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  )٦٤ -٥٩ (٢٠٠٦، ١، العدد ٢٠ المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد
 

 على الجراثيم المعزولة ) غير الممنع(تأثير المصل الطبيعي 
  األغنام  من حاالت ذات الرئة في

  
   و  مزاحم ياسين العطار  محمد علي حمد

  عراق ال،موصل جامعة الموصل ، فرع االحياء المجھرية، كلية الطب البيطرى،
  

   )٢٠٠٦ شباط ٢٨ ؛ القبول٢٠٠٥ آذار ١٤ االستالم(
  

  الخالصة
ضمنت ة ت واع جرثومي سعة أن ى ت ة عل ت  الدراس دم، ( أجري ة لل ا الحال المانھيمي

ة، الزوائف  سبحية القيحي ة، المكورات ال انوبكتريوم القيحي ة، ارك المكورات العنقودية الذھبي
ريكيا ا ة، اإلش سيال الرئوي ة، الكلب صيات الزنجاري ضأنية، ع وراكزال ال ة، الم لقولوني

تلس ام)س ي األغن ة ف ار مصل طبيعي . عزلت من حاالت ذات الرئ ذا االختب ي ھ تخدم ف اس
ع( ر الممن ث ) غي ول حي ار والخي ام واألبق ي األغن ات ھ ن الحيوان دةأنواع م ن ع أخوذ م م

ذه الم ل لھ تثناء أظھرت جميع أنواع الجراثيم المعزولة مقاومة واضحة للتأثيرالقات صول باس
راثيم  ت ج صل،بينما كان ل للم ساسةللتاثير القات ت ح د كان ف فق صيات و الزوائ راثيم الع ج

ط ة  ،الموراكزال الضأنية حساسة لمصل الخيول فق ا اظھرت جراثيم الزوائف الزنجاري بينم
  .وعصيات ستلس مقاومة واضحة عند معاملتھا باالمصال المزال منھا المتمم
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ABSTRACT 
 Normal serum bactericidal activity study were carried out against nine 

bacterial species (Mannheimia haemolytica, Staphelococcus aureus, 
Arcanobacterium pyogenes, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Moraxella ovis)  
isolated  from  pneumonial  lungs in sheep by the use of  a normal non immunized 
serum collected from  normally healthy sheep, cattle, horses. All species of 
bacteria were resistant for serum effect except B. subtilis and  Pseudo. aeruginosa 
which were sensitive for all types of  serum, while  Moraxella  ovis  was sensitive 
for  horse serum only, but Pseudomonas aeruginosa and Bacillus subtilis were 
resistant to complement free serum.     

  
  المقدمة

يعد التأثير القاتل للمصل الطبيعي  من دفاعات الجسم المناعية غير المتخصصة ضد 
أساس ھذه اآللية إذ يلعب ) Complement System( المتمم الجراثيم الغازية، ويمثل نظام

ًدورا مھما في الدفاع األولي والحماية ضداإلصابات الجرثومية في المضائف غير الممنعة  ً
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واجد المتمم في المصول الطبيعية لجميع اللبائن والحيوانات الواطئة كالطيور  يت).٤-١(
ً بروتينا على األقل وتعطى ١٧و يتألف نظام المتمم من ) ٦،٥ (واألسماك والبرمائيات

) C9(وتنتھي بالمكون ) C1(ًالمكونات األساسية له أرقاما متسلسلة فھي تبدأ بالمكون 
يعمل المتمم كمنظومة متتابعة حيث إن تنشيط أحد ). ٧(ى فضال عن عوامل  بروتينية أخر

 مكوناتھا يؤدي إلى تنشيط المكون التالي وھكذا إلى أن يتكون المعقد المھاجم للغشاء
Membrane Attack Complex (C5b6789)  ًالذي يحدث ثقبا في الغشاء البالزمي

م طبقة الببتيدوكاليكان ويھض) Lysosoyme(للخلية الجرثومية يدخل منه األنزيم الحال 
)Peptidoglycan (للجدار الخلوي ليؤدي في النھاية إلى التحلل الخلوي Cytolysis )٨ .(

لذلك تم إجراء ھذه الدراسة لمعرفة وتحديد الجراثيم الحساسة لھذا التأثير القاتل للمصل 
  .الطبيعي وكذلك لتحديد دور المتمم في ھذه اآللية

  
  المواد وطرائق العمل

   :نواع الجرثومية المستخدمةاال
ورات  دم، المك ة لل ا الحال راثيم مانھيمي ى ج ة ھ واع جرثومي سعة ان تخدام ت م اس   ت
ة،  ة، الزوائف الزنجاري سبحية القيحي العنقودية الذھبية، اركانوبكتريوم القيحية، المكورات ال

ذه  .ستلسوعصيات  الموراكزيال الضأنية، االشريكيا القولونية، الكلبسيال الرئوية، وكانت ھ
صھا ودراسة بعض خواصھا  م تشخي ام ت ة فى االغن الجراثيم معزولة من حاالت ذات الرئ

