين مجموعتين
NS فرق معنوي عدم وجود  تعني( عندP ≤ 0.05) .عندما تكون في السطر 

 أيام: 7ب عمر .3

على طيور  (P≤0.01)تفوقــــَا معنويــــا   (=3200k.cal/kg ME) األولى( تفوق طيور المجموعــــة 7الجــــدول رقم ) يظهر
من حيث متوســــــــــــــط  (=3000k.cal/kg ME) الثالثة( وعلى طيور المجموعة =3100k.cal/kg ME)الثانية المجموعة 
 . الوزن الحي

 :يوم 42حتى نهاية التجربة بعمر  .4
( في نهاية P≤0.05معنويا  ) تفوقت (=k.cal/kg ME 3200) األولىالمجموعة ( أيضـــــــــــــــًا أن طيور 7يبين الجدول رقم )

المعنوية لفروق . لتختفي بعد ذلك جميع االثانية والثالثة من حيث متوســــــط الوزن الحياألســــــبوع الثاني على طيور المجموعة 
 بين طيور المجموعات الثالث المدروسة.

 الثالث المختلفة في مستوى الوزن الحي بين طيور جميع المجموعات في متوسط تظهر النتائج عدم وجود أية فروق معنوية  
 وق معنوية. ولكن كما تم ذكره بدون فر  األولىمع العلم أن األفضلية كانت لطيور المجموعة  ،الطاقة في نهاية التجربة
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 االنحراف المعياري)غ( مع األسبوعي للطيور: متوسط الوزن الحي (7)الجدول رقم 

 األسبوع
 3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة 

ME = 3200 ME = 3100 ME = 3000 

 األول

A B B 

180.62 171.96 169.23 

15.35± 11.39± 12.47± 

 الثاني

a B b 

454.58 432.62 431.96 

34.49± 31.94± 40.921± 

 الثالث

    

943.12 932.02 918.98 

77.36± 69.95± 87.18± 

 الرابع

    

1637.80 1629.17 1627.98 

128.81± 136.76± 182.54± 

 الخامس

      

2350.82 2308.46 2354.19 

205.41± 234.83± 278.51± 

 السادس

     

3067.95 3031.21 3018.85 

310.19± 323.35± 415.72± 

 موجودة بنفس الصف  بشكل مختلف.   b , aعندما تكون األحرف (P ≤ 0.05عند ) مجموعتين معنوي بينفرق 
 موجودة بنفس الصف  بشكل مختلف  A , B عندما تكون األحرف (P ≤ 0.01عند ) فرق معنويً  بين مجموعتين

 معامل  على % في الخلطات العلفية قبل البادئة23ة بروتين خام استخدام مستويات مختلفة من الطاقة عند نسب تأثير

 التحويل العلفي:

أن األســــــــــــــبوع األول معامل التحويل العلفي لطيور المجموعات الثالث. حيث تظهر النتائج في نهاية  (9)رقم  يبين الجدول
ا لوحظ أن طيور المجموعة كم .علفيالتحويل للمعامل  لأفضـــــــــــــــتعطي ( ME=3100k.cal/kg)طيور المجموعة الثانية 

قد أعطت معامل تحويل علفي أفضـــــــــــــــل مقارنة مع طيور المجموعة الثالثة  (=3200k.cal/kg ME)األولى الشـــــــــــــــاهد 
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(ME=3000k.cal/kg)  التي أعطت أســـــوأ معامل تحويل علفي خالل األســـــبوع األول. كما تظهر النتائج أيضـــــًا أن طيور
معامل تحويل علفي بعد األســـــــبوع األول وخالل األســـــــابيع الالحقة حتى نهاية المجموعة األولى الشـــــــاهد قد أعطت أفضـــــــل 

، أي أنه تفوقت على طيور المجموعة 1.69التجربة وكذلك في كامل فترة التســمين، فقد بلغ معامل التحويل العلفي التراكمي 
نســــبة الطاقة إلى البروتين كانت  أن الثانية التي كانت هي األفضــــل في نهاية األســــبوع األول، ربما يكون الســــبب ناتجًا عن

هي األفضـل في هذه المجموعة الشـاهد وربما أيضـًا بسـبب زيادة اسـتهالك العلف لصـيصـان المجموعة األولى الشـاهد خالل 
 ,Noy Sklan and) نتائج تتفق مع  ( هذه الزيادة في اســــــــــــــتهالك العلف8األســــــــــــــبوع األول من العمر   )الجدول رقم 

أن اســــــتهالك الصــــــيصــــــان من العلف ال يزيد عندما تكون طاقته منخفضــــــة خالل األســــــبوع األول من عندما الحظا (2002
. بينما  %23مع نسبة بروتين   )k.cal/kg 2980 ,2860(القابلة للتمثيل استخدما مستويين من الطاقة العمر وذلك عندما

 قل مستوًى للطاقة.  عند طيور المجموعة الثالثة األ 1.74كان أسوأ معامل تحويل علفي تراكمي 
تحســــــن معامل  هذه النتائج تظهر أن زيادة مســــــتوى الطاقة وفق نســــــبة البروتين المدروســــــة خالل األســــــبوع األول من العمر

 .التحويل العلفي التراكمي

 (غ) المختلفة المجموعات لطيور والتراكمي األسبوعي العلف استهالك متوسط(: 8) رقم الجدول

 3المجموعة  2مجموعة ال 1المجموعة  األسبوع

 ME = 3200 ME = 3100 ME = 3000 

 155.70 153.59 164.48 األول

 345.31 346.98 353.50 الثاني

 698.47 699.83 680.60 الثالث

 1189.05 1162.28 1146.93 الرابع

 1426.55 1332.55 1359.08 الخامس

 1437.15 1483.18 1470.65 السادس

 5252.23 5178.39 5175.23 التراكمي
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 العلفي األسبوعي والتراكمي لطيور المجموعات المختلفةمعامل التحويل (: 9الجدول رقم )

 3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة  األسبوع

 ME = 3200 ME = 3100 ME = 3000 

 0.92 0.90 0.91 األول

 1.31 1.33 1.29 الثاني

 1.43 1.40 1.39 الثالث

 1.68 1.67 1.65 الرابع

 1.96 1.96 1.91 الخامس

 2.16 2.05 2.05 السادس

 1.74 1.71 1.69 التراكمي

 

قبل في الخلطة العلفية  %23عند نسبببة بروتين  (k.cal/kg3200) القابلة للتمثيل أن الطاقة النتائج الســـابقةجميع تظهر 
الخلطة التي نهاية األســـــــــبوع األول بالمقارنة مع  المقدمة للطيور بعد الفقس مباشـــــــــرة تؤدي إلى زيادة الوزن الحي فيالبادئة 
بينما لم يكن هناك أي فروق في متوسببط الو ن الحي في نهاية األسبببو   ,(k.cal/kg3000)و  (k.cal/kg3100)طاقتها 

