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 دراسة تأثير العمر على بعض الصفات الدمية والكيماحيوية والبروتينات في مصل الدم 
 للماعز المحلي

 
 عبد الكريم عبد الرضا هوبي

 كلية الزراعة / جامعة  بغداد -قسم الثروة الحيوانية
 

 الخالصة
وذلك للمدة  الزراعية،أجريت هذه الدراسة في محطة تحسين الماعز في عكركوف التابعة لمركز إباء لألبحاث 

لدراسة تأثير عمر المعزة على بعض صفات الدم الكامل واألنزيمات  2001من أيلول ولغاية تشرين الثاني لعام 
. حيث سنة 8و 6 ،4 ،2معزة محلية)سوداء( إلى أربعة مجاميع عمريه وهي 77فقد وزعت  الدم.والبروتينات في مصل 

كما شملت  الكامل،( باستخدام الدم ESRتسب الخاليا الدموية ) ومعدل (pcvتم قياس حجم خاليا الدم لمضغوطة)
كما  الدم،( وأنزيم الفوسفاتيز القاعدي في مصل GOT، GPT) الدراسة قياس تركز األنزيمات الناقلة لمجموعة األمين

أظهرت نتائج التحليل الدم.تضمنت الدراسة تقدير البروتين الكلي وأجز أوه وهي األلبومين والكلوبيولين في مصل 
 ،2% ألعمار  26.35 ،26.11 ،28.07 ،30.83اإلحصائي أن النسبة المئوية لحجم خاليا الدم لمضغوطة بلغت 

 / mm)8.60و 8.20 ،7.53 ،5.16على التوالي. بينما بلغ معدل ترسب الكريات الدموية  سنة، 8و 6 ،4

wstergreen/ 24 hrs لتوالي. لم يتضح وجود اختالفات معنوية على ا أعاله،.(  لألعمار المذكورة(P>0.05)  في
أنزيم في مصل الدم باختالف أعمار الحيوانات بينما تميزت إناث الماعز بعمر سنتين بارتفاع  GOTفعالية أنزيم 

GPT معنويا (P<0.05في مص )ـل الـ( 44.92دم U/L.)  20.04، 19.89أما فعالية الفوسفاتيز القاعدي فقد بلغت ،
 (.P>0.05على التوالي وبدون اختالفات معنوية ) سنة، 8و 6، 4، 2( لألعمار K.A.U./ dI) 15.12و 12.38

 100غم /    0.29  9.22سنة ( )  2أما تركيز البروتين الكلي في مصل الدم فقد بلغ أعلى مستوى لإلناث بعمر )
( نسبة كل مـن األلبومين ، الفا ـ كلوبيولين و البيتا ـ كلوبيولين بين األعمار P>0.05مل (.  بينما لم تختلف معنويا )

 سنة(.  2المختلفة ، في حين سجلت أوطأ نسيه للكاما ـ كلوبيولين لألعمار الصغيرة )
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Abstract 
Some physiological , Enzymes , total proteins and its fractions in the blood  were 

examined with the different ages in the seventy seven local Iraqi does , which belong to 
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Agragof  goat improvement station / IPA Agricultural Research Center , during  period of  

September to  November / 2001. 

The following parameters were examined, packed cell volume, erythrocyte 

sedimentation rate, glutamic oxaloacetic and pyruvic transaminase enzymes, alkaline 

phosphatase enzyme, Total serum protein, Albumin and globulins. Data   shown that there 

was no significant differences ( P>0.05) in the packed cell volume with  the age and the 

average  percentages  were 30.87 , 28.07 , 26.11  and  26.35  %  for ages 21, 4, 6 and 8 

years, respectively. While the erythrocytes sedimentation rate were 5.16, 7.53, 8.20, and 

8.60 mm/ westergreen pipette/ 24 hrs. For ages 2, 4, 6 and 8 years, respectively.  In 

addition, there was no significant differences (P>0.05) have been noticed in the activity of 

glutamic oxaloacetic transaminase enzymes between ages.  While   young does (2 years) 

showed an increased in the activity of glutamic pyruvic transaminase (P<0.05) than others. 

