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  الخالصــة

تم في ھذه الدراسة التقصي عن سالالت جراثيم المكورات العنقودية المرضية 
 23المنتجة للمحافظ والمعزولة من حاالت التھاب ضرع االبقار والجاموس اذ تم عزل 

ثيم من حاالت التھاب ضرع االبقار  تابعة لھذه الجراعزلة) %53 (8و ) %57.5(
 انو منتجة للمحافظ على التوالي عزلة 2 (13.3 %)و  6 (26 %)  والجاموس وكانت 

 فضال عن .Slim كانت منتجة لمادة ، على التواليعزلة4 (26.6 %) و 9 (1 .39 %)
 على  بعد تنمية السالالت في الوسط الحاويSlim زيادة عدد السالالت المنتجة للمحافظ و 

 وجود المحافظ في  في الجرذان كما أظھرت نتائج الدراسة التجريبية.الكلوكوز والحليب
 H & Eين سالمقاطع النسجية المحضرة من الرئة والمصبوغة بصبغة ھيماتوكسلين أيو

 كما اعطت تفاعال موجبا مع تقنية حمض البريودك الخاليا الجرثوميةعلى ھيئة ھالة حول 
  . Periodic acid shiffsشيف 
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ABSTRACT 
This study was done for the detection of capsulated Staphylococcus aureus   

strains which were isolated from bovine & buffaloes Mastitis. 23 (57.5 %) & 8 
(53 %) strains of these bacteria were isolated, 6 (26 %) & 2 (13.3 %) were capsule 
producing  strains,  and that 9 (39.1 %) & 4 (26.6 %) were  slime  producing  
strains, respectively. An increase in the number of capsules and slim  producing 
strains was observed following growing of these bacteria in culture media 
containing glucose and milk. The experimentally performed histo-pathological 
study, revealed presence of capsules in lung sections stained with Hematoxylin–
Eosin as a halo areas appeared around the bacterial cells. In addition to a strong 
positive reaction with periodic acid shiffs. 
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  المقدمـــة
 اإلمراضعرفت جراثيم المكورات العنقودية المرضية بكونھا مسبة للعديد من 

بات الشائعة بعام اعتبرت ھذه الجراثيم من المسمئة من  أكثرمنذ و  والحيوان لإلنسان
 يسبب إذ. اللتھاب الضرع الحاد وتحت الحاد على الرغم من وجود مسببات مرضية عديدة

 على الجراثيموتعزي قدرة  )2 ،1 (ناأللبا فادحة في صناعة يةالمرض خسائر اقتصاد
 والذيفانات واإلنزيماتالالواصق المرتبطة بالسطح  امتالكھا العديد من إلى المرض إحداث

 تساعد ھذه يالت Capsular polysaccharideالخارجية والمحافظ المتعددة السكرية 
البلعمة و سنةب االمقاومةالحقيقية النواة و للخاليا الخلوية باألغشية االلتصاق الجراثيم في

Opsonophagocytosis سلسلة الوسائط إنتاج على الخلية الحقيقية النواة وتحفز وتحليل 
 سالالت قليلة في ھذه الجراثيم تنتج محافظ حقيقية والتي إنوجد ). 3 ,4(المناعية للمضيف 

 نانوميتر من الممكن رؤيتھا 200  تكون بشكل طبقة خارجية تحيط بالجدار الخلوي وبسمك 
في حين بينت دراسات المجھر ) 5(بالمجھر الضوئي وباستخدام طريقة الصبغة السالبة 

 معظم سالالت ھذه الجراثيم تنتج طبقة خفيفة تختلف في التركيب المناعي إنااللكتروني 
 ذإ،  Micro capsuleـتعرف بالتي  مكونات الجدار الخلوي  التي فيوالمستضدي عن

 – actamido – 2 – 2 ھذه الطبقة تتكون من سكريات متعددة مؤلفة مـــن إنلوحظ 
deoxy – D – Mannuronic acid  2 ومرتبطة مـع –actamido – 2- deoxy 

focuseم ـــ، كما وجد تكون مواد متعدد السكريد خارجية في بعض سالالت جراثي  
Staph. aureus لخاصة، تدعى ھذه المواد ب  استجابة لبعض الظروف البيئية ا Slim أو 