 ,Sklan and Noy)مع نتائج  وهذه النتائج تختلف  )k.cal/kg)3100,3000الطاقة األول لدى الطيور عند مسبببببتويي 

% حيث 24مع نســـــــــبة بروتين   )k.kal/kg)3200 ،3000 القابلة للتمثيل ندما اســـــــــتخدما مســـــــــتويين من الطاقةع (2003
عدم وجود فروق معنوية بين المســــتويين في نهاية األســــبوع األول من التجربة بالنســــبة للوزن الحي واســــتهالك العلف  الحظا

  ولكن معامل تحويل العلف كان أفضل عند مستوى الطاقة األقل.
مع زيادة نســــــبة الدهن إلى % 23عند اســــــتخدام ب روتين التي أظهرت (Noy Sklan and, 2002)مع نتائج  كما تختلف

وزن الجســـم الحي قد  على التوالي أن  علف  (k.kal/kg 2860 ,3180وبالتالي زيادة مســـتوى الطاقة إلى ) %( 3.5,10.9)
حيث  نقص اســــــــــتهالك العلف بينما نســــــــــبة تحويل العلف لم تتأثروكذلك  ،نقص مع زيادة الطاقة في نهاية األســــــــــبوع األول

ال يحســــــن الكفاءة االنتاجية للصــــــيصــــــان خالل األســــــبوع  %( 4-3الحظا أن زيادة محتوى الخلطة العلفية من الدهن فوق )
 األول من العمر.  

عند ئج مشــــــابه لما ســــــبق الســــــابق توصــــــال إلى نتافي نفس البحث Noy Sklan and, 2002) )وفي تجربة ثانية للباحثان 
 3050)إلى  القابلة للتمثيل (% وبالتالي زيادة مســـــتوى الطاقة4.5،9.1مع زيادة نســـــبة الدهن إلى )%  24اســـــتخدام بروتين

k.kal/kg  ,3110)  وزن الجســـم الحي قد نقص مع زيادة الطاقة في نهاية األســـبوع األول وكذلك  أن  في على التوالي علف
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 األســبوع األولانتهاء  معبعد أن تحول العلف  نتائجالاتفقت ولكن  نما نســبة تحويل العلف لم تتأثرنقص اســتهالك العلف بي
األســـبوع الثالث قد اختفت عند  متوســـط الوزن الحي االختالفات فيفي أن  إلى العلف التقليدي لجميع الطيور حتى التســـويق

في اســـــــــتمرار الفروق المعنوية بالنســـــــــبة  (Ullah et al,, 2012)نتائج هذا البحث مع بحث  وأيضــــــًا تختلف التربية. من 
لمتوســــــــــط الوزن الحي حتى نهاية التجربة حيث وجد الباحثون عند اســــــــــتخدام عدة مســــــــــتويات من الطاقة القابلة للتمثيل في 

ـــــــــــــــــــ ة عند نســـــبk.cal/kg(2850, 2800, 2750 )األيام األولى من عمر الطيور  10الخلطات العلفية قبل البادئة خالل الـ
الخلطة بالمقارنة مع  (P≤0.05)% أن الخلطة العلفية ذات الطاقة األعلى قد أعطت أفضـــــــــــــل وزن حي 21بروتين 

 في نهاية التربية )األســـــــــــــبوع الخامس( على الرغم من أن األفضـــــــــــــلية كانت (k.cal/kg2750) العلفية ذات الطاقة األقل
الثالثة األولى، بينما لم تكن هناك فروق معنوية بالنســـــــبة  خالل األســـــــابيع (k.cal/kg2800)للخلطة العلفية ذات الطاقة 

 للعلف المستهلك ومعامل تحويل العلف في نهاية التجربة.
  k.kal/kg) 3200 أن الخلطة العلفية قبل البادئة المقدمة للصــــيصــــان مباشــــرة بعد الفقس والتي طاقتها يتضــح مما ســبق

(ME= والمتوافقة مع(NRC, 1994)  خالل األســبوع األول من العمرول على متوســط وزن حي أعلى للحصــهي األفضــل 
إلى زيادة متوسط وزن الجسم الحي في نهاية تؤدي ، ربما ألن  نسبة الطاقة إلى البروتين المتوازنة في هذه الخلطة هي التي 

الدهن )الزيت( في نســـــــــبة  ، و/ أو ربما ألن )k.kal/kg3100,3000( األســـــــــبوع األول بالمقارنة مع الخلطات التي طاقتها
في استهالك العلف خالل األيام السبعة  وبالتالي زيادةسن من استساغة الصيصان للعلف الخلطة العلفية مرتفعة الطاقة يح

األولى من العمر حيث يبدو أن الخلطة العلفية ذات الطاقة المرتفعة ال تســــــــــبب انخفاضــــــــــا  في اســــــــــتهالك العلف في األيام 
على معامل التحويل العلفي في األســــــــبوع الثاني من التجربة والذي اســــــــتمر في  ً الذي انعكس ايجابااألولى من العمر األمر 

 حتى نهاية التربية.  لدى طيور المجموعة األولى ذات الطاقة األعلى أفضليته

 االسـتنتاجات: -5
إلى تحسين نمو الصيصان  تؤدي (3200k.kal/kg)القابلة للتمثيل  التغذية المبكرة على خلطة علفية قبل بادئة طاقتها -1

 )k.kal/kg3100,3000( بالمقارنة مع الخلطات العلفية التي طاقتها (P≤0.01)في نهاية األسبوع األول بشكل واضح 

 مع نهاية األسبوع الثالث من التربية.تمامًا هذه األفضلية تختفي %، 23عند نسبة بروتين خام 

ات العلفية قبل البادئة مع ثبات نســـبة البروتين الخام وفق القيم المدروســـة زيادة مســـتوى الطاقة القابلة للتمثيل في الخلط -2
في هذه التجربة تؤدي إلى تحســـــــين معامل التحويل العلفي التراكمي في نهاية التجربة بشـــــــكل خطي يتناســـــــب مع زيادة 

 مستوى الطاقة.

نســبة بروتين  مع )k.kal/kg3200،3100،3000(اســتخدام عدة مســتويات من الطاقة لم يالحظ في هذه الدراســة عند  -3
أي تأثير في متوســــط وزن الجســــم الحي في نهاية التجربة )األســــبوع  ،في األســــبوع األول من العمر% 23متماثلة  خام

 السادس(. 