The  alkaline phosphotase activity was not affected  by  the age , and the average 

values were 19.89,  20.04,  13.38, and 15.12 (K.A.U./ dl)  for does  aged  2, 4, 6 and  8  

years, respectively. Total serum protein increased (P<0.05) for young does (2 years) which 

recorded 9.22 ± 0.29 gm/dl. While the percentages  of  albumin  ,  alpha  and  beta  globulin 

were  not effect by age of does , whereas  the  lowest  level  of  gama  globulin was recorded  

for  young  does  ( 2 years ) . 

 

 المقـدمة
 

اتجهت أنظار الباحثين في السنوات األخيرة لتربية وتحسين المجترات الصغيرة وباألخص الماعز لما له من أهمية 
عيش واإلنتاج في ظروف إدارية وتغذوية اقتصادية مهمة وكذلك لما يمتاز به من صفات بيولوجية مرغوبة في تحمله لل

محدودة ، كما أنه يتصف بالخصب العالي ومقدرته على إنتاج التوائم الثالثية والرباعية وله مقاومة للعديد من األمراض 
( .كل تلك الصفات اآلنفة الذكر وغيرها جعلت من الماعز حيوان 1ويمتاز بمقدرته على الرعي للمسافات الطويلة )

احثون إلى تحسين صــفاته اإلنتاجية بشكل عام ليسهم في سد النقص الحاصل في المنتجات الحيوانية وخاصة يسعى الب
في الدول النامية. كذلك يلجأ العديد من الباحثين إلجراء دراسات تقويم للحيوانات من خالل معرفة التغييرات في صفات 

استخدامها كدوال غير مباشرة لالنتخاب وهذا ما يسمى باالنتخاب  الدم الفسلجية وعالقتها باإلنتاج وذلك لدراسة إمكانية
 (.1المبكر)

 

لذا ينصـــــــــح باســـــــــتخدامه في تغذية  األم،ومن الجدير بالذكر أن حليب الماعز يتصـــــــــف بكونه أقرب إلى حليب 
مليون رأس لغاية  1.47تبين أن أعداد الماعز بلغت  لإلحصـــــــاء،وفي آخر إحصـــــــائية للجهاز المركزي  (.2األطفال )
مليون رأس وهذا يشـــــير أن هنالك تناقص مســـــتمر في أعداده  3.8كانت  1982في حين أن أعداده لعام  ،1986عام 

حيث اقتصـــرت تربيته على المربين الصـــغار وأنه ال توجد  الحيوان،ويعود الســـبب في ذلك إلى اإلهمال المســـتمر لهذا 
ـــــــق إلى أن تم إنشاء محطة تابعة لمركز إباء لألبحاث الزراعية تعنى بتربية  الماعز،طر محطة متخصصة لتربية في الـ

 وتحسين الماعز.
 



 ISSN: 1992-7479                                                          2003، 2: العدد 1مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

21 

 

( أن المعدل 3فقد ذكر الخزرجى) الماعز،أما بخصــــوم المعدالت الطبيعية لبعض صــــفات الدم الفســــلجية في 
% 35% بينما بلغ  0.11 ± 22.67للماعز المحلي األســـــود والبني بلغ  (PCVالعام لحجم خاليا الدم المضـــــغوطة )

 ± 8.78( ESRبينمــــا بلغ المعــــدل العــــام لســـــــــــــــرعــــة ترســــــــــــــــــب الكريــــات الــــدمويــــة ) Schalm (4.)دراســــــــــــــــــة في 
0.06(mm/westergreen/24 hrs( ).3 أما بخصـــــوم فعالية األنزيمات الناقلة لمجموعة .)،فقد ذكر عبد  اآلمين

لكال  ((U/L 15.93-12.05و 10.72-9.26يتراوح مداها بين  GOT وال GPTال تركيز انريمي  ( أن5الرحمن )
بلغ ( أن المعدل العام للبروتين في الدم للماعز المحلي )األسود والبني( 3األنزيمين على التوالي. كما ذكر الخزرجي )

9.00 ±0.07 (gm/dl). 
 

