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 البول المدمم فى هجن السباقات

Bloody urine in racing Camels 

 

 التعريف:

مع او بدون ارتفاع فى درجات الحرارة مع عدم تغٌر فى الشهٌة و ظاهرة تحدث غالبان فى هجن السبالات و ٌصاحبها بول مدمم 

 تستمر لفترات طوٌلة لد تتجاوز شهور ٌنتج عنها انٌمٌا حادة و ضعف تدرٌجى فى الجسم.

 الحيوانات األكثر إصابة:

 االعمار الكبٌرة أكثر عرضة لإلصابة كما أن اإلناث أكثر عرضة لإلصابة من الذكور. 

 :Pathogenesisسير المرض

ٌبدأ المرض بوجود بول مدمم ٌظهر أثناء التبول من البداٌة الى النهاٌة و لد ٌصاحب ذلن ارتفاع فى درجات 

لد تتجاوز بضعة شهور الى اكثر من عام و  الحرارة تنخفض الحما. تستمر نزول البول المدمم لفترات طوٌلة

سجلت بعض الحاالت استمرارا لهذة الظاهرة ألكثر من عامٌن. مع استمرار البول المدمم تزداد حدة االنٌمٌا و 

% او ألل. شهٌة الحٌوان غالبا ال تتأثر اال مع 01لنسب ضعٌفة لد تصل الى  HCTٌمل مستوى حجم الدم 

 لة و ٌظهر عالمات الضعف العام و الهزالن و انخفاض ملحوظ فى الوزن.استمرار الظاهرة لفترة طوٌ

 : Clinical Symptomsاألعراض الظاهرة

 بول مدمم كما فى الصورة الممابلة. -

 وجود ارتفاع فى درجات الحرارة فى بعض الحاالت. -

 تتأثر شهٌة الحٌوان فى بعض الحاالت و لد ٌصاحب ذلن هزالن و ضعف عام. -

 :  PM Signsالوفاةاالعراض بعد 

 Camelid Infectiousوجود ترسٌبات داخل الكلى فى بعض الحاالت كما هو موضح بالصورة  

Disorders, 2014 Page 69 لكن فى االغالب ال ٌوجد عالمات ممٌزة. 

 

 :  Causesاالسباب و تفسير الظاهرة

إحتماالت هى االلرب بناءا على  الزال الخط العرٌض فى تفسٌر هذة الظاهرة غٌر معلوم و لكن هنان عدة

 عام. 01التجارب و االبحاث و حسب عملى فى هذا المجال منذ اكثر من 

 طفيليات الدم:

بناءا على تشابة هذة االعراض مع تلن التى تصٌب بعض المجترات االخرى و خاصة االبمار و بالذات فى 

الى االمراض التى تسبب بول مدمم فى االبمار الحاالت التى تصاحبها ارتفاع فى درجات الحرارة ٌبمى التوجة 

و   Leptospiraو بعض انواع البكتٌرٌا مثل   Babesiaو تأتى على رأسها  طفٌلٌات الدم و منها البابٌزٌا 

Clostridia   االحتمال الخاص بطفٌلٌات الدم خاصة فى منطمة  العمل البحثى هذا و نمص الفوسفور. لم ٌدعم

فى الفحص المجهرى داخل خالٌا كرٌات الدم الحمرا فى عدد للٌل من   Piroplasmsالخلٌج لكن ظهور 
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ٌبمى على هذا االحتمال و تظهر الصور تحت المجهر  فى مختبر كامٌوال بدبً الحاالت التى فحصتها

  zoomX4و تصوٌر  011و بتكبٌر  Giemsa stainو باستخدام صبغة   Oil emersion lensباستخدام 

مع استخدام االدوٌة ت تتحسن جعلتنى اضع هذا االحتمال بموة و خاصة ان الحاال محمولبعدسة تلٌفون 

 . Diminazeneو ال   Imidocarbالمضادة للطفٌلٌات مثل 

و هنان جدل فى وجود طفٌلٌات الدم من انواع البابٌزٌا و الثٌلٌرٌا و االنابالزما فى االبل فى منطمة الخلٌج و 

 البحثٌة ترجح ان معظم ما ٌشاهد تحت المجهر هى فمط اخطاء صبغةخاصة ان بعض المؤسسات 

Artifacts   و تظهر الصور وجود طفبٌات البابٌزٌا و االنابالزما فى بعض حاالت االبل التى تصاحبها بول

 مدمم مع ارتفاع فى درجات الحرارة .