 التوصيات: -6
 ثيل خلطة علفية قبل بادئة تؤمن كافة االحتياجات الغذائية للصـــــــيصـــــــان بعد الفقس مباشـــــــرة تكون طاقتها القابلة للتمتقديم 

3200k.cal/kg متوافقة مع او( الحتياجـات الغذائية المذكورة في الجداول العلفية األمريكيةNRC, 1994).، 
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 ر في االسناخ المصابة باالنتانالغرس المباش

 أ.د.محمد سبع العرب**                                     *د.علي رفيق كلثوم

 (تشرين األول 7 القبول: ،2018آيار  8)اإليداع: 

 الملخص:
على األقل وهذا  كان من المعروف سابقا أنه ال يجوز الغرس مباشرة في المناطق المصابة باالنتان إال بعد مرور ستة أسابيع

ماكان يدعى بالغرس الفوري المتأخر لكن أجري في هذه الدراسة مايخالف هذه القاعدة أملين الوصول إلى نتائج إيجابية مع 
 استخدام أنواع مختلفة من الطعوم.

لدى العظمي  مقدار االمتصاصتأثيرالطعم فوسفات ثالثية الكالسيوم والبالزما الغنية بالصفيحات على  تقييم هدف البحث:
 المصابة باإلنتان. سناخالغرس المباشر في األاللجوء إلى 

تضمنت الدراسة إجراء عشرين حالة غرس مباشر ضمن أسناخ مصابة باإلنتان، وقد قسمت العينة  مواد وطرائق البحث:
طعم استخدام  معغرسات  إلى مجموعتين متساويتين: أدخلت الغرسات مباشرة لدى المجموعة األولى المؤلفة من عشر

أيضا لكن مع استخدام  بينما اتبعت نفس التقنية لدى المجموعة الثانية المؤلفة من عشر غرساتفوسفات ثالثية الكالسيوم 
 شهر( من العمل الجراحي لتقييم 12أشهر،  4بالصفيحات. تمت مراقبة الحاالت سريريًا وشعاعيًا )بعد شهر،البالزما الغنية 
 الشفاء الحاصل.

تبين أن مقدار االمتصاص العظمي حول الغرسات الفورية مع استخدام طعم فوسفات ثالثية الكالسيوم أقل  البحث:نتائج 
منه عند استخدام البالزما الغنية بالصفيحات مع هذه الغرسات في األسناخ المصابة باالنتان، ولذلك ينصح باستخدام طعم 

 األسناخ المصابة باالنتان بدل استخدام البالزما الغنية بالصفيحات فوسفات ثالثية الكالسيوم مع الغرسات الفورية في 

 .المباشر سفوسفات ثالثية الكالسيوم، الغر  مالبالزما الغنية بالصفيحات، طع الكلمات المفتاحية:
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IMMEDIATE IMPLANTS PLACED INTO INFECTED SOCKETS 

Dr.Ali Kalthoum                      Prof. Dr. Mouhammed Sabea AlArab 

(Received: 8 May 2018, Accepted: 7 October 2018) 

Abstract: 

It is already known that dental implants cannot  be placed in infected areas unless after at 
least six weeks and this was called delayed immediate implantation. 

This study made the opposite to the previous rule and we hope to get affirmative results 
with using different types of bone graft materials. 
Aims of research: 
Evaluation the effect of three calcium phosphate and palate rich plasma in bone absorption 
in the bone absorption in the immediate implantation in infected sockets. 
Materials and methods: 
The study included 20 cases of immediate implants placed into infected sockets  
The sample was divided into two equal groups: the first group: 10 immediate implants plants 
with the use of three-calcium phosphate and 10 immediate implants with platelet rich 
plasma. The cases were monitored clinically and radically (1 month, 4 months, 12 months) 
of surgical work to assess the recovery. 
Results: 
 it seemed like the bone absorption around the immediate implants with the use of three 
calcium phosphate less than it when the use of palate rich plasma with this implants in the 
infected sockets so it is advisable to use three calcium phosphate bone graft with the 
immediate implantation in the infected sockets instead of palate rich plasma 

Key Words: immediate implants, Palatelet-Rish Plasma PRP, three calcium phosphate graft. 
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 :Introduction المقدمة -1
 -40 إلى صاالمتصا هذا يصل أن يمكن حيث األسنان قلع بعد لالمتصاص السنخي العظم تعرض تماماً  المعروف من
 العظم ضمور ويكون  ،المستطاع قدر عليه والحفاظ الوقاية إجراءات تتخذ مالم القلع بعد األولى سنوات 2-3 خالل% 60

 الدراسات إحدى سجلت حيث ،عكوسة غير تغيرات إلى مؤديا السنخي الناتئ من العلوية الناحية في أشده على السنخي
 1. والعمودي اللساني الدهليزي  االتجاهين كال في القلع من أشهر 6خالل لمم 3-4 إلى وصل العظم هذا في تناقص حدوث
 نجاح نسبة قلة إلى إضافة المتحركة أو الثابتة سواءً  ،السنية التعويضات نجاح نسبة من هذا السنخي العظم ضمور ُيقلل

 2. التعويضات لهذه المرغوبة التجميلية النتائج على يؤثر مما السنية الغرسات
 تنصح الشفاء بروتوكوالت إن حيث السني الغرس إلجراء السن قلع بعد الوقت من فترة االنتظار من بد ال كان، ماضيال في

 من الميزات من كثيراً  ُيقدم  أنه حيث الفوري  الغرس مبدأ تطور أن إلى، الغرس وإجراء السن قلع بين شهر 12 فترة باالنتظار
 اآلفات:  مثل الحاالت بعض في استطباب مضاد الغرس هذا يكون  ولكن، المعالجة ترةف وتقليل التجميلية و الوظيفية الناحية
 هذه مثل في المفيد من يكون  هنا من اللثوي  التراجع و ، القلع بعد فقط عظمية جدران ثالثة بقاء ، الكبيرة الذروية حول

 3.  الغرس وإجراء السن قلع بين للشفاء الزمنية الفترة إنقاص الحاالت
 لم يعتبرهاو  الباحثين بين خالف نقطة هو مزمن ذروي  حول إنتان على الحاوية االسناخ في الفوري  الغرس إجراء أن العلم ومع

 لخطر الغرسة يعرض السنخ ضمن الموجود اإلنتان أن اعتبروا حيث لبعضهم بالنسبة مشكلة شكلت فقد كبرى  مشكلة بعضهم
 في الفوري  الغرس إجراء بأن TOLMAN AND KELLER من كل أقر ماك العظمي االندماج يعيق مما الجرثومي التلوث
 الفوري  الغرس بإجراء القيام قبل بدقة الحالة تقييم يجب وانه استطباب مضاد هو مزمن ذروي  حول إنتان على الحاوية االسناخ

