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التحري عن جراثيم المكورات العنقودية المرضية المنتجة للمحافظ والمعزولة من حاالت
التھاب ضرع االبقار والجامــوس
جورجيت نيسان شمعـون
فرع األحياء المجھرية ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل
)األستالم  ٤كانون األول ٢٠٠٥؛ القبول  ٢تشرين األول (٢٠٠٥
الخالصــة
تم في ھذه الدراسة التقصي عن سالالت جراثيم المكورات العنقودية المرضية المنتج ة
للمحافظ والمعزولة من حاالت التھاب ضرع االبقار والجاموس اذ تم عزل  ( % 57.5) 23و
 ( %٥٣ ) 8عزلة تابعة لھذه الجراثيم من حاالت التھاب ضرع االبقار والجاموس وكانت (
% 26 ) 6و  ( % 13.3) 2عزلة منتجة للمح افظ عل ى الت والي وان  (% 39. 1) 9و (%
 26.6) 4عزلة كانت منتجة لمادة  Slimفضال عن زيادة عدد ال سالالت المنتج ة للمح افظ و
 Slimبع د تنمي ة ال سالالت ف ي الوس ط الح اوي عل ى الكلوك وز والحلي ب  ،كم ا أظھ رت نت ائج
الدراس ة التجريبي ة ف ي الج رذان وج ود المح افظ ف ي المق اطع الن سجية المح ضرة م ن الرئ ة
والمصبوغة بصبغة ھيماتوكسلين أيوسين  H & Eعلى ھيئة ھالة حول الخاليا الجرثومي ة كم ا
اعطت تفاعال موجبا مع تقنية حمض البريودك شيف . Periodic acid shiffs
DETECTION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS CAPSULES PRODUCER
ISOLATED FROM BOVINE & BUFFALOE MASTITIS
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ABSTRACT
This study was done for the detection of capsulated Staphylococcus aureus
)strains which 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, as well as an increase in number of capsules and slim producing strains
were observed following
growing of these bacteria in culture
media
containing glucose, milk. The experimentally
histo- pathological study
revealed presence of capsules in lung sections stained with Hematoxylin – Eosin as
a halo area which appears around the bacterial cells . In edittion to a strong positive
reaction with periodic acid shiffs.

المقدمـــة
عرفت جراثيم المكورات العنقودية المرضية بكونھا مسبة للعديد من االمراض
لالنسان والحيوان منذ اكثر من  100عام اذ اعتبرت ھذه الجراثيم من المسببات الشائعة
اللتھاب الضرع الحاد وتحت الحاد على الرغم من وجود مسببات مرضية عديدة اذ يسبب
المرض خسائر اقتصادية فادحة في صناعة االلبان ) (2 , 1وتعزي قدرة الجراثيم على
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احداث المرض الى امتالكھا العديد من الالواصق المرتبطة بالسطح واالنزيمات والذيفانات
الخارجية والمحافظ المتعددة السكرية  Capsular polysaccharideالتي تساعد ھذه
الجراثيم في االلتصاق باالغشية الخلوية للخاليا الحقيقية النواة و مقاومة االبسنة والبلعمة
 Opsonophagocytosisوتحليل الخلية الحقيقية النواة وتحفز على انتاج سلسلة الوسائط
المناعية للمضيف )  .(4 , 3وجد ان سالالت قليلة في ھذه الجراثيم تنتج محافظ حقيقية والتي
تكون بشكل طبقة خارجية تحيط بالجدار الخلوي وبسمك  200نانوميتر من الممكن رؤيتھا
بالمجھر الضوئي وباستخدام طريقة الصبغة السالبة ) (5في حين بينت دراسات المجھر
االلكتروني ان معظم سالالت ھذه الجراثيم تنتج طبقة خفيفة تختلف في التركيب المناعي
والمستضدي عن التي في مكونات الجدار الخلوي التي تعرف ب  ، Micro capsuleاذ
لوحظ ان ھذه الطبقة تتكون من سكريات متعددة مؤلفة مـــن 2 – actamido – 2 – deoxy
 – D – Mannuronic acidومرتبطة مـــــــــع ، 2 –actamido – 2- deoxy focuse
كما وجد تكون مواد متعدد السكريد خارجية في بعض سالالت جراثيـــم Staph . aureus
استجابة لبعض الظروف البيئية الخاصة  ،تدعى ھذه المواد ب  Slimاو طبقة المواد اللزجة
وتتكون ھذه الطبقة من  hexoseو  hexosaminو  Proleinو  phosphorusوتختلف
ھذه الطبقة كيماويا" ومناعيا" عن السكريات المتعددة للمحافــظ ).( 2
والھمية ھذه المحافظ في امراضية جراثيم المكورات العنقودية المرض ية اجري ت ھ ذه الدراس ة
للتحري عن السالالت المنتجة للمحافظ و  Slimوالمعزولة من حاالت التھ اب ض رع االبق ار
والجاموس السريري وتأثير اضافة الكلوكوز والحلي ب عل ى انت اج ھ ذه المكون ات ف ضال" عل ى
التأكد من وجودھا تجريبيا" من خالل احداث الخمج التجريبي في الجرذان.