  ).٩(الكيموحيوية من قبل 
  :المصول المستخدمة

ام، .١ ى االغن ات ھ ن الحيوان ة م واع مختلف ة ان ن ثالث ه م م جمع ى ت صل طبيع ار،  م االبق
  .منعةوھذه الحيوانات كانت ظاھريا سليمة، وغير م. والخيول

تمم .٢ ه الم زال من صل م ائى : م ام م ى حم ة ف صول المجموع تمم بوضع الم يط الم م تثب ت
  ).١٠،٤(م لمدة نصف ساعة °٥٦بدرجة  

  :اختبار حساسية الجراثيم للمصول المستخدمة
ى ٠.٦اضيف : المصل الطبيعى .١ ع ال ر الممن رمن المصل الطازج غي رمن ٠.٤ مللت  مللت

د حساب ال وع من الجراثيممعلق الجراثيم الفتية بع دد الحى لكل ن وب . ع ا حضر انب كم
 مللتر من ٠.٤ مللتر من المحلول الملحى الفسلجى واضيف اليه ٠.٦سيطرة حاوى على 

، بعد ذلك حضنت االنابيب فى ١٠٩ CFU/0.1ml المعلق الجرثومى يحوي مااليقل عن
رة واخرىم°٣٧درجة حرارة  اء وب) ١١,٣(  لمدة ثالثة ساعات مع رجھا بين فت د انتھ ع

ة  راثيم الحي دد الج ساب ع م ح رة الحضن ت اق / فت د باألطب ية للع ة القياس ر بالطريق مللت
وب ) ١٢(حسب طريقة  ة بالمصل مع انب ة المعامل ا فى حال ة عدد الخالي م مقارن ومن ث

  .السيطرة
  .اجريت عليه نفس الخطوات السابقة: المصل المزال منه المتمم .٢

  
  النتائج

  :يعىلحساسية للمصل الطبا
تثناء  صل باس ل للم أثير القات ة واضحة للت ستخدمة مقاوم راثيم الم ع الج رت جمي أظھ
ل للمصول  أثير القات ة، وعصيات ستلس حيث كانت حساسة للت راثيم الزوائف الزنجاري ج
المستخدمة، اذ كانت اعداد ھذه الجراثيم فى المجموعة المعاملة بالمصل اقل من اعدادھا فى 

ول فقط مجموعة السيطرة بينم ضأنية حساسية لمصل الخي وراكزيال ال ا اظھرت جراثيم الم
  ).١(جدول رقم 

  :الحساسية للمصل المزال منه المتمم
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صل  ذا الم ة لھ ة عالي تلس مقاوم صيات س ة وع ف الزنجاري راثيم الزوائ رت ج أظھ
تمم، ه الم زال من ذه  الم داد ھ ت اع ث كان راثيم حي ذه الج و ھ م لنم ان المصل وسط مالئ وك

م الجراث يم فى المجموعة المعاملة بالمصل اكثر من اعدادھا فى مجموعة السيطرة جدول رق
) الطبيعى( بين المجموعة المعاملة بالمصل األعتيادى ما يوضح المقارنة٣والجدول رقم  .٢

  .والمجموعة المعاملة بالمصل المزال منه المتمم
 

  *يمنتائج تأثير المصل الطبيعى على اعداد الجراث: ١جدول رقم 

 مجموعة السيطرة نوع الجرثومةت
Control 

 مصل الخيول
horse Serum 

  مصل األبقار
Cattle 
Serum 

 مصل األغنام 
Sheep 
Serum 

١. Mannheimia 
haemolytica 109 ×6 109 ×5  109 ×5  109 × 6 

٢. Staphylococcus 
aureus 109 ×4   109  ×4 109 × 4   109 × 4   

٣. Streptococcus 
pyogenes 109 × 3   109  ×2 109 × 3   109 × 3 

٤. Arcanobacterium 
pyogenes 109× 3   109  ×4 109×3  109 × 4   

٥. Klebsiella  
pneumoniae 109 × 4   109 × 4   109 ×4    109× 4   

٦. E. coli 109 × 2 109 × 2   109 × 2   109 × 2   

٧. Moraxella ovis 109  ×2 108×9    109 ×2    109 × 2   

٨. Pseudomonas 
aeruginosa 109  ×8 108 × 7   108 × 5   108  ×5 

٩. Bacillus subtilis 109 ×6  108 × 9   108 × 8   108 ×7 

CFU/ 0.1ML*  
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  .يوضح مقاومة الجراثيم لتأثير المصل المزال منه المتمم: ٢جدول رقم 
Sheep 
Serum 

Cattle 
Serum 

Horse 
Serum Control ت نوع الجرثومة 

9x109 7x109 8x109 6x109 Bacillus subtilis .1 

4x109 3x109 3x109 2x109 Pseudomona  
aeruginosa   .2 

 
  

 اعداد الجراثيم المعاملة مع المصل بوجود المتمم وبعدم يوضح المقارنة بين: ٣جدول رقم 
  .)مصل األغنام(وجوده 

