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   سالبة الكرام في الموصلبالجراثيم الناجم عن االصابةالتھاب الضرع في األبقار 
  
   الدباغعبدهللاسمية ياسين 

  
   العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية الطب البيطري،فرع اإلحياء المھجرية

  
  )٢٠١١ حزيران ٢٩ ؛ القبول٢٠١١ كانون الثاني ٥ اإلستالم(

  
  الخالصة

  
من  لسريري من مناطق مختلفة من مدينة الموصل للفترةالسريري وتحت ا من أبقار مصابة بالتھاب الضرع  عينة حليب٩٠جمعت  

شخصت الجراثيم  .ألجل التحري عن المسببات الجرثومية سالبة الكرام لھذه الحالة) ٢٠١٠( ولغاية حزيران) ٢٠٠٩(تشرين األول 
عزلة جرثومية تعود للجراثيم سالبة الكرام وبنسبة ) ٣٢ ( على تم الحصول،ةباالعتماد على الصفات الشكلية والزرعية والكيموحيوي

 سبعو % ١٥,٥وبنسبة ) Escherichia coli( عزلة لجراثيم االشريكيا القولونية ١٤ تضمنت ،من المجموع الكلي للعينات %)٣٥,٣(
) Pseudomonas aeruginosa(لزوائف الزنجارية  عزالت لجراثيم ااربعو% ٧,٧وبنسبة) spp Klebsiella(عزالت لجراثيم الكلبسيال 

وبنسبة ) Serratia marcescens(وعزلتان لجراثيم % ٣,٣وبنسبة ) Enterobacter aerogenes( عزالت لجراثيم ثالثو % ٤,٤وبنسبة 
 اختبار فحص كما اجري %١,١وبنسبة ) Pasteurella multocida(و) Aeromonas hydrophila(وعزلة واحدة لكل من جراثيم % ٢,٢

 Ciprofloxacinالحساسية للجراثيم المعزولة تجاه بعض المضادات الحيوية واظھرت النتائج حساسية معظم انواع الجراثيم للمضاد الحيوي 
 في حين تباينت Ampicillin ومقاومة معظم انواع الجراثيم للمضاد الحيوي Cotrimoxazole والمضاد Gentamycinيليه المضاد الحيوي 

  .Doxycycline, Tetracycline, Neomycin, Chloramphenicol حساسيتھا للمضادات الحيوية في
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Abstract  
 

 A total of 90 milk samples were collected from cows with clinical and subclinical mastitis from different areas in Mosul 
city, in a period from October 2009 to June 2010, for the detection of gram negative bacteriological causative agents. The 
bacteria were identified using morphological, cultural and biochemical characteristics. thirty tow (35.3%) gram negative 
bacterial isolates were obtained from the total count which included 14 isolates (15.5%) for Escherichia coli, 7 isolates (7.7%) 
for Klebsiella spp, 4 isolates (4.4%) for Pseudomonas aeruginosa, 3 isolates (3.3%) for Enterobacter aerogenes ,2 isolates for 
Serratia marcescens and one isolates (1.1%) for each of Aeromonas hydrophila and Pasteurella multocida. Results of 
antibiotic sensitivity test indicated that most of these isolates were sensitive to Ciprofloxacin following by Gentamycin and 
Cotrimoxazole, while most of these organisms were resistant to Ampicillin, the isolates showed different percentages of 
sensitivity to Doxycycline, Tetracycline, Neomycin and Chloramphenicol. 
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 المقدمة

  
 أبقارمراض االقتصادية في االيعد التھاب الضرع احد أھم  

 الحليب تاجإن من خسائر تتمثل في خفض لما يسببهالحليب وذلك 
 ضراراال تكاليف العالج فضال عن إلى إضافةورداءة نوعيته 

 ولما يشكله من ، وصحة المواليد المصابالصحية للحيوان
 ھائلة من عدادا وجود نا حيث اإلنسانخطورة على حياة 

ويحدث ). ١( التسمم الغذائي إلىالجراثيم في الحليب يؤدي 
إال وجرثومية ، كيمياوية نتيجة لمسببات فيزياوية،التھاب الضرع 

 المسببات الجرثومية ھي األكثر شيوعا في إحداث اإلصابة نا
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لحشوي للغدة ا يعرف التھاب الضرع بأنه التھاب النسيج إذ). ٢(
  ھذا االلتھاب يتسمان ف بغض النظر عن العامل المسببو اللبنية