طرائق العمــل
تم جمع ) (40عينة حليب من االبقار و ) (١٥أخرى م ن الج اموس ،م صابة ظاھري ا"
بالتھاب الضرع .وتم جم ع عين ات الحلي ب ف ي قن اني معقم ة ث م لقح ت نم اذج م ن الحلي ب عل ى
أطباق وسط اكار الدم  Blood agarوالمجھز من ش ركة  .Oxoidح ضنت االطب اق بدرج ة 37
م ه ولمدة  24س اعة ف ي ظ روف ھوائي ة  ،ت م التع رف ال ى ش كل الجرثوم ة مجھري ا باس تخدام
صبغة كرام بعد دراسة صفاتھا المز رعية ثم اختب رت الم ستعمرات الم شكوك بھ ا ونقل ت عل ى
وس ط اك ار س كر الم انتول والمل ح  (Oxoid ) Mannitol Salt agarوح ضنت ب الظروف
النموذجية لنمو الجرثومة ث م آج ري اختب اري  Catalaseو  Coagulaseللم ستعمرات المخم رة
لسكر الم انتول بع د تنميتھ ا عل ى وس ط اك ار نقي ع القل ب والم خ oxoid Brain heart infusion
 ( 6) agarلقح ت الم ستعمرات الموجب ة الختب ار  Coagulaseعل ى وس ط Columbia agar
والحاوي على  % 2كلوري د ال صوديوم ث م اخ ذت  3 – 2م ستعمرة م ن الم ستعمرات النامي ة
ووضعت في  1مل من الماء المقطر المعقم ثم صبغت بطريقة الصبغة ال سالبة المح ورة وذل ك
بأخذ قطرة من المعلق المحضر عل ى ال شريحة ومزج ت م ع قط رة م ن الحب ر الھن دي ث م ن شر
المزيج وتركت ال شريحة لتج ف علق ت الم سحة ب صبغة المثي ل البنف سجي وبتركي ز  % 1لم دة
دقيقة واحدة ثم فحصت ال شرائح مجھري ا للتح ري ع ن وج ود المح افظ ف ي ال سالالت المعزول ة
وت م ت صويرھا فوتوغرافي ا" ) ، ( 7كم ا أج رئ اختب ار انت اج الم ادة اللزج ة  Slimeلل سالالت
ال سالبة اذ ت م تنمي ة ال سالالت ھ ذه ف ي قن اني حاوي ة عل ى وس ط Trypticase soya broth
وحضنت بدرجة 37م ه ولمدة 24
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ساعة بعد التحضين وضعت قطرات من السفرأنين بعد تفريغ محتويات القناني ووضعت ب شكل
مقلوب للتخلص من آثار الصيغة الزائدة ثم سجلت النتائج بمالحظة النمو الملت صق ب شكل م واد
لزجة ملتصقة على الجدران الداخلية للقناني واصطباغھا باللون االحم ر ) ،( 8كم ا ت م التح ري
عن انتاج المحافظ و  Slimeبالطريقة المذكورة اعاله بعد تلقيح السالالت المعزول ة ف ي وس ط
 Brain heart infusion brothوالحاوي على  % 1لكل من الحليب والكلوكوز ولدراسة تأثيرھا
على انتاج المحافـــــظ و . ( 9) Slime
استخدمت خمسة من ذكور الجرذان وب وزن  200 – 190غ م وبعم ر ) (8أس ابيع اذ ت م حقنھ ا ب
0.5مل من  / Cfu 107 x 2م ل لعزل ة منتج ة للمحفظ ة ف ي التجوي ف الخلب ي (10) Intra
) Peritoneal (I.Pوبعد مرور سبعة أيام من الحقن ث م قت ل الج رذان الج راء ال صفة الت شريحية
واخذت نماذج م ن ن سيج الرئ ة حي ث غم رت ف ي محل ول الفورم الين ال دارئ المتع ادل % 10