 4.الغرسات وضع وتأخير السن قلع الواجب فمن وإال
 مزمن ذروي  إنتان على الحاوية األسناخ في الفوري  الغرس إجراء أن إلى ثينالباح من اآلخر البعض توصل فقد وبالمقابل
                 نشره الذي التقرير يفف ،السليمة االسناخ في كما الذروية لآلفة الكامل التجريف بعد ناجحة نتائج يعطي

NOVAES et al السنخ ضمن مزمن ذروي  حول إنتان وجود مع مرضى ثالثة لدى الفوري  الغرس إجراء عن1998 عام 
 وضع قبل كامل بشكل االلتهابية النسج كافة تجريف حال في الفوري  للغرس استطباب مضاد يعتبر ال اإلنتان بأن منه أقروا

 5.الغرسة
 سريرية نتائج إلى وتوصلوا الموضوع a 2003 عام في تجريبية دراسة بإجراء وقاموا وزمالؤه  NOVAES الباحث عاد ثم

( السليمة االسناخ في والغرس مزمن ذروي  إنتان على الحاوية االسناخ في الغرس) البحث مجموعتي كال لدى ثلةمما وشعاعية
 مع قيحي نز أو التهاب عالمات وجود ودون  متحركة غير الغرس من أسبوع 12 فترة بعد كانت الغرسات جميع أن حيث
 إحصائية داللة ذو فرق  وجود إلى إضافة شعاعية وفيةشف أي وجود ودون  الشعاعية الصور على للعظم طبيعي مظهر وجود
 6.  النسيجي الفحص  نتائج حسب منها الذروي  الثلث في العظم مع الغرسة بتماس يتعلق فيما المجموعتين بين
 Object :البحث هدف-2

 صمتصـــــــااال علـــــــى بالصـــــــفيحات الغنيـــــــة والبالزمـــــــا الكالســـــــيوم ثالثيـــــــة فوســـــــفات طعـــــــم تقيـــــــيم إلـــــــى البحـــــــث هـــــــذا هـــــــدف
 .أفضل أيهما وبيان باإلنتان المصابة األسناخ في المباشر الغرس لدى العظمي
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 :Materials and Methodsالطرق  و  المواد-3
 : إدخال المرضىو  الدراسة تصميم
 حمـــــاه جامعـــــة – االســـــنان طـــــب كليـــــة فـــــي والفكـــــين الفـــــم جراحـــــة لقســـــم المـــــراجعين المرضـــــى علـــــى الدراســـــة هـــــذه أجريـــــت
ـــــث ـــــة ضـــــمت حي ـــــاث 3 ،ذكـــــور 4) مرضـــــى ســـــبعة لبحـــــثا عين ـــــديهم غـــــرس (أن  اســـــتخدام مـــــع مباشـــــرة غرســـــات عشـــــر ل
 بعـــــــد وذلـــــــك بالصــــــفيحات الغنيـــــــة البالزمــــــا اســـــــتخدام مــــــع مباشـــــــرة عشــــــر غرســـــــاتو  الكالســـــــيوم ثالثيــــــة فوســـــــفات الطعــــــم
 .الدراسة في الدخول على الموافقة وحصول لهم المعلومات ورقة وتقديم البحث بطبيعة اخطارهم
 االدخال معايير 

 خضع جميع المرضى لمعايير حسب مايلي 
 سنة18< مرضى من الجنسين بأعمار  .1
 )عدم وجود موانع جهازية للمعالجة الجراحية الفموية(صحة عامة جيدة لديهم  .2
 لديهم أسنان متهدمة بحاجة للقلع مرتبطة مع آفات حول ذروية .3
 MM(0.1-10حجم اآلفات حول ذروية بين ) .4
 عة طوال مدة الدراسة  رغبة المريض بالمتاب .5

 طريقة العمل: 
 تهيئة للمريض:

تضــــــمنت تهيئــــــة للمــــــريض تهدئــــــة األعــــــراض المرافقــــــة حــــــال تواجــــــدها مــــــع إجــــــراء التقلــــــيح ومعالجــــــة النخــــــور ووصــــــف 
قبــــل العمــــل الجراحــــي ب أربعــــة أيــــام وبعــــده ب  (AUGMANTIN 1G&FLAGIL 500mg)الصــــادات الحيويــــة 

 خمسة أيام.

 مراحل التالية:ثم أنجز العمل وفق ال 
  إعداد وتجهيز مكان العمل الجراحي 
 .غسل الفم بمطهر فموي 
   إجراء تخدير موضعي باالرتشاح مع/أو التخدير الناحي وذلك باالعتماد على موقع السن مع االنتظار فترة من الزمن

 ليصبح التخدير فعااًل.
   شريحة شبه منحرفة أو مثلثية، وتبعيدها بواسطة  رفععليها، و تم إجراء شق جراحي يمتد لسنين مجاورين للسن المتداخل

 رافع سمحاق حاد.
  حول  وتجريف االفة ،أوالحنكيةقلع السن بهدوء وبشكل غير راض للحفاظ على الصفيحة العظمية الدهليزية واللسانية

تهيئة سرير الغرسة حسب  المالح، ثم( مع االرواء الغزير بالسيروم 8الذروية بشكل كامل بواسطة السنبلة المستديرة رقم )
 ( ووضعها.(implusتعليمات الشركة المصنعة 

 للتعويض عن الضياع العظمي في المجموعة األولى وتغطيته بغشاء كوالجيني  استخدام طعم فوسفات ثالثية الكالسيوم
 طبقات.لدى المجموعة الثانية وتطبيقها على بالصفيحات  وبالزما غنية ممتص،

  حرير. 0\3المتقطعة بخيوط رد الشريحة وخياطتها 
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 الخياطة إلزالة أيام سبعة بعد العيادة مراجعة منه طلب مع طبية، بوصفة وارفاقها للمريض، الالزمة التعليمات إعطاء 
 فيها يراجع أن يجب التي الزمنية بالفترات وأعلمه الجراحي، للعمل تسيء قد جانبية مضاعفات وجود عدم من والتأكد
 النكس أو الشفاء نحو سواء الحالة سير راقبةم أجل من دقيق بشكل

 أشهر7 بعد العلوي  والفك أشهر 4 بعد السفلي الفك في الثانية الجراحية المرحلة تتمة 

 :بالصفيحات الغنية البالزما استخالص طريقة

 دم من سبةالمنا الكمية وسحبت ،سكالفن وريدية قثطرة إدخال بواسطة اليد لظهر الوريدية الشبكة من وريدي دم سحب 
 محلول من% 10 بتركيز ميكرولتر 100 على يحتوي  بالستيكي أنبوب فرغت فيو  cc 20 محقنة بواسطة المريض
 . 2-1 الشكل جيد بشكل الدم مع التخثر مضاد ليمتزج بلطف حرك األنبوبو  ،للتخثر كمضاد الصوديوم سترات