بتغيرات فيزياوية وكيمياوية للحليب إضافة الى مصاحبته 
تسبب اختالف في  والتي ا نفسھغدة اللبنيةمرضية في اللتغيرات 

صفات ومكونات الحليب الطبيعي من ناحية اللون والرائحة وعدد 
 التي اتيعد الضرع ھدفا سھال لاللتھاب ).٤،٣(الخاليا االلتھابية 

وقعه التشريحي وفعاليته تؤثر على الحليب كما ونوعا وذلك لم
 الحليب ھو االفراز إن إذ .)٥(الفسيولوجية وطبيعة محتوياته 

الحتياجات المولود اللبائن والمالئم الطبيعي للغدة اللبنية في 
 وفي )٦(الجديد من المركبات الغذائية الضرورية الالزمة للنمو 

الوقت نفسه يعتبر الحليب وسطا مغنيا مالئما لنمو االحياء 
   .المجھرية

وعة منھا نمسببات التھاب الضرع في االبقار كثيرة ومت إن 
 ، طحلبيا،ا مايكوبالزمي،ا فطري وقد يكون،مايكون جرثوميا

وتعد المسببات  .)٨،٧( وكما اشاراليھا كل من افايروسي
المعدية والتي تسبب الجرثومية اكثرھا حدوثا وتضم المسببات 

ع بسرعة نتيجة انتقالھا من المرض بشكل وبائي ينتشر في القطي
  ايديعديدة منھا سليم بطرائقالحيوان المصاب الى الحيوان ال

ومن ، )١٠،٩(العجول الرضيعة وة ثمكائن الحلب الملو، الحالبين
 ،Staphylococcus المكورات العنقودية ،المعديةاھم المسببات 

 ،Streptococcusالسبحية  المكورات ،corynebacteriumالوتديات 
  الخارجي عن طريقئية والتي تنتقل من المحيطيوالمسببات الب

  الحلمة الى الغدة اللبنية وتشمل العديد من الجراثيم منھاةفتح
Escherichia coli ،Klebsiella ،Enterobacter ،Pseudomonas ،

Serratia، Streptococcus uberis) واشارت الدراسات .)١٢،١١ 
 مسببات التھاب الضرع أكثر أن إلى في العراق أجريتالتي 

العنقودية الذھبية والمكورات شيوعا في االبقار ھي المكورات 
نية والوتديات وحاالت اقل عزل منھا وشريكيا القوليالسبحية واال

الختبار التجلط والزوائف الزنجارية المكورات العنقودية السالبة 
وأنواع الكلبسيال والنوكارديا والسالمونيال والباستوريال 

   .)١٦-١٣( وتوثيكا وبعض الخمائر والفطرياتوالبر
رغم من امتالك الضرع العديد من االليات الدفاعية على ال

والتي تسھم في الحد من دخول بعض الجراثيم المرضية مثل 
ة الحليب وطبقة الكيراتين التي تكسو الظھارة روجود مص

وجود العوامل الحرشفية الطبيعية المبطنة لقناة الحلمة فضال عن 
في حالة  ي والتي تزدادوالمناعية الدفاعية في الحليب الس

الحالة نزيمات اال والالكتوفرين وزوكسديااللتھاب مثل الالكتوبر
 العديد اال أن) ١٧،١(والكلوييولينات المناعية ومكونات المتمم 

 بسبب ماتملكه جمن الجراثيم تستطيع التغلب عليھا واحداث الخم
الجراثيم السالبة من عوامل ضراوة ومن اھم العوامل التي تمتلكھا

ھي عوامل االلتصاق واالنزيمات الحالة والذيفانات  لصبغة كرام
 تحطيمھا نتيجة أوالداخلية والتي تنطلق من الجرثومة بعد موتھا 

 ،)١٢،٢(التفاعالت االلتھابية مؤدية الى حدوث تسمم دموي حاد 

 العديد من الدراسات الى امكانية احداث التھاب أشارتوقد 
 ومختلف Escherichia coli الضرع بالذيفان الداخلي لجراثيم

الجراثيم القولونية وان درجة االلتھاب غالبا ما تؤثر على عدد 
المصلي في الحليب اذ ان لبومين الخاليا الدم البيضاء ومستوى ا

الشبيه  الحقن بالذيفان الداخلي يسبب حاالت التھاب الضرع الحاد
 الحقن التجريبي بالجراثيم الممرضة للغدة اللبنية وعند بحاالت