لمعاملة         ا
مع المصل        

 المزال منه المتمم

المعاملة مع المصل 
 بوجود المتمم

مجموعة 
ت نوع الجرثومة السيطرة

9x 109 7x108 6x109 Bacillus subtilis .1 

4x109 5x108 2x109 Pseudomonas 
 aeruginosa .٢ 

  
  المناقشة

بينت نتائج اختبار فحص الحساسية للمصل الطبيعي غير الممنع ان جراثيم المانھيميا 
الحالة للدم، جراثيم المكورات العنقودية الذھبية، المكورات السبحية، االيشريكيا القولونية، 

 الجدول رقم(مة واضحة للتأثير القاتل للمصل اركانوبكتريوم القيحية، أظھرت جميعھا مقاو
باستثناء االيشريكيا القولونية حيث وجدھا حساسة ) ١٣( ، وھذه كانت مطابقة لنتائج)٢ و ١

  .للتأثير القاتل للمصل
كذلك كانت جراثيم الكلبسيال الرئوية مقاومة للتأثير القاتل للمصل وھذه كانت مطابقة 

أما . حيث وجد أن جميع عزالت ھذه الجرثومة مقاومة للتأثير القاتل للمصل )١٤(لنتائج 
جراثيم العصيات والزوائف الزنجارية فقد كانت حساسة للتأثير القاتل للمصل، وقد كانت 

بينما أوضحت نتائج اختبار . جراثيم الموراكزيال حساسة للتأثير القاتل لمصل الخيول فقط
فيه المتمم على جراثيم العصيات والزوائف الزنجارية  أن فحص الحساسية للمصل المثبط 

ًھذه الجراثيم كانت مقاومة جدا للتأثير القاتل للمصل المزال منه المتمم  وكان المصل وسط 
مالئم لنمو ھذه الجراثيم حيث كانت أعداد ھذه الجراثيم في المجموعة المعاملة بالمصل 

، )٣ الجدول رقم(الجراثيم في مجموعة السيطرةاكثر من إعداد ھذه ) المثبط فيه المتمم(
   .)٤- ١(وھذا يثبت أن المتمم ھو األساس في ھذه اآللية القاتلة 

إن مقاومة جراثيم مانھيميا ھيمولتكا للتأثير القاتل للمصل يعزى إلى وجود المحفظة 
متمم  حيث تمنع ميكانيكية القتل بوساطة الPolysaccharideالمتكونة من متعدد السكريات 

- ١٥(وكذلك تمنع البلعمة والقتل داخل الخاليا لجراثيم المانھيميا، وھذا ما أوضحه كل من 
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حيث أشاروا إلى إن جراثيم المانھيميا ذات المحفظة كانت تظھر مقاومة للفعل القاتل  )١٧
للمصل، بينما التي ليس لھا محفظة لم تكن كذلك ومن ناحية أخرى فقد أدت إزالة المحفظة 

ًيا من السالالت المقاومة للمصل إلى ان تصبح حساسة أو مستعدة للفعل القاتل تجريب
للمصل، في الحقيقة تعمل المحفظة على حماية الغشاء الخارجي للجرثومة اكثر من تثبيطھا 

  ). ١٨، ١٧(لتكوين المركب الفعال الذي يھاجم ذلك الغشاء الخارجي 
رات العنقودية واكرانوبكتريوم القيحية بينما تعزى مقاومة المكورات السبحية والمكو

على اختراق طبقة الببتيدو ) المرتبط على سطح الجدار الخلوي للجرثومة(إلى فشل المتمم 
، كذلك كانت جراثيم )١٩ ( السميكة، وھذا ما أشار إليه(Peptidoglycan)كاليكان 

لمقاومة ھو وجود االيشريكيا القولونية مقاومة للتأثير القاتل للمصل ويعتقد أن سبب ا
 الذي يحمي بعض العتر الخشنة من االيشريكيا القولونية من فعالية (K)المستضد المحفظي 

  ).٢٠( المصل القاتل
ًأما جراثيم الكلبسيال الرئوية المعزولة والتي كانت مقاومة أيضا للتأثير القاتل للمصل 

 التي تغطي (K -antigen)فيعزى سبب مقاومتھا إلى وجود المستضدات المحفظية 
 وبذلك تفشل في تنشيط Lipopolysaccharide (LPS)جزيئات متعدد السكر يد الشحمي 

المتمم بينما في العزالت الحاوية على متعدد السكريد الشحمي الملساء الموجودة على سطح 
الجرثومة تنشط المتمم ولكن تبقى مقاومة للتاثير القاتل للمتمم والسبب أن ارتباط مركب 

(C3b) يكون بعيد عن غشاء الخلية ولذلك فان المركب النھائي الحال Lytic Final 
Complex والذي ھو (C5b-9)) وقد أكد  .)٣،١(ال يتكون) المركب الذي يھاجم الغشاء

إن متعدد السكريد الشحمي وخاصة للكلبسيال الرئوية ھو األساس في مقاومة التأثير ) ٢١(
  .القاتل للمصل
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