 
 سكالفن قثطرة بواسطة اليد لظهر الوريدية الشبكة من الوريدي الدم سحب (: 1رقم) الشكل

 
 ميكرولتر سترات الصوديوم 100تفريغ الدم في أنبوب حاو على  :(2) رقم الشكل

 بالصفيحات الغنية البالزما وحضرت (ـPRP )قبل من المضاعف الموصوفة التثفيل بطريقة Sonnleitner et al .  
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 مثفلة نوع استخدمت حيث (Hettich Zentrifuge EBA 3 , Preis inkl. MwSt. zzgl. Versand  )لهذه 
 : مايلي حسب الغاية

  6فرغ  الفصل(: )طورالتثقيل األول ml  ووضع في المثفلة لمقابله أنبوب  السترات،من الدم في األنبوب الحاوي على
دقائق  10دورة بالدقيقة لمدة  2400مل ماء لتحقيق التوازن أثناء دوران المثفلة وثفلت األنابيب بسرعة  6زجاجي حاو 

 ( .  3دقيقة خالل طور الفصل ( ) الشكل /G 300بدرجة حرارة الغرفة ) ما يقابل تطبيق حوالي 

 
 المثفلة في الدم على الحاوية األنابيب وضع :( 3) رقم الشكل

 (:4 )الشكل لألسفل األعلى من وهي طبقات ثالث إلى الدم ينفصل لذلك كنتيجة  

 النمو بعوامل الفقيرة البالزماPPP.  

 النمو بعوامل الغنية البالزما PRP.  

 الحمر الكرياتRC.  

 
 الفصل طور انتهاء بعد طبقات ثالث إلى الدم انفصال :( 4) رقم الشكل
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 البالزما طبقة سحب :(5)رقم  الشكل

 
 الثاني التنبيذ إلجراء آخر أنبوب في البالزما وضع :(6) رقم الشكل

  5 حقنةم بواسطة الصفراء األولى الطبقة سحبتcc ما أو الحمراء الطبقة من العلوي  القسم من ملم 0.5 إلى باإلضافة 
 التنبيذ إلجراء زجاجي أنبوب في البالزما ووضعت. حديثاً  المتكونة بالصفيحات غنية تكون  والتي buffy coat يسمى
 وجود لرؤية حص الجوفوف بالشاش وجفف الفيزيولوجي، بالمحلول العظمي التجويف غسل (. تم6- 5) األشكال الثاني،

 المريضة. النسج من بقايا أية

 : )دقيقة  15دورة بالدقيقة لمدة  3600وفيه حصل التنبيذ بسرعة  التثقيل الثاني ) طور التركيز 
  دقيقة خالل طور التركيز ( لتنفصل البالزما إلى طبقتين :/400G) ما يقابل تطبيق حوالي 

 يحاتبالصف الفقيرة البالزما هي علوية طبقة (ppp)palatelet poor plasma   
 بالصفيحات الغنية البالزما هي سفلية طبقة PRP (من صغيراً  ومقداراً  الصفيحات من كبيراً  عدداً  مل 1 يحوي  حيث 

 (.والكريات البيض الحمراء الكريات
 3  محقن بواسطة السفلية الطبقة سحب يتمccشكالاأل،  التفعيل وقت يحين حتى منفصل أنبوب في ووضعت  

(7-8. ) 
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 غير المفعلة في أنبوب منفصل PRPوضع الـ  :(7)رقمالشكل 

 
 في أنبوب منفصل حتى يحين وقت التفعيل  PRPالـ  :(8)رقم  الشكل

 PRP ):) بالصفيحات الغنية الـبالزما تخزين
 التخثر مليةبع البدء يتم حتى ُمتخثرة غير التثفيل عملية عن الناتجة بالصفيحات الغنية البالزما تبقى . 

 الة حية صفيحاتها بقاء مع عقيمة بقائها إلى الدراسات أشارت وقد  درجة في تخزينها عند ساعات ثمانحتى  حيوياً  وفعَّ
 .الجراحة موقع في استخدامها لحين متخثرة غير بإبقائها ُينصح ولذلك الغرفة، حرارة

 المعايير لتوحيد الشخص نفس بلق من المشعرات قيم وقياس المريض متابعة تمت المريض: متابعة  

 :الشعاعية المتابعة
  رين حلقة وباستخدام التوازي  بطريقة المأخودة الشعاعية الصور دراسة خالل من العظمي االمتصاص قيس. 
 شهرًا.12 وبعد أشهر4 وبعد مباشرة الجراحي العمل بعد 

  برنامج واسطةب لتعالج الضوئي الماسح بواسطة الحاسوب إلى الشعاعية الصور ادخلت scion image  مقدار لقياس 
 االنسية الناحية من الغرسة كتف حتى السنخية القنزعة التقاء نقطة من المسافة قيست حيث، العظمي االمتصاص
 . والوحشية
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  الحالة عرض

  

 والسريرية الشعاعية الصورة :(10-9) رقم الشكل

 
 االفة وتجريف القلع :(11)رقم  الشكل

   
 PRPوTCPوضع الغرسات وتطبيق الطعم : (13-12) رقم لالشك
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 أشهر 4 بعد والتعويض الدعامات وضع :(15-14) رقم الشكل

    

 شهرا 12-4 بعد الشعاعية الصورة :(17-16) رقم الشكل

 :Results النتائج
   v19 ®sSPSS Statisticأجريت التحاليل اإلحصائية المتعلقة بنتائج الدراسة باستخدام برنامج 

(SPSS Inc., IBM Corp, Armonk, NY, USA حيث .) درس في البداية توزع البيانات بإجراء تحليل التوزع الطبيعي
 Tدارلينج، فكان توزع البيانات طبيعيًا ضمن العينة. ولذلك أجريت االختبارات المعلمية حيث طبق اختبار  ألندرسون و

( لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم االمتصاص العظمي independent sample t-testستيودنت للعينات المستقلة )
 كما في الجدول التالي  .(شهرا من الغرس 12أشهر و 4 و بعد يوم الغرس))بالملم( في الفترات الزمنية المدروسة 
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مقدار االمتصاص العظمي ستيودنت للعينات المستقلة لدراسة داللة الفروق في متوسط  Tنتائج اختبار  :(1) رقم الجدول
مع استخدام  الغرس المباشرومجموعة الطعم فوسفات ثالثية الكالسيوم مع استخدام  الغرس المباشرمجموعة )بالملم( 