لغ رض تح ضير ش رائح ن سجية وب سمك  6 – 4م ايكرون ث م ص بغت ب صبغة ھيماتوك سلين –
ايوسين وصبغة حمض البريوديك ش يف ) (11) Periodic acid shiff’s (PASفح صت مجھري ا
ثم صورت فوتوغرافيا".
النتائـــج
ت م الح صول عل ى  23و  8ع زالت عائ دة لج راثيم  Staph . aureusوبن ســبة (%
) 57.5و )  ( % 53من التھاب ض رع االبق ار والج اموس ال سريري عل ى الت والي والمبين ة
ف ي الج دول  ، 1كم ا يوض ح الج دول  ٢ان  6ع زالت م ن الج راثيم المعزول ة م ن ح االت
التھاب الضرع السريري ف ي االبق ار كان ت منتج ة للمح افظ ف ي ح ين كان ت  9ع زالت منتجةلل ـ
 ، Slimو ان  2و  4عزالت كانت منتجة للمحافظ و  Slimمن الجراثيم المعزولة م ن ح االت
التھاب ضرع الج اموس  ،أم ا الج دول  3يب ين زي ادة ف ي ع دد ال سالالت المنتج ة للمح افظ و
 Slimبعد اضافة الكلوكوز والحليب للوسط الزرعي المستخدم في تنمي ة ھ ذه الج راثيم  .تظھ ر
الصورة  1وج ود المحفظ ة ف ي الج راثيم المعزول ة المنتج ة للمح افظ وبطريق ة ال صبغة ال سالبة
المحورة اذ تظھ ر المح افظ بھيئ ة ھال ة ح ول الخالي ا الت ي تأخ ذ ل ون ص بغة المثي ل البنف سجي ،
وتوضح الصورة  2وجود النمو الملتصق بشكل خيوط لزجة ملتصقة على الج دران الداخلي ة
للقناني الحاوية على الوس ط الم زروع بھ ذه الج راثيم وتظھ ر ھ ذه الم ادة بلـ ـون احم ر ) ص بغة
ال سفرأنين ( ھ ذا دالل ة عل ى تك ون  Slimوتب ين المق اطع الن سجية وج ود المح افظ ف ي بع ض
السالالت المعزولة من خالل التفاعل الموجب لصبغة  PASاذ تظھر بلـــ ـون وردي ص ورة
 3كم ا ان ال صورة  4توض ح وج ود المح افظ ب شكل مج اميع ح ول خالي ا ھ ذه الج راثيم
والمصبوغة بصبغة . H & E
جدول ) ( 1عدد ونسب عزالت  Slap , aureusالمعزولة من التھاب ضرع األبقار
والجاموس السريري
عدد ونسب العزالت
عدد العينات
مصدر العينة
(% ٥٧.5 ) 23
40
التھ اب ض رع
االبقار
( % 53 ) 8
15
التھ اب ض رع
الجاموس
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جدول ) ( 2عدد ونسب العزالت المنتجة للمحافظ Slim

مصدر العينة ع دد ون سبة الع زالت المنتج ة عدد ون سبة الع زالت المنتج ة
Slim
للمحافظ
% 39.1
9
% 26
6
التھاب ض رع
االبقار
% 26.6
4
% 13.3
2
التھاب ض رع
الجاموس

جدول ) ( 3يبين تأثير الحليب والكلوكوز على انتاج المحافظ
ع دد ون سبة الع زالت عدد ونسبة الع زالت
مصدر العينة
المنتج ة للمح افظ بع د المنتج ة  Slimبع د
اض افة الكلوك وز اض افة الكلوك وز
والحليب
والحليب
(% 47.8) 11
( % 34.7) 8
التھاب ضرع االبقار
( % 33.3 ) 5
( % 20 ) 3
التھ اب ض رع
الجاموس
Slime

صورة ) ( 1توضح المحفظة في جراثيم  Staph . aureusالمعزولة
الصبغة السالبة المحورة .