قياس مستوى البروستوكالندينات لوحظ زيادة مستواھا في حاالت 
 عن طريق قناة Escherichia coliالحقن بالذيفان الداخلي للجراثيم 

 Klebsiella بينما سبب حقن الذيفان الداخلي لجراثيم .الحلمة
pneumonia  الى زيادة مستوى الھستامين والسيراتونين بعد الحقن

ابة بالجراثيم القولونية قبل وبعد الوالدة وعادة تحدث اإلص ).١٨(
بأيام قالئل وذلك نتيجة الوھن الذي يصيب الحيوان قبل الوالدة 

وفي االيام خاض منتيجة انخفاض مستوى المناعة واثناء فترة ال
  .)٢٠،١٩(االولى من االرضاع 

لذا كان الھدف من الدراسة عزل وتشخيص الجراثيم السالبة 
تھاب الضرع في االبقار والتعرف على ل اللصبغة كرام والمسببة

ضاد محساسية الجراثيم المعزولة للمضادات الحيوية لمعرفة ال
   . الضرع في األبقار التھاب حاالت فعالية لعالجاألكثرالحيوي 

  
  المواد وطرائق العمل

  
 مصابة بالتھاب الضرع أبقار عينة حليب من ٩٠تم جمع  

  في مدينة الموصلختلفةالسريري وتحت السريري من مناطق م
 اھملت ٢٠١٠ حزيران ولغاية ٢٠٠٩للمدة من تشرين االول 

مل من الحليب ٢٠الدفعات االولى من الحليب واخذ حوالي 
ووضعت في قناني معقمة ثم نقلت بعدھا في حاويات مبردة إلى 

 عليھا اختبار التھاب الضرع يجراومختبر االحياء المجھرية 
  ).١٤،٢( واالختبارات الجرثومية

عينات الحليب  جميع  علىWhite side testاجري اختبار 
ًالمأخوذة من حاالت التھاب الضرع الواضحة سريريا والعينات 

 وذلك لغرض التأكد من وجود لسريريااللتھاب الضرع تحت 
  ).٩ (اإلصابة
 Oxiod  المنتجة من شركة الزرعية التاليةاألوساطاستخدام تم 

 اكار :سب تعليمات الشركة المنتجة  حضرت حاالنكليزية وقد
 وسط ، اكار الدم، المرق المغذي،االكار المغذي ،الماكونكي

 اكار اليوريا الجالتين ، مولر ھنتونأكار ،األزرقااليوسين مثلين 
 وسط ماء ، وسط السكريات، وسط ثالثي السكر والحديد،المغذي
 لوكوزتون المضاف له الك وسط ماء البب،ت وسط السترا،الببتون

  . الفوسفيتو
لقحت عينات الحليب بعد رج القنينة بھدوء على كل من وسط  
 اإلطباق واالكار المغذي وحضنت  واكار الدم الماكونكيأكار

 ساعة ولوحظ لون المستعمرات ٤٨-٢٤لمدة  م٥ ٣٧بدرجة 
  .وحجمھا وشكلھا وقوامھا وقابليتھا على تحلل الدم
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 بعد وذلكينات الحليب  المباشر لعلمجھريا الفحص إجراءتم 
 أخذت عملية الطرد المركزي لعينات الحليب ومن ثم إجراء

 الراشح وصبغت بصبغة كرام أھملمسحة من الراسب بعد ان 
وذلك التفريق بين الجراثيم الموجبة لصبغة كرام والجراثيم ) ٢(

لين يالمث من الراسب بصبغة أخرى مسحة تما صبغك. لھاالسالبة 
ظاھرة ن جراثيم الباستوريال ومالحظة للتحري عالزرقاء 
لصباغي تم اولدراسة الشكل والترتيب والحجم والتفاعل  .القطبية

التي تضمنت صبغة عزالت والإجراء الفحوصات المجھرية على 
  .المثيلين الزرقاءفظة وصبغة كرام وصبغة المح

رثومية  الكيموحيوية على العزالت الجختبارات االأجريت
 اختبار المثيل ،اختبار االندول :لتي تضمنتسالبة الكرام وا

 اختبار ، اختبار السترات، اختبار فوكس بروسكاور،األحمر
 اختبار تميع ، اختبار اليوريز،اختبار الكتاليز،االوكسيديز
تبار تخمر  اخ، اختبار ثالثي السكر والحديد،الجالتين