 في عينة البحث، وذلك وفقًا للجانب المدروس والفترة الزمنية المدروسة البالزما الغنية بالصفيحات

 (بالملم) العظمي مقداراالمتصاص=  المدروس المتغير

 المدروس الجانب الزمنية الفترة
 t قيمة

 المحسوبة

 درجات
 الحرية

 بين الفرق 
 المتوسطين

 الخطأ
 المعياري 
 للفرق 

 قيمة
 مستوى 
 الداللة

 الفروق  داللة

 الغرس بعد
 مباشرةً 

 دالة فروق  توجد ال 0.665 0.005 0.002 18 0.440 األنسي الجانب في

 دالة فروق  توجد ال 0.552 0.005 0.003 18 0.605 الوحشي الجانب في

 األنسي الجانبين في
 والوحشي

 دالة فروق  توجد ال 0.566 0.004 0.003 18 0.585

 أشهر 4 بعد

 دالة فروق  توجد ال 0.235 0.045 0.055 18 1.229 األنسي الجانب في

 دالة فروق  توجد ال 0.342 0.032 0.031 18 0.977 الوحشي الجانب في

 األنسي نالجانبي في
 والوحشي

 دالة فروق  توجد ال 0.233 0.035 0.043 18 1.235

 شهر 12بعد

 دالة فروق  توجد 0.000 0.046 0.216 18 4.724 األنسي الجانب في

 دالة فروق  توجد 0.000 0.035 0.245 18 7.095 الوحشي الجانب في

 األنسي الجانبين في
 والوحشي

 دالة وق فر  توجد 0.000 0.038 0.231 18 6.022

 كان مهما أشهر4 وبعد مباشرةً  الغرس بعد 0.05 القيمة من بكثير أكبر الداللة مستوى  قيمة أن أعاله الجدول في يالحظ
 العظمي االمتصاص مقدار متوسط في إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال% 95 الثقة مستوى  عند أنه أي المدروس، الجانب

 الكالسيوم ثالثية فوسفات الطعم استخدام مع المباشر الغرس مجموعة بين أشهر ثةثال وبعد مباشرةً  الغرس بعد( بالملم)
 .البحث عينة في المدروس الجانب كان مهما بالصفيحات الغنية البالزما استخدام مع المباشر الغرس ومجموعة

 عند أنه أي ،0.05 القيمة من بكثير أصغر الداللة مستوى  قيمة أن فُيالحظ المدروس الجانب كان مهما شهر 12 بعد أما
 بين أشهر 12 بعد( بالملم) العظمي االمتصاص مقدار متوسط في إحصائية داللة ذات فروق  توجد% 95 الثقة مستوى 
 الغنية البالزما استخدام مع المباشر الغرس ومجموعة الكالسيوم ثالثية فوسفات الطعم استخدام مع المباشر الغرس مجموعة

 لنستنتج موجبة المتوسطات بين للفروق  الجبرية اإلشارة أن وبما البحث، عينة في المدروس جانبال كان مهما بالصفيحات
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 ثالثية فوسفات طعم استخدام مع المباشر الغرس مجموعة في شهر 12 بعد( بالملم) العظمي االمتصاص مقدار قيم أن
 عينة في المدروس الجانب كان مهما لصفيحاتبا الغنية البالزما استخدام مع المباشر الغرس مجموعة من أقل الكالسيوم
 .البحث

 :Discussion المناقشة -4
 بمتوسط عاما62و 24 بين أعمارهم تراوحت وقد (إناث وثالثة ذكور أربعة) مرضى سبعة البحث هذا في العينة عدد بلغ

 كوالجيني غشاء مع الكالسيوم ثالثية فوسفات الطعم استخدام مع مباشرة غرسات عشر لديهم غرس عاما36 قدره عمري 
 12 حتى زمنية لفترات الحاالت ورقبت طبقات على بالصفيحات الغنية البالزما استخدام مع مباشرة غرسات عشر و ممتص
 المذكورتين الطريقتين إحدى استخدام أفضلية وتقدير والوحشية األنسية الناحية من الحاصل العظمي االمتصاص لدراسة شهرا
 من الطريقة هذه تقدمه لما نظرا وذلك المريض لدى والجمالية الوظيفة الناحية استعادة أجل من ري الفو  للغرس لجأ وقد هذا
 شفاء عملية من االستفادة إلى العظمي االمتصاص حصول منع من بدء 8-7التقليدي الغرس مع قورنت ما إذا عديدة مزايا

 عشراألولى االثني األشهر خالل  يحدث واألفقية لعموديةا األبعاد في الحاصل النقص من%  50 ألن نظرا القلع بعد االسناخ
 يقلل لذلك السفلية االرحاء منطقة في وخاصة القلع لعملية التالية األولى الثالث األشهر خالل النقص ثلثي  يحدث بينما
 العظم من افيةك كمية على والحصول السنخية الحافة لتطعيم تالية إلجراءات الحاجة من القلع بعد مباشرة الغرسة وضع
 ودقيق مناسب بشكل الغرسة لوضع
 :التالية المزايا لنا يقدم أن الفوري  للغرس يمكن كما
 قلعه المراد السن محور على الحصول إمكانية  

 الكلي المعالجة زمن إنقاص 

 الجراحية اإلجراءات عدد تقليل 

 الرخوة لألنسجة مثالية تجميلية نتائج على الحصول 

 قبلهم من المعالجة لخطة أفضل وقبول للمرضى ةالنفسي الحالة تحسين 

 للمعالجة اإلجمالية الكلفة انخفاض 

 8-9.  القلع حديثة األسناخ شفاء قابلية بسبب العظمي لالندماج أفضل فرص 

 والسنخ الغرسة شكل بين لالختالف نتيجة وذلك السنخ وجدران الغرسة بين فجوة بتشكل غالبا الفوري  الغرس ويترافق هذا
  بها يطالمح
 :ومنها العوامل من بمجموعة الفجوة هذه حجم ويتأثر
  الغرسة تصميم
 القطر
  السنخ شكل
 .9السن قلع أثناء الناجم الرض
 10: أنواع خمسة إلى الفورية الغرسات حول المتشكلة الفجوة بتصنيف وزمالؤه Quirynen قام لذلك

  المحيط والعظم الغرسة بين فجوة يوجد ال: o النوع
 : نوعين إلى بدوره النوع هذا ويقسم الغرسة حول دائرية فجوة وجود: l عالنو 
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 مم 2 ≥ بحجم الغرسة حول دائرية فجوة .1
 مم 2>  بحجم الغرسة حول دائرية فجوة .2