  و Prolein و hexosamin  و  hexoseطبقة المواد اللزجة وتتكون ھذه الطبقة من
phosphorus2(ظ ــعن السكريات المتعددة للمحاف" ومناعيا"  وتختلف ھذه الطبقة كيماويا 

 .(  
ذه أجريت  جراثيم المكورات العنقودية المرضيةأمراضية ھذه المحافظ في وألھمية  ھ

افظ و  ة للمح سالالت المنتج ن ال ري ع ة للتح اب Slimالدراس االت التھ ن ح ة م  والمعزول
رع  ارض اموس األبق سريري والج أثير أل افة وت ى إض ب عل وز والحلي اج الكلوك ذه إنت  ھ

ا" المكونات فضال ا تجريبي د من وجودھ  الخمج التجريبي في إحداثمن خالل " على التأك
   .الجرذان

  
  طرائق العمــلالمواد و

" مصابة ظاھريا، الجاموس أخرى من 15  واألبقار عينة حليب من 40جمع تم 
الحليب في قناني معقمة ثم لقحت نماذج من الحليب على عينات تم جمع و .بالتھاب الضرع

 األطباق حضنت Oxoid). ( من شركةةوالمجھز (Blood agar)    الدم أكارأطباق وسط 
 شكل الجرثومة مجھريا إلى ساعة في ظروف ھوائية، تم التعرف 24م  ولمدة ° 37بدرجة 

باستخدام صبغة كرام بعد دراسة صفاتھا المز رعية ثم اختبرت المستعمرات المشكوك بھا 
وحضنت )  Mannitol Salt agar Oxoid(ول والملح ت سكر المانأكارونقلت على وسط 

  (Coagulase)  و (Catalase) بالظروف النموذجية لنمو الجرثومة ثم آجري اختباري 
 Oxoid) نقيع القلب والمخ أكارول بعد تنميتھا على وسط تللمستعمرات المخمرة لسكر المان

Brain heart infusion  agar) ) 6( .ح المستعمرات الموجبة الختبار يلقتم ن
(Coagulase) على وسط (Columbia agar)  كلوريد الصوديوم 2%  والحاوي على 

م ي مل من الماء المقطر العق1  في ھاوضع تم النامية وتلك  مستعمرة من  2–3  أخذتثم 
 بطريقة الصبغة السالبة المحورة وذلك بأخذ قطرة من المعلق المحضر على ھام صبغوت

 .م نشر المزيج وتركت الشريحة لتجفبعدھا تع قطرة من الحبر الھندي ھا مالشريحة ومزج
لمدة دقيقة واحدة ثم فحصت الشرائح  1%  نفسجي وبتركيزعلقت المسحة بصبغة المثيل الب



  

 )٤٧- ٣٩ (٢٠٠٦، ١، العدد ٢٠ المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد
 

 ٤١

 .)7" (مجھريا للتحري عن وجود المحافظ في السالالت المعزولة وتم تصويرھا فوتوغرافيا
 تم تنمية السالالت ھذه إذ للسالالت السالبة (Slime) المادة اللزجة إنتاجكما أجرئ اختبار 

ولمدة م °  37 وحضنت بدرجة(Trypticase Soya broth)في قناني حاوية على وسط 
لقناني ووضعت نالسفر أنيوضعت قطرات من ھا بعد . ساعة24  بعد تفريغ محتويات ا

 النمو الملتصق بشكل مقلوب للتخلص من آثار الصيغة الزائدة ثم سجلت النتائج بمالحظة
 .)8 (راألحممواد لزجة ملتصقة على الجدران الداخلية للقناني واصطباغھا باللون بشكل 

 بعد تلقيح أعاله بالطريقة المذكورة Slime) (  و المحافظإنتاجكما تم التحري عن 
 لكل 1% والحاوي على ) (Brain heart infusion broth السالالت المعزولة في وسط 

  ).Slime) 9 ظ و ـ المحافإنتاجمن الحليب والكلوكوز لدراسة تأثيرھا على 
 تم إذ أسابيع 8غم وبعمر  190 – 200بوزن واستخدمت خمسة من ذكور الجرذان 

 في ةفظمنتجة للمحالجراثيم ال لعزلة مل  x 2   / Cfu 107 من مل  0.5 حقنھا ب 
 الصفة إلجراءم قتل الجرذان توبعد مرور سبعة أيام من الحقن .  (10) ألخلبيالتجويف 

لتشريحية  لينوأخذتا لفورما ا محلول  غمرت في  لرئة حيث  نسيج ا نماذج من  لدارئ    ا
 ثم صبغت نما يكرو  4 – 6  لغرض تحضير شرائح نسجية وبسمك 10 % المتعادل 

 Periodic )(11) acidشيف    ايوسين وصبغة حمض البريوديك–بصبغة ھيماتوكسلين 
shiff’s (PAS فحصت مجھريا ثم صورت فوتوغرافيا".  