 

 Leptospirosisالبكتيريا 

و تم فحص  Centrifuge 6000rpm/10minالمركزى ل باستخدام اجهزة الطرد عندما تم فحص البو

 urineالرواسب وجد هنان راسب احمر و اخر ابٌض )اعتمد انه ترسٌبات أمالح( و تم عمل مسحة 

smear   و صبغهاGiemsa stain   وحجد خالٌا كرٌات دم حمراء سلٌمه و اخرى مكسرة و اٌضا خالٌا

  Hematouriaتوضح الصور و هذا ٌدل على وجود  كرات دم بٌضاء متكسرة  و صبغة هٌموجلوبٌن كما

& Hemoglobinuria   و هذا ما ٌضع احتمال وجود بكتٌرٌا ومنهاLeptospira   و خاصة انه تم الكشف

الذى وجد تفاعال  Werneryعن هذا النوع من البكترٌا فى االبل فى دولة االمارات العربٌة المتحدة بواسطة 

وصلت نسبة  1112لهذا النوع من البكترٌا فى العام   serological reactionsالختبارات المناعة 

 (Wernery et al, 2008)% 6.5االصابة الى 

و لو انه نتٌجة  لفحص مناعى 

serological survey   لحالت البول

استكشاف المدمم فى هجن السبالات لم ٌتم 

لذلن فدائما   Leptospiraحاالت من ال 

 ما ٌتم استبعادها من التشخٌص. 

 

 ترسيبات الكالسيوم

ووجد ترسٌبات كالسٌوم  CVRLفى مختبر دبى المركزى   PM examinationتم فحص حالة تعانى من بول مدمم لفترة بعد النفوق 

فى الكلى و لد ٌكون هذا اٌضا تفسٌر منطمة او وجود بعض الحصوات الصغٌرة جدا فى حوض الكلى التى تسبب هذة الظاهرة و 

تظهر الصورة المنشورة سابما مدى التأثٌر الكبٌر على الكلى و لكن الغرٌب فى االمر ان فى اغلب الحاالت ال تظهر الفحص 

 غٌر طبٌعٌة للكرٌاتٌنٌن او الٌورٌا كما سنذكر الحما.المخبري نتائج 

 الصدمات 

لد ٌتسبب بعض الصدمات من الخارج  حول منطمة الكلى الى حدوث مثل هذة الظاهرة و لد ٌحدث جروج تتسب فى انزفة داخل 

 الكلى.

 لكريات الدم الحمراء و تحلل تكسر الجدار الخلوى

و لكن لما    Osmotic pressureبل المدرة على تحمل التغٌٌرات فى الضغط االسموزى للجدار الخلوى لكرٌات الدم الحمراء لإل

و الجلوكوز و  0من دور هام فى الحفاظ على الضغط االسموزى و اٌضا دور فٌتامٌن ب  electrolytesكان لمحالٌل االلكترولٌت 

ٌوم  011الى  01كرات الدم الحمراء الذى ٌتراوح بٌن من دور اٌضا هام فى الحفاظ على العمر االفتراضى ل  ATPووحدات الطالة 

ن فهذا االفتراض ال ٌستبعد من ذلالدم الحمراء وٌسرع بتكسٌرها ل فإن النمص فى هذة العناصر ٌملل من العمر االفتراضى لكرٌات

 االسباب المحتملة و هذا االفتراض اٌضا ٌفٌد فى التعاطى مع برامج العالج المتبعة.
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 :osisDiagn التشخيص

 التشخٌص عن طرٌك 

  Case historyتارٌخ الحالة المرضٌة و العالجٌة 

 clinical signsاالعراض 

 Laboratory diagnosisالفحص المخبرى 

 و سنتناول الفحوصات المخبرٌة المهمة فى تشخٌص هذة الظاهرة على النحو التالى:

 الدم:فحص 

و فحص وظائف الكلى و الكبد و المعادن الهامة مثل الحدٌد و الكالسٌوم و الفوسفور و الماغنٌسٌوم و   CBCٌتم فحص صورة للدم 

بول مدمم مستمر منذ شهرٌن مع ارتفاع للحراره على فترات و تظهر نمص فى  –سنوات  2فٌما ٌلى فحص الحد الحاالت النثى 

 الشهٌة و ال تتدرب.

 

ج لكل الحاالت و لكنها بالطبع تختلف من حالة الخرى كما ان هذا الحالة تأخذ ادوٌة منذ ظهور ذال ٌعتبر نتائج هذا الفحص نمو

البول المدمم لذلن فسٌكون لها تاثٌر خاصة على خالٌا كرٌات الدم البٌضاء التى تظهر تغٌر مع ارتفاع ملحوظ لخالٌا النٌتروفٌل 

Neutrophilia   خالٌا مع وجودband cell  اللٌمفاوٌة   الخالٌا  فى انخفاض    ٌصاحبة   و بالطبع  Lymphocytopenia  

(Lift shift)  و ٌصبح منطمٌا وجود انٌمٌا حادة بانخفاض واضح لمٌم الدم من خالٌا كرٌات دم حمراء و هٌموجلوبٌن و حجم للدم و .

