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العربي : الملخص                     

اكتسبت متغّيرات الصفائح الدموية أىمية متزايدة في تقييم الحالة الفسيولوجية والصحية 

ن والحيوان، وفي تحديد النتائج المتوقعة لمعديد من األمراض وسبل عالجيا. ورغم ذلك فإلإلنسان 

المعمومات المنشورة حاليًا عن معايير الصفائح الدموية في اإلبل والحيوانات الزراعية األخرى 

شحيحة لمغاية، وال توجد سوي ورقة عممية أولية واحدة حول ىذا الموضوع في اإلبل استخدم فييا 

 عدد محدود من الحيوانات، وذلك في قسم االنتاج الحيواني في جامعة الممك سعود. 

تيدف الدراسة الحالية إلى تعميق المعرفة بالمعدالت الطبيعية لممعايير المختمفة لمصفائح 

الدموية في اإلبل والتي تشمل أعداد الصفائح الدموية وقياس كل من كتمة الصفائح ومتوسط 

وذلك باستخدام  تماثميا، باإلضافة الى قياس متغيرات الدم الخموية االخرى، حجميا ونسبة عدم

رأس من اإلبل العربية  104تقنية المعاوقة الكيربائية. وقد أستخدم في ىذه الدراسة نحو 

(Camelus dromedarisوالتي بدت في ،)  حالة صحية طبيعية وال يوجد ما يدل عمى

عمق بالدم في السابق، كما ان االناث لم تكن حامل او تعرضيا ألمراض معدية أو أمراض تت

إناث (؛  37ذكور و  37مرضعة وقد شممت الدراسة سالالت االبل العربية التالية: مجاىيم )

رأس من الذكور  10إناث(؛ وكذلك  43ذكور و  72إناث(؛ وصفر ) 00ذكور و  423مغاتير )

ذه الحيوانات في منطقة الدراسة، وقد ُوزعت من ساللة اإلبل الصومالية حيث ال توجد إناث من ى

من ثالث الى ، من ستة أشير الى اقل من ثالث سنواتالحيوانات عمى فئات عمرية مختمفة )

 (. أكثر من ست سنوات، ست سنوات

جمعت عينات الدم عشوائيا من ىذه الحيوانات من المسالخ ومزارع اإلبل في منطقة 

 نة والمعمومات الرئيسة عن كل حيوان )الساللة؛ العمر؛الرياض، مع تسجيل تاريخ جمع العي



عينات الدم الكاممة باستخدام الجنس؛ الحالة الفسيولوجية والحالة الصحية العامة(. وتم تحميل 

الذي يعمل بطريقة المعاوقة ( VetScan HM2 Abaxis Veterinary Diagnostics)جياز 

الدموية ومتغيراتيا التالية: العدد الكمي لمصفائح الدموية لصفائح الكيربائية  وذلك لتقدير عدد ا

(PLT( ؛ كتمة الصفائح)PCT( متوسط حجم الصفائح )MPV ونسبة عدم التماثل بين )

(، إضافة إلى قياسات الدم األخرى التالية: العدد الكمى لكريات الدم الحمراء PDWالصفائح )

(RBC( ؛ الييماتوكربت)HCT؛ تركيز الييموجموب)( ينHB ؛ متوسط حجم الكريات الحمراء)

(MCV( ؛ متوسط ىيموجموبين الكريات)MCH ؛ متوسط تركيز الييموجموبين في الكرية)

( TLC(؛ العدد الكمي )RDW(؛ نسبة عدم التماثل بين الكريات الحمراء )MCHCالواحدة )

 .  والتفريقي لكريات الدم البيضاء

 PLT: 211.34في ابل المجاىيم كما يمي: متوسطات معايير الصفائح الدموية كانت 

±7.02 (x109/L)  ؛PCT  :0.11 ± 0.00 %  ؛MPV  :5.50 ± 0.16 fL  ؛PDW  :

  PLT  :225.95 ± 7.33. أما المتوسطات في إبل المغاتير فكانت: 0.28 ± 26.65  %

(x109/L)  ؛PCT  :0.15 ± 0.03 %  ؛MPV  :5.15 ± 0.03 fL  ؛PDW  :%  

  PLT  :190.29 ± 7.98عمى التوالي. وكانت متوسطات االبل الصفر: 4.25 ± 24.97

(x109/L)  ؛PCT  :0.09 ± 0.01 %  ؛MPV  :5.13 ± 0.06 fL  ؛PDW  :%  

 PLT  :226.05.، بينما بمغت متوسطات ىذه المعايير في اإلبل الصومالية: 0.33 ± 24.67

± 8.11   (x109/L) ; PCT  :0.11 ± 0.01 % ; MPV  :5.24 ± 0.08 fL ; PDW  :

%  25.70 ± 0.26 . 

، PCT ،MPVلم ُتسجل فروق معنوية بين السالالت بالنسبة لمتوسطات كاًل من 

RBC ،HB ،HCT ،RDW وTLC  بينما ُسجمت فروق معنوية راجعة لتأثير الساللة في 



. كما ُسجل تأثير معنوي لمجنس في PLT ،PDW ،MCV ،MCH ،MCHCمتوسطات 

.  كما اظيرت نتائج التحميل  MCHو  PLT ،PDW ،HB ،HCT ،MCVمتوسطات 

اإلحصائي فروق معنوية راجعة لتأثير العمر في جميع معايير الصفائح الدموية وكذلك فروق 

 و HCT ،MCVالتالية: معنوية راجعة لتأثير العمر عمى متوسطات متغيرات الدم الخموية 

MCH وقد ُوجد ارتباط معنوي قوي وموجب بين معايير الصفائح الدموية فيما بينيا، وبينيا .

. كما اوضحت الدراسة وجود فروق معنوية واخرى غير معنوية  MCVو  RDWوبين كل من 

  لتأثير الجنس داخل كل ساللة.

قيم المرجعية ختامًا فإن الدراسة الحالية ُتوفر لمباحثين معمومات أساسية وىامة عن ال

لمعايير الصفائح الدموية وخاليا الدم في سالالت اإلبل في منطقة الرياض، مما سوف ُيفيد منو 

 الباحثون في الدراسات الفسيولوجية والصحية في اإلبل ومقارنتيا مع الحيوانات الزراعية األخرى.
 