لذلك فمن الضـــــــــروري االهتمام بالماعز وخاصـــــــــة األنواع المحلية وصـــــــــيانته كمصـــــــــدر وراثي مهم ويتطلب ذلك 
لذلك فأن هدف الدراسة الحالية  الحيوان،التعرف على كافة الصفات الفسلجية واإلنتاجية والتغذوية التي يمتاز بها هذا 

تالف العمر والعالقة بين هذه التغيرات والحالة هو لمعرفة التغييرات التي تحدث في صـــــــــــــــفات الدم الفســـــــــــــــلجية باخ
 اإلنتاجية إلناث الماعز المحلي.

 
 المواد وطرائق العمل

 

 .حيوانات التجربة 1
 

معزة محلية )ســــــوداء( مرباة في محطة تحســــــين الماعز في عكركوف والتابعة  77اســــــتخدمت في هذه الدراســــــة 
كغم، حيث وزعت إلى أربعة مجاميع عمريه  43 – 29 زانها بينلمركز إباء لألبحاث الزراعية والتي تراوح معدل أو 

تأثير العمر على بعض صـــــــــفات الدم الكيميائية والحيوية وكذلك تركيز البروتينات  لدراســـــــــة ســـــــــنة 8و 6 ،4 ،2وهي 
نت بخصــــــوم الحالة اإلنتاجية للحيوانات فانها كا . أما2001وذلك خالل الفترة من أيلول ولغاية تشــــــرين الثاني لعام 

 جميعا غير حوامل وفي بداية موسم التلقيح.
 

حيث كانت ترعي مرتين في اليوم  موحد،وضـــعت جميع الحيوانات في حضـــيرة واحدة وغذيت وف  نظام غذائي 
إضـــــافة  الخضـــــراء،ســـــاعات رعي يومي(، حيث كانت تترع للرعي على الجت والبرســـــيم والمخالي  العل ية  8 )بمعدل

األعالف الخضـــــــــــــــراء خالل وجودها في المحطة وبمعدل وجبة واحدة يوميا. أما األعالف إلى أنها كانت تتغذى على 
وشـــــملت العليقة المركزة  ومســـــاءا(غم في كل وجبة )صـــــباحا  500المركزة فقد كانت تقدم لها مرتين في اليوم وبمعدل 

 15لعليقة المركزة فقد كانت أما نســــبة البروتين في ا الطعام،على النخالة والشــــعير وفول الصــــويا وحجر الكل  وملح 
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ومن الجدير بالذكر أن جميع الحيوانات في المحطة كانت خاضعة لكافة اإلجراءات البيطرية الوقائية كالتغطي    %.
 والتجريع والتحصين ضد األمراض المستوطنة.

 
 .عينات الدم المأخوذة 2

 قبل خروجها للرعي وكما يلي:        (8.00 الساعة)صباحا تم أخذ عينات الدم من جميع الحيوانات 
 العينة األولى -

 Ethylene  diamine  tetra  acetic) تم جمعها باســــتخدام أنابيب اختبار تحتوي بداخلها على مانع  تخثر

acid , EDTA   :لغرض الحصول على الدم الكامل  ألجراء االختبارات التالية ) 
 
 

 أ_ حجم خاليا الدم المضغوطة  
 

ذلك باســــــتخدام األنابيب الشــــــعرية، حيث تم ملئها بالدم لغاية ثالثة أرباع األنبوبة  وتم غل  إحدى النهايتين وتم 
دقيقة  7.5دورة / دقيقة ولمدة   15000( وعلى ســــرعة  Haemofugeووضــــعت في جهاز الطرد المركزي الخام )

وية لحجم الخاليا المترسـبة نسـبة إلى حجم الدم . بعدها تم قياس حجم خاليا الدم المضـغوطة م خالل أخذ النسـبة المئ
 في األنبوبة الشعرية ، ويتم ذلك باالستعانة بالمسطرة الخاصة بالقياس .