 :نوعين إلى أيضا يقسم وهو جدران ثالث ذات فجوة وجود: ll النوع
 الوحشي االنسي باالتجاه جدران ثالث ذات فجوة وجود:  .1
 اللساني الدهليزي  باالتجاه جدران ثالث ذات فجوة وجود .2

 اللسانية أو الدهليزية الناحية من أما جدارين ذات فجوة وجود: lll النوع
 جدار أي وجود عدم أو واحد جدار ذات فجوة وجود: lv النوع
 ضمن الغرس أثناء عليه هي لما مماثلة الفوري  الغرس أثناء ناجح عظمي شفاء على للحصول األساسية المتطلبات أن وبما

 مع مثالية نتائج على للحصول ضروريا أمرا يعتبر بالعظم الفجوة امتالء فان( الغرس في التقليدية الطريقة) المندملة االسناخ
 العظمي التجدد تقنيات استخدام أخرى  حاالت تتطلب بينما عفويا لتشفى الفجوة هذه ترك الحاالت بعض في يمكن أنه العلم

 وقد السنخ وجدران الغرسة بين الكائنة الفجوة هذه لملء PRP أو األغشية أو العظمية الطعوم لمتضمنةوا( GBR) الموجه
 مم 2 تجاوزها عدم حال في السنية الغرسة حول الفجوة لهذه كامل بشكل شفاء حدوث الموضوع هذا حول الدراسات أظهرت

 تقنيات من تقنية أي استخدام دون  وذلك السنية غرسةال مهد تحضير أثناء أو القلع أثناء للعظم ثقب أي حصول عدم مع
 ثبات شريطة الغرسة جانب المتشكل الفراغ يمأل قاس لعظم القلع بعد المتشكلة الدموية الخثرة لتحول نظرا، المعروفة التطعيم

 12-11.الفجوة هذه داخل مكانها في الخثرة هذه
 وفائدتها التقنية لهذه سابقا المذكورة الفوائد رغم باالنتان المصابة ناطةالم في الفوري  الغرس حول قائما الجدل اليزال ذلك ومع
 13.المعضلة هذه لحل عديدة دراسات إجراء إلى ودعوا االسنان قلع بعد الحاصل العظمي االمتصاص من الحد من
 نجاح معدل إلى سنوات ثالث لمدة ومتابعتها غرسة لـخمسين الفوري  الغرس شملت التي دراسته في Gelb الباحث توصل فقد
 مع وأرحاء الحدبة ثنائية وأسنان قواطع من األسنان لكل وشمولها والسفلي العلوي  الفكين على غرساته توزع رغم%  98 بلغ
 14.الغرسات هذه توضع ألماكن النتائج بين التمييز عدم

 غرسة 124 ـ غرس لدى% 97 2001 عام وزمالؤه Gomez-Roman دراسة في الفورية الغرسات بقاء معدل بلغ بينما
 الفك من األمامية المنطقة في األكبر توضعها رغم والسفلي العلوي  الفكين ألسنان وشمولها سنوات ستة لمدة ومتابعتها فورية
 15.والسفلية العلوية االرحاء منطقة في الغرس فقط حاالت أربع على واقتصارها العلوي 
 الضواحك قلع بعد الفوري  الغرس إلى لجوئه لدى 2002 عام Fugazzotto تقرير في إليها المشار الغرسات جميع ونجحت
 16.لسنتين امتدت والتي المتابعة فترة خالل بالصفيحات الغنية البالزما استخدام مع العلوية األولى
 طعم تطبيق مع الفوري  الغرس إجراء لدى 2009 عام Kahnberg الباحث لدى المستخدمة الغرسات جميع نجحت كما

 17.لسنتين امتدت التي المتابعة فترة خالل وأيضا 26 لدى والسفلي العلوي  للفكين األمامية المنطقة في الكالسيوم ثالثية سفاتفو 
 فورية غرسة 62 البالغة عينته % في 100 2010 عام وزمالؤه Vidal دراسة في الفورية الغرسات نجاح معدل بلغ بينما

 18.شهرا 12 لفترة عتهاومتاب والسفلي العلوي  الفكين ألسنان
  استخدام مع باإلنتان المصابة األسناخ في الفوري  للغرس ممتازة سريرية نتائج على 2009 عامFABBRO et al وحصل

) PRGFs. )19 
 في الفوري  للغرس والشعاعي السريري  النجاح لتحديد2006 عام وشعاعية سريرية دراسة Lindeboom et alأجرى  كما

 خاللها من قيموا وقد العلوي  الفك من االمامية المنطقة في توضعت غرسة ثالثين شملت عينة ، لدىإلنتانبا المصابة األسناخ
 باإلنتان المصابة األسناخ في الفوري  للغرس واحدة. مجموعتين لدى الشعاعي العظام وفقدان اللثوية الجماليات ،االستقرار
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 العثور دون  باإلنتان المصابة األسناخ في فورية للغرس ٪ 92 بلغت نجاح نسبة على وحصلوا .التقليدي للغرس واألخرى 
 20.الشعاعي العظام وفقدان اللثة وجماليات االستقرار، حيث من كبيرة اختالفات على

 :Conclusion االستنتاج -5

 خداماست عند منه أقل الكالسيوم ثالثية فوسفات طعم استخدام مع الفورية الغرسات حول العظمي االمتصاص مقدار كان
 الفورية الغرسات مع المذكور الطعم باستخدام ينصح ولذلك المنتنة األماكن في الغرسات هذه مع بالصفيحات الغنية البالزما
  بالصفيحات الغنية البالزما استخدام بدل منتنة المنطقة كون  حال
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respectively, and do not use these symbols to refer to any footnote or note in any of 

the search margins. The journal recommends using Arabic numerals (1, 2, 3 ...) in the 

tables and in the body of the text wherever they appear. 

Third- Figures, illustration and maps: 

It is necessary to avoid the repetition of the figures derived from the data contained in 

the approved tables, either insert the numerical data in tables, or graphically, with 

emphasis on preparing the figures, graphs and pictures in their final shapes, and in 

appropriate scale and be scanned accurately at 300 pixels / inch. Figures or images 

must be black and white with enough color contrast, and the journal can publish color 

pictures if necessary, and give a special title for each shape or picture or figure at the 

bottom and they can take serial numbers. 

 



 

 

 

- Fourth- References: 

The journal follows the method of writing the name of the author - the researcher - and 

the year of publication, within the text from right to left, whatever the reference is, for 

example: Waged Nageh and Abdul Karim (1990), Basem and Samer (1998). Many 

studies indicate (Sing, 2008; Hunter and John, 2000; Sabaa et al,, 2003). There is no 

need to give the references serial numbers. But, when writing the Arabic references, 

write the researcher's (surname), and then, the first name completely. If the reference 

is more than one researcher, the names of all researchers should be written in the 

above-mentioned manner. If the reference is non-Arabic, first write the surname, then 

mention the first letter or the first letters of its name, followed by the year of publication 

in brackets, then the full title of the reference, the title of the journal (journal, author, 

publisher), the volume, number and page numbers (from - to), taking into account the 

provisions of the punctuation according to the following examples: 

(. التنوع الحيوي في جبل البشري. مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية، 1999العوف، عبد الرحمن و الكزبري، أحمد )

15(:3 )33-45. 