 ، المالتوز، السكروز، الالكتوز،الكربوھيدرات والتي شملت سكر
  .ول السوربيت،تولينالما

اجري اختبار فحص الحساسية حسب ما جاء في نشرة منظمة 
وذلك ) ٢١(الصحة العالمية بطريقة االنتشار باالقراص المحورة 

م نشر  ساعات ت٤ة في المرق المغذي لمدة بتلقيح العتر المعزول
 ھنتون باستخدام ماسحة قطنية –معلق الخاليا على اكار مولر 

 دقائق بدرجة حرارة الغرفة لكي ١٠كت االطباق لمدة معقمة وتر
وضعت اقراص المضادات الحيوية وحضنت االطباق  .تتشرب
 ساعة تم قياس مناطق تثبيط النمو و ٢٤م لمدة ٥ ٣٧بدرجة 

 مضادات حيوية مجھزة ٨تم استخدام  .قورنت بالمعدالت القياسية
 Ampicillin:  بتراكيز قياسية تضمنتBioanalyseمن شركة 

(AM) مكغم١٠  ، Ciprofloxacin (CIP)مكغم٥  ، 
Cotrimethaxazol (CO-T) مكغم٥ ،Doxycycline (DO)  ٣٠ 

 Chloramphenicol (CL)،  مكغم١٠ Gentamycin (CN)، مكغم
 ٣٠ Tetracycline (TE)،  مكغمNeomycin (NE)٣٠ ،  مكغم٣٠
 .مكغم
 
  النتائج

  
 بالتھاب  عينة حليب البقار مصابة٩٠من خالل فحص 

 عزلة من الجراثيم سالبة الكرام ٣٢الضرع تم الحصول على 
 من المجموع الكلي للعينات وكما مبين في  %٣٥,٣والتي شكلت 

  .)١ ( رقمالجدول
بينت االختبارات الكيموحيوية التشخيصية لعزالت الجراثيم 
سالبة الكرام نتائج موجبة وسالبة لھذه االختبارات وكما مبين في 

  ).٢(رقم الجدول 
اظھر فحص الحساسية للمضادات الحيوية لعزالت الجراثيم 
سالبة الكرام نتائج متفاوته لمختلف المضادات الحيوية المستخدمة 

  ).٣(وكما مبين في الجدول رقم 
  

الجراثيم السالبة لصبغة كرام المعزولة من حاالت : ١جدول 
  .التھاب الضرع في األبقار أعدادھا ونسبھا المئوية

  

عدد   جراثيمال
  العزالت

النسبة المئوية 
%  

Escherichia coli ١٥,٥  ١٤  
Klebsiella spp ٧,٧  ٧  
Pseudomonas aeruginosa  ٤,٤  ٤  
Aeromonas hydrophila  ١,١  ١  
Enterobacter aerogenes ٣,٣  ٣  
Serratia marcescens ٢,٢  ٢  
Pasteurella multocida  ١,١  ١  

  ٣٥,٣  ٣٢  المجموع
  

االختبارات الكيموحيوية التشخيصية لعزالت الجراثيم : ٢جدول 
  .سالبة الكرام
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 االختبار 

االندول + - - - - + +
 المثيل األحمر + - - - - + -
- + - + + +  فوكس بروسكاور -
- - + + + +  السترات -
 االوكسيديز - - - - + + +
+ + + + + + الكتاليز +
- - + - - +  اليوريز -
+ + + + + +   اختزال النترات +
  انتاج كبريتيد الھيدروجن - - - + - + +
  تميع الجالتين - - - + + + -
- + - + + +   انتاج حامض من المالتوز +
+ + + + + +   المانيتول +
+ - - - + +  الزايلوز +
+ - - + + +   السوربيتول +
+ + - + + + v* السكروز  
- - - + + +  الكتوز +
- + + + + +   النمو على الماكونكي +
- + + - - - v التحلل الدموي  

 الحركة + - + + + + 
  ابضخانتاج ال    + + + 

  .متغايرة (*v) سالبة (-) موجبة (+)
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  .حساسية ومقاومة الجراثيم المعزولة للمضادات الحيوية المستخدمة: ٣جدول 
 