  
  النتائـــج

م الحصول  ى ت دة 8  و  23 عل سStaph. aureusلجراثيم عزالت عائ  بة ــ وبن
ارتھاب ضرع  حاالت ألمن 53 %   و%57.5 سريري والجاموس األبق والي،أل ى الت   عل

ة 6  إن)   (2 كما يوضح الجدول.(1) والمبينة في الجدول    عزالت من الجراثيم المعزول
ار كانت منتجة للمحافظ سريري في األبق  9 في حين كانت ،من حاالت التھاب الضرع أل

 من الجراثيم Slim كانت منتجة للمحافظ و الت عز4 و 2 إنكما ،  Slim عزالت منتجة
اموس اب ضرع الج االت التھ ن ح ة م دول ،المعزول ا الج دد 3) (  أم ي ع ادة ف ين زي  يب

ستخدم ألزرعي الكلوكوز والحليب للوسط إضافة بعد Slimالسالالت المنتجة للمحافظ و   الم
ة المنتجة )  1(تظھر الصورة . في تنمية ھذه الجراثيم وجود المحفظة في الجراثيم المعزول

ا التي إذللمحافظ وبطريقة الصبغة السالبة المحورة  ة حول الخالي ة ھال  تظھر المحافظ بھيئ
سجي، وتوضح  ل البنف ون صبغة المثي صورةتأخذ ل و الملتصق وجود (2) ال شكل    النم ب

ة  اني الحاوي ة للقن دران الداخلي ى الج صقة عل ة ملت وط لزج ذه خي زروع بھ ى الوسط الم عل
ادة بلالجراثيم وتظھر ھذ ـه الم يصبغة (ون احمر ـ سفر أن ى تكون ) نال ة عل ذا دالل  Slimھ

ل  الل التفاع ن خ ة م سالالت المعزول ي بعض ال افظ ف ود المح سجية وج اطع الن ين المق وتب
ون إذ PASالموجب لصبغة  ا في ألوردي  تظھر بل ا  ). 3 (صورةكم  (4)  الصورةإن كم

صبغة بشكل مجاميع ح وجود المحافظ توض ذه الجراثيم والمصبوغة ب ا ھ  & Hحول خالي
E.  
  

ضرع األبقار  التھابحاالت  المعزولة من  Staph. aureusعزالت  عدد ونسب :1جدول 
  .ألسريريوالجاموس 

  

  عدد ونسب العزالت  عدد العينات   مصدر العينة
 23 (57.5%) 40  األبقارالتھاب ضرع 
 8 ( 53 % ) 15  الجاموسالتھاب ضرع 
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  .Slimلعزالت المنتجة للمحافظ  ا Staph. aureusعدد ونسب : 2 جدول
  

عدد ونسبة العزالت   مصدر العينة
  المنتجة للمحافظ

المنتجة عدد ونسبة العزالت 
Slim  

 39.1 % 9 26 % 6  األبقارالتھاب ضرع 
 26.6 % 4 13.3 % 2  التھاب ضرع الجاموس

  
  
  
  

  .Slimeالمحافظ  إنتاجين تأثير الحليب والكلوكوز على يب:  3جدول
 

عدد ونسبة العزالت   مصدر العينة
 إضافةالمنتجة للمحافظ بعد 
  الكلوكوز والحليب

عدد ونسبة العزالت 
 إضافة بعد Slimالمنتجة 

  الكلوكوز والحليب
 11 (47.8 %) 8     (34.7 %  )  األبقارالتھاب ضرع 

 5   ( 33.3 % ) 3   ( 20 % )  التھاب ضرع الجاموس
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ورة راثيم : 1 ص ي ج ة ف ح المحفظ ةStaph. aureusتوض سالبة   المعزول صبغة ال ال
  .المحورة

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

  .الصبغة سفرأنيـن  المعزولةStaph. aureus  في جراثيم Slim توضح : 2 صورة
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ةصورة: 3 صورة ج بجرثوم ة جردي مخم ن رئ سجية لمقطع م ة ن  .Staph فوتوغرافي
aureus  توضح التفاعل الموجب لصبغة PAS.  