Smith, J., Merilan, M.R., and Fakher, N.S., (1996). Factors affecting milk 

production in Awassi sheep. J. Animal Production, 12(3):35-46.  

If the reference is a book: the surname of the author and then the first letters of his 

name, the year in brackets, the title of the book, the edition, the place of publication, 

the publisher and the number of pages shall be included as in the following example: 

Ingrkam, J.L., and Ingrahan, C.A., (2000). Introduction In: Text of Microbiology. 

2nd ed. Anstratia, Brooks Co. Thompson Learning, PP: 55. 

If the research or chapter of a specialized book (as well as the case of Proceedings), 

scientific seminars and conferences), the name of the researcher or author 

(researchers or authors) and the year in brackets, the title of the chapter, the title of 

the book, the name(s) of editor (s), publisher and place of publication and page number 

as follows: 

Anderson, R.M., (1998). Epidemiology of parasitic Infections. In: Topley and 

Wilsons Infections. Collier, L., Balows, A., and Jassman, M., (Eds.), Vol. 5, 9th ed. 

Arnold a Member of the Hodder Group, London, and PP: 39-55. 

If the reference is a master's dissertation or a doctoral thesis, it is written like the 

following example: 

Kashifalkitaa, H.F., (2008). Effect of bromocriptine and dexamethasone 

administration on semen characteristics and certain hormones in local male 

goats. PhD Thesis, College of veterinary Medecine, University of Baghdad, PP: 

87-105. 



 

 

 

• The following points are noted: 

- The Arabic and foreign references are listed separately according to the sequence of 

the alphabets (أ، ب، جـ) or (A, B, C). 

- If more than one reference of one author is found, it is used in chronological order; 

the newest and then the earliest. If the name is repeated more than once in the same 

year, it is referred to after the year in letters a, b, c as (1998)a or (1998)b… etc. 

- Full references must be made to all that is indicated in the text, and no reference 

should be mentioned in case it is not mentioned in the body of the text. 

- Reliance, to a minimum extent, on references, which are not well known, or direct 

personal communication, or works that are unpublished in the text in brackets. 

- The researcher must be committed to the ethics of academic publishing, and preserve 

the intellectual property rights of others. 

Rules for the preparation of the research manuscript for publication in the 
researches of Arts and Humanities: 

• The research should be original, novel, academic and has a cognitive value, has 

language integrity and accuracy of documentation. 

• It should not be published, or accepted for publication in other publication media. 

• The researcher must submit a written declaration that the research is not published 

or sent to another periodical for publication. 

• The research should be written in Arabic or in one of the languages approved in the 

journal. 

• Two abstracts, one in Arabic and the other in English or French, should be provided 

with no more than 250 words. 

• Four copies of the research should be printed on one side of A4 paper with an 

electronic copy (CD) according to the following technical conditions: 

The list (sources and references) shall be placed on separate pages and listed in 

accordance with the rules based on one of the following two methods: 

        (A) The surname of the author, his first name, the title of the book, the name of 

the editor (if any), the publisher, the place of publication, the edition number, the date 

of publication. 

        (B) The title of the book: the name of the author, the title of the editor (if any), the 

publisher, the place of publication, the edition number, the date of the edition. 



 

 

 

• Footnotes are  numbered at the bottom of each page according to one of the following 

documentation ways 

 A - Author's surname, his first name: book title, volume, page. 

 B - The title of the book, volume number, page. 

• Avoid shorthand unless indicated. 

• Each figure, picture or map in the research is  presented on a clear independent sheet 

of paper. 

• The research should include the foreign equivalents of the Arabic terms used in the 

research. 

For postgraduate students (MA / PhD), the following conditions are required: 

(A) Signing declaration that the research relates to his or her dissertation. 

(B) The approval of the supervisor in accordance with the model adopted in the journal. 

C – The  Arabic abstract about the student's dissertation does not exceed one page. 

• The journal publishes the researches translated into Arabic, provided  that the foreign 

text is accompanied by the translation text. The translated research is subject to editing 

the translation only and thus is not subject to the publication conditions mentioned 

previously. If the research is not assessed, the publishing conditions shall be 

considered and applied on it. 

• The journal publishes reports on academic conferences, seminars, and reviews of 

important Arab and foreign books and periodicals, provided  that the number of pages 

does not exceed ten. 

Number of pages of the manuscript Search: 

The accepted research shall be published free of charge for educational board 

members at the University of Hama without the researcher having any expenses or 

fees if he complies with the publishing conditions related to the number of pages of 

research that should not exceed 15 pages of the aforementioned measures, including 

figures, tables, references and sources. The publication is free in the journal up to date. 

Review and Amendment of researches: 

The researcher is given a period of one month to reconsider what the referees referred 

to, or what the Editorial Office requires. If the manuscript does not return within this 

period or the researcher does not respond to the request, it will be disregarded and not 



 

 

 

accepted  for publication, yet there is a possibility of its re-submission to the journal as 

a new research. 

Important Notes: 

- The research published in the journal expresses the opinion of the author and does 

not necessarily reflect the opinion of the editorial board of the journal. 

- The research listing in the journal and its successive numbers are subject to the 

scientific and technical basis of the journal. 

- A research that is not accepted for publication in the journal should not be returned 

to its owners. 

- The journal pays nominal wages for the assessors, 2000 SP. 

- Publishing and assessment wages are granted when the articles are published in the 

journal. 

- The researches received from graduation projects, masters and doctoral dissertations 

do not grant any financial reward; they only grant the researcher the approval to 

publish. 

- In case the research is published in another journal, the Journal of the University of 

Hama is entitled to take the legal procedures for intellectual property protection and to 

punish the violator according to regulating laws. 

Subscription to the Journal: 

Individuals, and public and private institutions can subscribe to the journal  

Journal Address: 

- The required copies of the scientific material can be delivered directly to the Editorial 

Department of the journal at the following address: Syria - Hama - Alamein Street - 

The Faculty of Veterinary Medicine - Editorial Department of the Journal. 

Email: hama.journal@gmail.com    

      magazine@hama-univ.edu.sy 

website: : www.hama-univ.edu.sy/newssites/magazine/ 

Tel: 00963 33 2245135  
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