 المضاد الحيوي
Am Cip  Cl  CN CO-T DOXY Neo  Tet 

  العدد  الجراثيم
*  

S R S R  S R S  R  S R  S  R  S  R  S  R  
Escherichia coli ٦  ٤  ٠  ١٢  ١١  ٢  ٠  ١٤  ١  ١١  ١  ١١  ٠  ١٤  ١٢  ٢  ١٤  
Klebsiella spp ٠  ٥  ١  ٤  ٣  ٤  ٠  ٦  ٠  ٧  ٠  ٦  ٠  ٧  ٧  ٠  ٧  
Pseudomonas aeruginosa ٤  ٠  ٢  ٢  ٤  ٠  ٤  ٠  ٠  ٤  ١  ٣  ٠  ٣  ٤  ٠  ٤  
Enterobacter aerogenes ٠  ٢  ٠  ٢  ١  ١  ٠  ٢  ٠  ٢  ٠  ٢  ٠  ٢  ٢  ٠  ٢  
Aeromonas hydrophila ١  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ٠  ١  
Serratia marcescens ١  ١  ٠  ١  ١  ٠  ٠  ١  ١  ٠  ٢  ٠  ٠  ٢  ٢  ٠  ٢  
pasteurella multocida ٠  ١  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ٠  ١  ١  ٠  ١  

  .)(S حساسة (R)مقاومة *  متوسطة الحساسية باقي العزالت
 

  المناقشة
  

 عينة حليب ماخوذة من ٩٠اشارت نتائج العزل الجرثومي لـ 
 عزلة جرثومية تعود لسبعة ٣٢حاالت التھاب الضرع وجود 

من % ٣٥,٣اجناس من الجراثيم السالبة لصبغة كرام وبنسبة 
المجموع الكلي للعينات وجاءت ھذه النتيجة مقاربة للنسبة 

% ٣٤,٦في بنغالدش إذ سجل نسبة عزل ) ٢٢(المسجلة من قبل 
التي سجلھا % ٩,٣للجراثيم السالبة الكرام واعلى من النسبة 

بينما كانت بقية العينات سالبة العزل للجراثيم السالبة الكرام ) ٢٣(
 أخرى اللتھاب الضرع كالجراثيم ويعود ذلك لوجود مسببات

موجبة الكرام والفايروسات والفطريات والطحالب كما أشار إليھا 
كما أشارت العديد من الدراسات ) ٢٤،١٣(العديد من الباحثين 

إلى وجود أجناس أخرى من الجراثيم سالبة الكرام والمسببة 
,  Citrobacter,  Arcobacterاللتھاب الضرع كجراثيم 

Salmonella  ,Proteus) ٢٦،٢٥.(  
النسبة ) E. coli(وقد شكلت جراثيم االيشريكيا القولونية 

وھذا يتفق مع % ١٥,٥األكبر بين الجراثيم سالبة الكرام إذ بلغت 
 في اماكن مختلفة من )٢٨،٢٧،٢٤(ما وجده كل من الباحثين 

إذ % ٧,٧بنسبة ) Klebsiella spp(تلتھا جراثيم الكلبسيال  العراق
اثيم االيشيريكيا القولونية والكلبسيال الجراثيم األكثر سيادة تعد جر

إذ إنھا ) ٢٩(لسريري كما أشار إليھا افي حاالت التھاب الضرع 
إي أنھا متواجدة بصورة طبيعية في األمعاء من الجراثيم المعوية 

ويمكن انتقالھا بسھولة إلى الضرع عن طريق تلوث الحلمة ببراز 
  ).٣٠،٢٧(لملوثة أو أيدي الحالبين الحيوان من الحظائر ا

) Pseudomonas aeruginosa(اما جراثيم الزوائف الزنجارية 
من المجموع الكلي للعينات وھي % ٤,٤فقد بلغت نسبة العزل 

% ٣,٣اذ حصل على نسبة عزل ) ٢٥(نسبة مقاربة لما اشار اليه 
و % ٣٦اذ بلغت ) ٣١،٢٢(وخالفت النسبة المسجلة من قبل 

ى التوالي ويعزى ھذا التفاوت في نسب العزل الى عل% ١٠,٣
وتعد ھذه الجراثيم من ) ٣٢(االختالف بالموقع الجغرافي والمناخ 

المسببات البيئية اللتھاب الضرع وتصل ھذه الجراثيم الى الضرع 
ادوات الحلب الملوثة والجروح  عن طرق التربة، احواض الماء،