 
 ب _ معدل ترسب الكريات الدموية: 

%( ووضــــــع  Nacl 0.9) % باســــــتخدام محلول ملح الطعام 25اجري هذا االختبار وذلك بتخ يف الدم بنســــــبة 
ســـاعة لغرض اكتمال الترســـيب وأخذت لقراءة  24( لمدة  Westergreen Pipetteخصـــص )المحلول في العمود الم

 بعدها.
 العينة الثانية -

أخذت عينة الدم الثانية من جميع الحيوانات باســــــــتخدام أنابيب اختبار ال تحتوي على مانع التخثر ، ووضــــــــعت 
دورة / دقيقة_  2000)  خدام الطرد المركزي ســـــاعة ، بعدها تم عزل مصـــــل الدم باســـــت 24م ( لمدة  º 4في التبريد ) 

 -م ( لحين إجراء االختبارات عليه والتي شملت: 20ºدقائ  ( ، وتم عزل الدم وحفظ بالتجميد )  10ولمدة 
 

 قياس  تركيز األنزيمات والبروتين الكلي وأجزاؤه في مصل الدم. –أ
 , Glutamic  oxaloacetic  transaminase) حيــث تم قيــاس األنزيمــات النــاقلــة لمجموعــة األمين وهي

GOTـــــــــــــــ ( وال (Glutamic  pyruvic  transaminase , GPT   وذلك استنادا إلـــــــــــــــى طريقة  )Reitman    و
Frankel  1957 (6 ) أما تركيز أنزيم الفوســـــفاتيز القاعدي . Alkaline phosphates  , ALK    قد تم قياســـــه

ــــــــــــــــــــ    Refractometer  (Atago,Japan )، كما تم اســــــتخدام جهازArmstrong   1934 (7 )و  Kingطبقا لـ
( ، أما أجزاء البروتين وهي  8) Larkin  1987لقياس تركيز البروتين الكلي في مصـــــــــــــــل الدم اســـــــــــــــتنادا لطريقة 
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وباالســتعانة بأوراق  Electrophoresesاأللبومين والكلوبيولينات فقد  تم فــصلها باستخدام طريقة  الترحيل الكهربائي 
 23فولت ولمدة  240وذلك بعد تضــــبي  الجهاز على فولتية مقدارها   Cellulose acetate paperخاصــــة تســــمى 

مصــــــل  ي(. وتم التعرف على نســــــب البروتين ف Barpitone buffer  pH= 8.6دقيقة وباســــــتخدام محلول منظم ) 
 (.Desinometer ( )Model  Elphograph 3  ,  GmbHالدم باستخدام جهاز)

 
 التحليل اإلحصائي

 

(   لــــــــــــــــــــغرض معرفة تأثير عمر المعزة على SAS  2001 ( )9تم االســــتعانة بالبرنامج اإلحصــــائي الجاهز  )
ـــــري اختبار دنكن ) ـــــما أجـ (  لغرض المقارنة بين 10) (Duncan 1955الصفات الدموية والكيمياحيوية المدروسة . كـ

 المتوسطات .
 والمناقشةالنتائج 

 

يوضح تأثير عمر المعزة على حجم خاليا الدم المضغوطة ومعدل ترسب الكريات الدموية . حـيث تبين  1شكل 
ــــــــــــــدم المضغوطة كانت أعلى معنويا ) ــــــــــــــحجم خاليا الـ سنة(  2( لدى إناث الماعز بعمر)P<0.05أن النسبة المئوية لـ