فى الصفائح الدموٌة ٌكون مرتبط بفترة المرض حٌث تكون الصفائح طبٌعٌة فى لم ٌحدث تاثٌر لعدد الصفائح الدمٌة اال ان التغٌٌر 

 البداٌة و لد ترتفع عن الحد االعلى لكنها مع استمرار المرض تنخفض الصفائح الدموٌة .

بدأ عدد ال تظهر اى انخفاض فى لٌم الدم و لكن مع الولت تففى البداٌة لٌم فحص الدم تختلف على حسب فترة المرض  كما ان

لكن هذا االنخفاض لن ٌكون بنفس درجو انخفاض الهٌموجلوبٌن لذلن   HCTكرٌات الدم الحمراء بالنتالص مع انخفاص حجم الدم 

  RBCو لكن مع استمرار المرض تعود الى المٌم الطبٌعٌة بٌنما ٌتمر انخفاض كل من   MCHCو  MCHنجد وجود ارتفاع فى لٌم 

ولوجى ٌكون حجم كرٌات الدم الحمراء طبٌعى فى البداٌة و ٌزٌد تدرٌجٌا من استمرار المرض و و كتغٌر فسٌ  HCTو  HBG و 

 . 35flالى  MCVٌمارب لٌمة 

 لكن هذا المسار لد ٌختلف مع التدخل العالجى  و عندها تتولف نتائج الفحوصات على نوعٌة العالجات المستخدمة.
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  Biochemistryفحص الكمياء 

رة تؤثر على فحص الكمٌاء و منها سبب االصابة و االدوٌة المستخدمة فى العالجات لبل الفحص و التى ٌكون لها هنان تغٌرات كبٌ

فعلى سبٌل المثال استخدام ادوٌة حمن الحدٌد لبل الفحص سٌعطى ارتفاعا وهمٌا للحدٌد و هكذا على حسب نوع  .تأثٌر كبٌر جدا

للنظر فى فحص وظائف الكلى هى ان فى حاالت كثٌرة من التى تصاحبها اعراض بول مدمم لفترات طوٌلة ال  تالعالج لكن الملف

 . Ureaاو الٌورٌا   Creatinineٌكون معها اختالل فى وظائف الكلى مثل الكرٌاتٌنٌن 

 .LDH و  ASTفى انزٌمات  لكن اذا كان السبب مثال مرتبط باالصابة بطفٌلٌات الدم لفترة طوٌلة لد ٌصاحب هذا ارتفاع

 Microscopical examinationالفحص المجهري 

ٌعتمد علٌة خاصة فى تشخٌص اذا ما كان المسبب نوع من انواع طفٌلٌات الدم او التعرف على اشكال و نوعٌة 

       011و تم الفحص بالعدسة الزٌتٌة بتكبٌر   Giemsaو استخدم فى الفحص صبغة  خالٌا كرٌات الدم البضاء.

Oil immersion lensX100. 

 خالٌا كرٌات الدم البٌضاء 

  Neutrophilلطفٌلٌات الدم داخل كرٌات الدم البٌضاء و خاصة خالٌا ال   Piroplasmsما ٌشبة لد ٌشاهد وجود 

و التى ترتفع نسبتها فى اغلب االحٌان مع االصابات المزمنة بطفٌلٌات الدم. ٌظل هذة كل   Monocyteو خالٌا ال 

 الحتماالت التى تحتاج الى تأكٌد فى مراكز بحثٌة معتمدة.من ا

 فى حاالت االلتهابات الحادة.  Band cellٌمكن مشاهدة خالٌا 

 خالٌا كرٌات الدم الحمراء

على حسب درجة االنٌمٌا تظهر اشكال مختلفة لخالٌا كرٌات الدم الحمراء ففى حاالت االنٌمٌا الحادة تظهر 

Anisocytosis   )اختالف حجم كرٌات الدم الحمراء( Dacrocytosis  )خالٌا تشبة لطرات الدموع(

Spindlecytois   )خالٌا ذات طرفٌن مدببٌن(  

هذة من العالمات الواضحة جدا لالنٌمٌا فى اإلبل و كما تظهر الخالٌا نمص فى الهٌموجلوبٌن و تعد 

Hypochromic RBC ٌرات.و الصورة الممابلة تظهر كل تلن التغ 

 Plateletsالصفائح الدموٌة 

ذكرنا فٌما سبك التغٌرات التى تحدث فى العدد لكن الشكل ٌحدث فٌة تغٌرات ملحوظة خاصة فى حاالت االنٌمٌا 

او ٌمكن ان توصف ب تجمع للصفائح الدموٌة   Large plateletsالشدٌدة حٌث تظهر الصفائح بشكل كبٌر 

Platelets clumping  لخالٌا االولٌة للصفائح الدموٌة وتسمى اٌضا باMegakaryocytes  و تظهر الصورة هذة

 النوعٌة من الخالٌا التى تظهر بكثرة فى الحاالت المتمدمة و المزمنة من االنٌمٌا الشدٌدة.