طريق حقن المضادات كما يمكن ان تدخل إلى داخل الحلمة عن 
الحيوية داخل الضرع اذ انھا من الجراثيم االنتھازية وتحدث 
االصابة في الحيوانات الضعيفة والتي تعاني من امراض نقص 

 وعادة تكون نسبة االصابة بھذه الجراثيم في ابقار التربية المناعة،
المنزلية اعلى منھا في ابقار الحقول والمراعي وذلك بسبب 

ية الداخلية واالماكن الضيقة في المنازل وتلوث ظروف الترب
  ).١٧(الضرع بفضالت الحيوان 

من % ٣,٣نسبة  )Enterobacter aerogenes(شكلت جراثيم 
المجموع الكلي للعينات وھي من مجموعة بكتريا القولون 
البرازية والتي تنتقل الى الضرع عن طريق تلوثه بفضالت 

بينما شكلت جراثيم ) ٣٣(الحيوان او مياه الشرب الملوثة 
)Serratia marcescens ( من المجموع الكلي للعينات % ٢,٢نسبة

وھي جراثيم تعود إلى عائلة المعويات وتعتبر عامل ممرض 
فرصي حيث عزلت من حاالت التھاب الضرع في االبقار وكما 

  ).٣٥،٣٤(اشار اليھا كل من 
ل اقل نسبة عز) Pasteurella multocida(شكلت جراثيم 

إذا سجل نسبة عزل ) ٣٦(وھذه النسبة مقاربة لما ذكره % ١,١
اذ % ٣,٨عزل اذ سجل نسبة ) ٣٧( واقل مما حصل عليه %٠,٣

أنھا من الجراثيم المتعايشة في االغشية المخاطية لالبقار والمسببة 
للعديد من حاالت المرضية ومنھا حاالت التھاب الضرع عند 

لك المتالكھا العديد من عوامل توفر الظروف المؤھبة لالصابة وذ
الضراوة ومنھا عوامل االلتصاق باغشية المضيف التي تحميھا 

 Aeromonas(كذلك بالنسبة لجراثيم). ١٧(من عملية البلعمة 
hydrophila ( وھي من الجراثيم % ١,١اذ اعطت نفس النسبة

المتواجدة في المياه بصورة طبيعية وممكن ان تنتقل الى الضرع 
مياه الشرب الملوثة وتسبب االلتھاب كما اشار اليه عن طريق 

اذ انھا من الجراثيم المنتجة للتوكسينات الخارجية والحال ) ٣٥(
  ).١٢(الدموي الھيمواليسين 
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اظھرت نتائج فحص حساسية الجراثيم للمضادات الحيوية بان 
معظم انواع الجراثيم المعزولة كانت حساسة للمضاد الحيوي 

 وھذا يطابق ما وجده الباحثين Ciprofloxacinسبروفلوكساسين 
 اذ ان Gentamycinيليه المضاد الحيوي جنتامايسين ) ٢١(

على % ١٠٠المضاد الحيوي سبروفلوكساسين حقق نسبة تثبيط 
 Klebsiella, Pseudomonas Enterobacter ,(كل من جراثيم 

aerogenes Serratia marcescens , Pasteurella , Aeromonas 
hydrophila (  وھذا يقارب ماذكره)اذ حقق نسبة تثبيط ) ٢١

بينما ابدت معظم انواع الجراثيم مقاومة للمضاد الحيوي %. ٩٠
) ٢٤(امبيسلين وتتراسايكلين وھذا يتفق مع ما اشارت إليه الباحثة 

فقد أبدت مقاومة لمعظم ) Pseudomonas(اما فيما يخص جراثيم 
) ٣٨(دمة وھذا يتفق مع ما وجده انواع المضادات الحيوية المستخ

من حيث مقاومتھا للمضادات الحيوية وال يتفق مع ما ذكره نفس 
الباحثين من حيث حساسيتھا للمضاد الحيوي النيومايسين، اذ تنشأ 
صفة المقاومة نتيجة لالستخدام المتكرر والعشوائي للمضادات 
ا الحيوي اثناء عالج الحاالت المصابة او كاضافات علفية مم

يؤدي الى ظھور عتر جرثومية مقاومة للمضادات الحيوية والتي 
بدورھا تنقل بالزميدات المقاومة بين افراد النوع الواحد وذلك 
ينعكس سلبا على رفع تكاليف العالج فضال عن عدم االستجابة له 

)٣٩،٣٨.(   
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