 26.33،  0.67 ± 26.11،  1.22 ± 28.03،  1.09 ± 30.83مقارنة ببقية األعمار في التجربة ، حيث بلغت 
ســــنة ، على التوالي . ويســــتدل من االنخفاض الحاصــــل في حجم  8و   6،  4،  2% إلناث الماعز بعمر  0.86 ±

خاليا الدم المضـــــــــــــغوطة بتقدم عمر المعزة إلى أن هنالك نقص في عدد كريات الدم الحمراء ، وقد يعود ســـــــــــــبب هذا 
ـــافة المــــوسم )االنخفاض إلى تعرض ا ـــــــوالدة والعمر إضـ ـــــــي الحــــمل والـ ( أو قد 1،11لحيوانات لظروف مختلفة تتمثل فـ

( أو أن الظروف البيئية الحارة التي تؤدي إلى اســـــــتهالع 12،13) يرجع ذلك إلى إصـــــــابتها ببعض األمراض الطفيلية
لحرارة الزائدة قد تكون هي الســـــــــــــــبب في الهيموكلوبين بكمية أكبر خالل عملية التبادل الغازي كمحاولة للتخلص من ا

 ذلك .  
 

 2للمعزات بعمر ) (P<0.05)كذلك بينت نتائج الدراســــــــة أن معدل ترســــــــب الكريات الدموية انخفضــــــــت معنويا 
 8.60و 0.38 ± 8.20 ،0.86 ± 7.59 ،36.   ± 5.16فقد بلغ  (،1سنة( مقارنة ببقية األعمار في الدراسة )شكل 

± 0.52 (mm / westergreen/ 24 hrs لألعمار ).وكما هو معروف فأن اختبار  التوالي.على  سنة 8و 6، 4، 2
الدموية يعطي مؤشــــــرا جيدا لحالة الحيوان الصــــــحية فعند تعرضــــــها لإلصــــــابة باألمراض يرتفع  معدل ترســــــب الكريات

المعدل الطبيعي لترســيب  معينة وأنالمعدل الترســيب هذا وذلك لتكســر الخاليا نتيجة لإلصــابة البكتيرية أو الفيروســية 
(. ومن المالحظ أن هذه 3) .(mm/westergreen/24hrs) 9.78 – 8.20الكريات الدموية في الماعز تتراوح بين 

الصـــــــفة لدى األعمار في هذه الدراســـــــة كانت منخفضـــــــة مقارنة باألعمار الكبيرة وقد يعود الســـــــبب إلى قلة تعرضـــــــها 
الســـــبب أن هذه الصـــــفة ترتفع في حاالت عديدة منها التهاب المفاصـــــل وتقدم العمر للمســـــببات المرضـــــية أو قد يعود 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن كمية البروتين الكلي في مصـــل الدم  (.14،15الدم )ومرحلة الحمل وحاالت فقر 
لزوجة الدم مما يقلل  حيث أن زيادة البروتين في مصـــل الدم يؤدي إلى زيادة الترســـيب،تؤثر بشـــكل مباشـــر في عملية 
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 2الصــغيرة )حيث أن انخفاض معدل الترســيب لألعمار  الحالية،من معدل الترســيب وهذا ما تم مالحظته في الدراســة 
 (. 2سنة( تراف  مع زيادة كمية البروتين في مصل الدم )جدول 

 
راســـــــــــــــة أن فعالية أنزيم   وفيما يخص فعالية األنزيمات الناقلة لمجموعة األمين في مصـــــــــــــــل الدم ، فقد بينت الد

GOT ( لم تتـــأثر معنويـــاP>0.05 بـــاختالف عمر المعزة ، فقـــد بلغ تركيزه )2.18 ± 35.5،  1.45 ± 38.00  ،
ــــــــــــــــــــــلى التوالي ، وفي المقابل فقد  8و  6،  4،  2( لألعمار U/L) 1.19 ± 34.18و  1.36 ± 34.24 ســــــــنة ، عـ