 فحص البول 

 و ذكرنا فٌما سبك وجود كرٌات دم حمراء و بٌضاء و صبغة الهٌموجلوبٌن عند الفحص المجهرى.

 Urine bacterial culture  للبولمزرعة 

التى من   E.coliشخصٌا ال اعتمد انه مفٌد فى تشخٌص هذة الظاهرة حٌث ان معظم النتائج ارتبطت ببكترٌا مثل 

 المحتمل ان تكون نفس نتائج االبل السلٌة.

 :Serologyالفحص المناعى 

و   CVRLو رغم انة غٌر متوفر اال فى للٌل من المختبرات او فى المراكز البحثٌة مثل مختبر دبى المركزى   PCRو   ELISAمثل 

 ٌعد اكثر الوسائل تأكٌدا لتشخٌص بعض المسببات مثل طفٌلٌات الدم او وجود بعض البكترٌا المسببة.



 

5 Dr. Medhat Abdelkader El Shemy – DVM – Camula Vet Lab. 

 

 Treatment العالج

 الظاهرة و ٌمكن تمسٌم العالج الى لسمٌن: ٌختلف العالج على حسب التشخٌص و المسبب الرئٌسى لهذة

 Basic Treatmentالعالج االساسى 

 و كما ذكرنا ٌختلف على حسب المسبب و ٌكون باستخدام:

 مضاد الطفٌلٌات. -

 مضاد للبكترٌا )مضاد حٌوى(. -

 خافض للحرارة فى حالة ارتفاع درجة الحرارة. -

 .Kفٌتامٌن  -

 Supportive treatmentالعالج المكمل 

ٌكون بشكل اساسى مكمالت غذائٌة لعالج االنٌمٌا و لتزوٌد الحالة المصابة بالعناصر العذائٌة الهامة خاصة فى الحاالت التى تمتنع و 

 عن االكل:

 Hematinicمكمل غذائى لعالج االنٌما  -

 Normal osmotic physiological solutionمحالٌل ورٌدٌة متعادلة  -

 Vitamin B1فٌتامٌنات  -

  Liver tonicى داعم للكبد مكمل غذائ -

 مصدر للفوسفور. -

  Mild urinary disinfectant and diureticsمطهر للمجرى البول  -

لد ٌستمر   Maintenance dose for long timeٌكون العالج مكثف فى البداٌة بشكل ٌومى ثم ٌكون هنان جرعات متباعدة 

اٌام و ٌظهر تحسن  7بعد  ابمةلنفس الحالة الس العالج لبضعة اسابٌع. و ٌظهر فى الجدول التالى التغٌرات فى نتائج الفحصوصات

ملحوظ فى لٌم الدم و صاحب ذلن تحسن فى كمٌة الدم المصاحب للبول و اصبح لون البول الرب الى الطبٌعى لكن الزال تحتاج 

 الحالة الى عالج مكمل لتحسن وظائف الكبد.
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 Prognosisفرص نجاح العالج 

فرص نجاح العالج متفاوتة بشكل كبٌر لد تتحسن بعض الحاالت فى بضعة اسابٌع و بعضها ٌحتاج لبضعة شهور لتعود لطبٌعتها 

 لكن هنان كثٌر من الحاالت ال تستجٌب للعالجات و تستمر لفترات طوٌلة لد تتجاوز العامٌن و ٌرجح انه عندما ٌكون المسبب نتٌجة

 لحصوات او ترسٌبات كالسٌوم فى الكلى ٌكون فرص نجاح العالج ضئٌلة للغاٌة.

  Prophylactic الوقاية

و البعوض او الذباب الماص   Ticksال ٌوجد معاٌٌر محددة للولاٌة لكن ٌمكن اعتبار التخلص من وسائل نمل طفٌلٌات الدم من المراد 

ٌلٌات الدم . كما ان استخدام المكمالت الغذائٌة خاصة تلن التى تحتوى على من العوامل التى تملل فرص االصابة بطفللدماء 

 العناصر المعدنٌة ان تكون بجرعات محددة على حسب مجهود الحٌوان و ان تكون فمط بمتابعة الطبٌب البٌطري.

 Recommendations توصيات

ل الفحص المناعى فى تحدٌد المسبب و كذا الدراسات ٌجب ان ٌكون هنان مزٌد من الدراسات حول هذة الظاهرة و استخدام وسائ 

 الباثولوجٌة بعد الوفاة.
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