  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

ة  :4 صورة ج بجرثوم ة جردي مخم ن رئ سجية لمقطع م ة ن  .Staphصورة فوتوغرافي
aureus  ود ن وج ضال ع اميع ف ة مج ة بھيئ افظ يوضح تموضع الجرثوم المح
  . H & E ةالصبغ

  لمناقشــةا
راثيم  ي الج ة ف ارج خلوي افظ الخ ة المح ام بدراس دورھاازداد االھتم ة ل ي العملي  ف

ى إن إذ والحيوان لإلنسان المراضية  احتواء بعض جراثيم المكورات العنقودية الممرضة عل
افظ  ن ضراوة المح زز م ةيع ة ومقاوم ساھم الجرثوم ا ت ة كم ضا البلعم ذه أي صاق ھ ي الت  ف
وحظ ). 10(المضيف خاليا بالجراثيم  ة من إنل ى المحافظ والمعزول ة عل سالالت الحاوي  ال

ارحاالت التھاب الضرع في  ود األبق ى تع ة من إل سالالت المعزول ة عن ال  مجموعة مختلف
سانالحاالت المرضية  ذه إذ لإلن ة بواسطة ھ سطحية والمستضدات مخفي  تكون التراكيب ال

سانصنفت السالالت السريرية المعزولة من ) 1(المحافظ  ى المحافظ اإلن ة عل ى والحاوي  إل
وحظ إذ التنميط المناعي لمتعدد السكريد المكون لھذه المحافظ إلى"  نمط مصلي استنادا11  ل
ود من  70 %–80 %إن  سالالت تع ذه ال ى ھ ـن  إل وحظ وجود 8 (12) و 5النمطي ا ل  كم
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ذين النمطين وعوامل ضراوة عالقة بين ھ ، سجل Toxic shock syndrome كإحداث ال
  ). 10(تواجد النمطين في السالالت المعزولة من مصادر حيوانية 

ى تم الحصول في ھذه الدراسة  ة لجراثيم 8 (1.2 %) و) 9.2 % (23عل ة تابع  عزل
سريريالمكورات العنقودية المرضية من حاالت التھاب الضرع  ار من أل  والجاموس األبق

ة  الدراسة الحالية مع دراسات محلية  نتائج وتتفق.واليعلى الت انوعالمي دة بينت ب ذه  عدي ھ
ي  راثيم ھ رالج اب ضرع أكث ة اللتھ سببات الجرثومي ار الم اموس األبق ا )16-2( والج  كم

ائج الفحص  ة وجود المحافظ ألمجھريأظھرت نت ة إذ للجراثيم المعزول شكل ھال  ظھرت ب
ر تعد صبغة الإذبغة كرام  لصةبيضاء تحيط بخاليا الموجب ستعمرات حب دي ومظھر الم  الھن

اط ى يالمخ اط عل ة األوس ي م الزرعي ة ف افظ والمبين ة للمح شخيص المعروف رق الت ن ط
ا أشار 2  والصورة 2 الجدول  ذا يوافق م ه وھ  من سالالت جراثيم بعض في ) 17 (إلي
  . رات العنقودية تكون محافظ حقيقيةالمكو

 المحافظ إنتاج زيادة في إلى أدىتخدام الحليب والكلوكوز  اسإنأظھرت النتائج 
 من التھاب ضرع أخرى عزالت 3 و8في  بينت النتائج ظھور المحافظ إذوالمواد اللزجة، 

 والجاموس بعد تنمية الجراثيم المعزولة في الوسط الحاوي على الحليب والكلوكوز األبقار
 وھذا (3)   اللزجة من في الجدول للمواد عدد العزالت المنتجةكما توضح النتائج زيادة

 األوساطبأن استخدام بعض ) 3 ,18( بينت إذ ،العديد من الباحثينأخرى دراسات مع  يتفق
 ألزرعي بعض المواد للوسط إضافة أوالزرعية الحاوية على المصل والكلوكوز والحليب 