اقل بكثير من التي تم الحصــــول عليها في الدراســــة الحالية والتي  GOT( معدالت ألنزيم ال 5ســــجلت عبد الرحمن )
( 3(  ، بينما كانت قيم الدراســـــــــــــــة الحلية اقل بقليل لما وجده الخزرجي )U/L) 15.99 – 12.05تراوح تركيزه بين 

ينمـا ( . بU/L) 0.67 ± 42.52والــذي ثبــت معــدال عــامــا لهــذا اإلنزيم تحــت ظروف تجربتــه الحقليــة والمختبريــة بلغ 
ـــــــــــــــ( فعالية أنزيم ألP<0.05انخفضت معنويا )  2سنوات مقارنة باألعمار الصغيرة) 8 ولغاية 4لإلناث بعمر   GPT ـ

( والذي P<0.05ســــــــنوات( وباختالف معنوي ) 8ســــــــنة( ، وكان أوطأ تركيز لفعالية هذا األنزيم هو باألعمار الكبيرة )
القيم التي ثبتت في الدراســـــــــــــــة الحالية هي أعلى من حدود (  ، وعلى العموم ، فان هذه U/L) 3.14 ± 14.67بلغ 

( في إنـاث المـاعز المحلي البـالغـة وغير البـالغـة ، في 5( الـذي وجـدتـه عبـد الرحمن )U/L 10.72 – 9.76المـدى )
ـــــــــــــــــــــتي Hobi (15حين أنها مقاربة لما وجده   (  في الحمالن العواســـــــية عند تغذيتها على كوالح الذرة المجروشـــــــة والـ

( والتي تفرز من الكبد بشكل رئيسي ، GOT, GPT( ، وأن كال األنزيمين )U/L) 17.39  – 10.65وحت بــين تــرا
 . (14لهما دور مهم في تنظيم بعض الفعاليات الحيوية في الجسم )
( في األعمار المختلفة ، فقد اتضـــــــــــــــح أنه ال يوجد ALKأما فيما يخص فعالية أنزيم الفوســـــــــــــــفاتيز القاعدي )

( في تركيز هذا األنزيم باختالف األعمار ، وقد يعود ذلك إلى أن هذا األنزيم له دور  P>0.05ت معنوية ) اختالفا
مهم في نمو العظام وخاصـــــــة في مراحل النمو األولى ولغاية عمر البلوأ وبما أن الحيوانات الداخلة في هذه الدراســـــــة 

ا األنزيم ال تختلف تراكيزه بــاختالف األعمــار لكونهـا ســـــــــــــــنوات ، لــذلــك فمن المتوقع أن هــذ 4-2تتراوح أعمــارهــا بين 
ســـنوات( ســـجلت تراكيز عالية نســـبيا لهذا  4-2( ، ومن الجدير بالذكر أن األعمار الصـــــــــــــــــــــغيرة )17حيوانات بالغة )

 ± 12.38،  6.90 ± 20.04،  4.64 ± 19.89ســـــــــــــــنوات( ، فقد بلغ تركيزه  8-6األنزيم مقارنة باألعمار الكبيرة )
ســـنة ، على التوالي وهذا ما تم اإلشـــارة إليه من  8و  6،  4،  2.( لألعمار dl/K.A.U) 4.40 ± 15.12و  2.30
في المـــاعز ، إذ أظهرت  ALK( والـــذي بين أن للعمر تـــأثيرا عـــالي المعنويـــة على فعـــاليـــة أنزيم 17)  Lodeقبـــل 

المعدالت المذكورة في هذه الدراســـــــــــة كانت الماعز الصـــــــــــغيرة العمر تقديرات أعلى من مثيالتها الكبيرة ، وعموما فان 
( لكال الدراســـــــتين dl/ K.A.U) 0.5 ± 16.90و  5.38 ± 16.60( والتي بلغت 3( و )5مقاربة لما وجده كل من )

 على التوالي.
 

. فقـد  يبين تركيز البروتين الكلي وأجزاؤه في مصــــــــــــــــل الـدم إلنـاث المــاعز المحلي في أعمــار مختلفــة 2جـدول 
ـــــعنويا) أظهرت النتائ سنة( مقارنة ببقية األعمار  2( للمعزات بعمر )P<0.05ج أن تركيز البروتين الكلي كان أعلى مـ
 0.16 ± 5.77،  0.29 ±  9.22( . فقد تأثر مســـتوى البروتين بشـــكل كبير بتقدم عمر المعزة ، حيث بلغ 2)جدول 

ــــــــــــلى التوالي وان هذه القيم  8و  6،  4،  2مللتر لألعمار  100غم /  0.48 ± 5.18و  0.37 ± 5.95،  سنة ، عـ
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( والتي 3مللتر ودراســـة الخزرجي ) 100غم / 11.25 – 8.32( والتي تراوحت بين 5تعد مقاربة لدراســـة عبد الرحمن)
قاربة للدراســــــــــــة ( قيم م19) Alwanمللتر ، أما في النعاج العواســـــــــــية فقد ذكر 100غم/  0.07 ± 9.00بلغ معدلها 

ـــــــــي الدم تتأثر بعوامل عديدة منها  100غم/ 7.59 – 7.17الحالية حيث تراوح مداها بين  ـــــــــسب البروتين فـ مللتر.إن نـ
( وغيرها من العوامل . وفي دراســــــــتنا الحالية فأن ارتفاع 21( والحالة اإلنتاجية )14( والحالة الصــــــــحية )20الموســــــــم)

الماعز الصــــــــغيرة قد يعود إلى أنها في نمو أو تطور مضــــــــافا إلى ذلك مســــــــتوى  تركيز البروتين الكلي في الدم إلناث
التغذية الجيدة التي كانت تقدم للحيوانات ، وأن تركيز البروتين الكلي للحيوانات في هذه الدراســـــــة كانت مقاربة للنتائج 

 (. 3التي حصل عليها الخزرجى)
 

. فقد تبين 2لوبيولين فأنها موضــحة في جدول أما بخصــوم أجزاء البروتين في مصــل الدم وهي األلبومين والك
أن النســـــــــــــــبة المئوية لتركيز األلبومين في مصـــــــــــــــل الدم لم تتغير كبيرا بين إناث الماعز باختالف أعمارها ، فقد بلغ 

ســـــــــــــنة ،  8و  6،  4،  2% لألعمار  1.95 ± 40.03و  1.35 ± 40.94،  2.15 ± 43.75،  2.23 ± 42.31
( بتقدم  P>0.05كلوبيولين لم تتأثر معنويا ) –على التوالي . كذلك أتضــــــــح أن النســــــــبة المئوية لكل من االلفا والبيتا 

سنة( مقارنة ببقية  2( لإلناث الصغيرة العمر) P<0.05كلوبيولين كانت أقـل معنويا)  –األعمار ، إال أن نسبة الكاما 
% .  3.81 ±  37.15ســــنوات فقد بلغ  8األعمار الداخلة في الدراســــة ، حيث ســــجل أعلى مســــتوى له لإلناث بعمر 

كلوبيولين يعد من البروتينات الرئيســـية والمهمة في الدفاع عن الجســـم في حالة تعرضـــه لألجســـام  –إن بروتين الكاما 
( وبما أن األعمار الكبيرة قد تتعرض للكثير من األمراض وهذا يعني أنها خضـــــــــــــــعت ســـــــــــــــابقا للعالجات 22الغريبة )