 في ھذه الجراثيم Slimمواد  إنتاج زيادة إلىالخاص بجراثيم المكورات العنقودية يؤدي 
وجماعته وجود عالقة بين ھذه المواد  (18)أكد استجابة لوجود ھذه المواد في الوسط، كما 

وبالتالي زيادة ضراوة  Micro capsule وزيادة مقاومة الجراثيم للبلعمة من خالل تكوين
لمعزولة والتي بينت بأن السالالت ا) 20و19 (الجرثومة كما توافق الدراسة الحالية دراسة 

 عند تنميتھا في الحليب الخام الغني األبقارمن ھذه الجراثيم ومن حاالت التھاب ضرع 
 لمواد إنتاجھا الحاوية على السكريات يعزز من األوساط في أو األساسيةبالمواد المغذية 

 ھذه الطبقة يتأثر بالعوامل البيئية وبظروف النمو، أن زيادة تركيز إنتاج إنخارج خلوية أي 
 إن من قبل ھذه الجراثيم، وجد Slimإنتاج  زيادة إلى يؤدي ألزرعيلكلوكوز في الوسط ا

 تكونھا فقط في إذالعديد من السالالت تكون مواد سكرية خارجية ال تندمج مع جدار الخلية 
إذا يعتقد إن الجين المنتج لھذه المواد يحث بوجود ) 17(ظروف معينة مثل وجود الكلوكوز 

ي الوسط كما تزداد اإلصابة بالمرض عندما تكون سالالت ھذه الجراثيم مصادر ايضية ف
لجراثيم الستيطان الغدد اللبنية تزداد ا ھذه وان قدرة .Slim (19)مخاطية أو منتجة لـ 

 من السالالت أكثر Slimeل المنتجة أو بواسطة السالالت المخاطية اإلصابةعندما تكون 
 السالالت التي تم تنميتھا في الوسط الخالي من إنائج كما أظھرت النت (17)غير المخاطية 

 الوسط ومن الجدير بالذكر أنه إلى الكلوكوز إضافة بعد Slimأنتجت الكلوكوز والحليب 
 لھذه الجراثيم تكون بعض السالالت منتجة للمحافظ ولكن بعد الزرع األوليعند العزل 

لذا من الممكن ). 20( المحافظ إنتاجالمتكرر في المختبر تفقد ھذه السالالت خاصية 
  . المحافظإلنتاج الزرعية األوساط إلى مواد محفزة إضافةاالستفادة من خاصية 

ذه الجراثيم في ت الزرعية الحاوية على الحليب والكلوكوز األوساطأن  اجساعد ھ  إنت
ةمحافظ  ا وجد  Pseudo capsules  كاذب ة كم ة البلعم ا صفات مقاوم ذه الجراثيم إن لھ  ھ

ى ت والحاوي  Staphylococcus Media, 110 محورة كاستخدام أوساطنتج المحافظ عل
  .)20،21(على المصل 

ائج إن سيجي نت ة  الفحص الن ة بالجرثوم ة المخمج سيج الرئ اطع ن ا مق ي أظھرتھ الت
 وجود المحفظة فضال عن التفاعل الموجب  تبينوالمصبوغة بصبغة ھيماتوكسلين ايوسين

ذي  هال ةأبدت شير PAS  مع تقني ذا ي ى وھ ة من إل ة الجرثوم ى حماي ذه المحافظ عل ة ھ  قابلي
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ة حيث  ى أشارتدفاعات المضيف وھذا ما ذكرته بعض الدراسات التجريبي  المحافظ إن إل
ة في الفتزيد إذلھا دور في العملية االمراضية  ا للبلعم ن ـرائ من ضراوة الجراثيم ومقاومتھ

ان وبالتالي بقاء الجرثومة واستمرارھا ف ا وجد ب دموي للمضيف المصاب كم ي المجرى ال
ؤدي ھذه المحافظ  ىت ات إل ذه الحيوان وين الخراجات في ھ  األضدادوان )  9،23, 22 ( تك

ن  ضيف م ة الم ى حماي ة عل ا القابلي افظ لھ ج بالمح ن الخم ة ع اتالناتج ة أف ية متمثل  مرض
دموي  د والطحال واوإصاباتبالتھاب شغاف القلب والتجرثم ال ؤدي الكب ي ت ى لت  الموت إل

(23).  
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