الوقائية واللقاحات ضـــــــــد األمراض بصـــــــــورة أكبر من الحيوانات الصـــــــــغيرة ، لذلك فمن المحتمل أن يكون ســـــــــبب هذا 
، ومما يدعم هذا الرأي هو ارتفاع االرتفاع في البروتين المناعي المذكور يعود إلى تعرضــــــــها لإلصــــــــابات المرضــــــــية 

 ( للحيوانات الكبيرة في هذه الدراسة مقارنة بالحيوانات الصغيرة . ESR) الدموية معدل ترسب الكريات

 العالقة بين عمر المعزة وبعض صفات الدم الفيزياوية 1شكل 
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لذلك ومن خالل نتائج هذه الدراســة يمكن االســتنتاج أن هنالك بعض الصــفات الدموية للماعز ومن أمثلتها حجم 
 خاليا الدم المضغوطة ومعدل ترسب الكريات الدموية والبروتينات المناعية تتأثر سلبا بتقدم عمر الحيوان . 

 
 في مصل الدم للماعز المحلي سفاتيز القاعديتركيز األنزيمات الناقلة لمجموعة األمين وأنزيم الفو  1جدول 

 الخطأ القياسي( ±بأعمار مختلفة) المتوسط
 العمر

 ) سنة (
GOT 

U/L 
GPT 

U/L 
ALK 

K.A.U./dl 

 
2 

a 
38.00 ± 1.45 
(12) 

a 
44.94 ± 1.70 
(13) 

a 
19.89 ± 4.64 
(13) 

 
4 
 

a 
35.15 ± 2.38 
(13) 

b 
26.48 ± 4.18 
(11) 

a 
20.04 ±  6.90 

(11) 

 
6 
 

a 
34.24 ±  1.36 
(37) 

b 
27.98 ±  2.07 
(36 ) 

a 
12.38 ±  2.30 
(33) 

 
8 
 

a 
34.14 ± 1.91 
(14) 

c 
14.67 ±  3.14 
(14) 

a 
15.12 ±  4.40 
(14) 

 ( P<0.05األحرف الصغيرة المختلفة ضمن نفس العمود تشير إلى وجود اختالفات معنوية ) *
 الداخلة في مجموعة.األرقام داخل األقواس تمثل عدد الحيوانات *

 

 .تأثير عمر المعزة على تركيز البروتين الكلي أجزاؤه ) األلبومين والكلوبيولين( في مصل الدم 2جدول 
 الخطأ القياسي( ±) المتوسط 

 العمر
 )سنة(

 البروتين الكلي
  (gm/dl ) 

 األلبومين
) % ( 

 الكلوبيولين ) % (

 كـاما بـيتا الــفا
 
2 

a 
9.22 ± 0.29 
(13 ) 

a 
42.31 ± 2.28 
(13) 

a 
4.92 ±  0.44 
(13) 

a 
12.56 ± 0.94 
(13) 

c 
12.56 ± 0.94 
(13) 

 
4 

b 
5.78 ± 0.16 
(13 ) 

a 
43.75 ± 2.15 
(12) 

a 
6.18 ± 0.59 
(13) 

a 
12.90 ± 0.81 
(13) 

b 
28.81 ± 3.31 
(13) 

 
6 

b 
5.95 ± 0.37 
(37) 

a 
40.94 ± 1.35 
(35) 

a 
6.26 ± 0.32 
(36) 

a 
13.33 ± 0.72 
(36) 

b 
27.39 ± 2.10 
(36) 

 
8 

c 
5.18 ± 0.48 
(14) 

a 
40.03 ± 1.95 
(15) 

a 
6.17 ± 0.54 
(14) 

a 
12.22 ± 0.82 
(14) 

a 
37.15 ± 2.81 
(14) 

 ( P<0.05األحرف المختلفة ضمن نفس العمود تشير إلي وجود اختالفات معنوية ) *
 في كل مجموعة.األرقام داخل األقواس تمثل عدد الحيوانات *
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