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صورة ) ( 2توضح  Slimفي جراثيم  Staph . aureusالمعزولة
الصبغة سفرأنيـن .

صورة )  ( ٣صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من رئة جردي مخمج بجرثومة
توضح التفاعل الموجب لصبغة . PAS
Staph . aureus
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صورة ) (٤صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من رئة جردي مخمج بجرثومة
يوضح تموضع الجرثومة بھيئة مجاميع فضال عن وجود المحافظ
Staph . aureus
الصبغة .H & E
المناقشــة
ازداد االھتم ام بدراس ة المح افظ الخ ارج خلوي ة ف ي الج راثيم ل دورھا ف ي العملي ة
االمراضية لالنسان والحيوان اذ ان احتواء بعض ج راثيم المك ورات العنقودي ة الممرض ة عل ى
المح افظ يع زز م ن ض راوة الجرثوم ة ومقاوم ة البلعم ة كم ا ت ساھم اي ضا ف ي الت صاق ھ ذه
الج راثيم بخالي ا الم ضيف )  . ( 10ل وحظ ان ال سالالت الحاوي ة عل ى المح افظ والمعزول ة م ن
ح االت التھ اب ال ضرع ف ي االبق ار تع ود ال ى مجموع ة مختلف ة ع ن ال سالالت المعزول ة م ن
الح االت المرض ية لالن سان اذ تك ون التراكي ب ال سطحية والمست ضدات مخفي ة بواس طة ھ ذه
المحافظ ) ( 1صنفت السالالت السريرية المعزولة من االنسان والحاوية عل ى المح افظ ال ى 11
نمط مصلي استنادا" الى التنميط المناعي لمتعدد السكريد المكون لھذه المحافظ اذ لوحظ ان %
 80 – 70من ھذه السالالت تعود الى النمطيـــــن  5و (12) 8كما ل وحظ وج ود عالق ة ب ين
ھذين النمطين وعوامل الضراوة كاحداث  ، Toxic shock syndromeسجل تواجد النمطين في
السالالت المعزولة من مصادر حيوانية ).( 10
ت م الح صول ف ي ھ ذه الدراس ة عل ى  ( % 9.2) 23و  ( % 1.2 ) 8عزل ة تابع ة لج راثيم
المكورات العنقودية المرضية من حاالت التھاب الضرع السريري من االبقار والجاموس عل ى
التوالي وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسات محلية وعالمية عديدة والتي بينت بان
١٩٨

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،١٩العدد (٢٠١-١٩٣) ٢٠٠٥ ،٢
ھذه الجراثيم ھي اح دى واكث ر الم سببات الجرثومي ة اللتھ اب ض رع االبق ار والج اموس ) 16
 (15 , 14 , 13, 2كما أظھرت نتائج الفحص المجھري للجراثيم المعزول ة وج ود المح افظ اذ
ظھ رت ب شكل ھال ة بي ضاء تح يط بخالي ا الموجب ة ل صبغة ك رام اذ تع د ص بغة الحب ر الھن دي
ومظھر المستعمرات المخاطي على االوساط الزرعية من طرق الت شخيص المعروف ة للمح افظ
والمبينة في الجدول  2وال صورة  2وھ ذا يواف ق م ا أش ار الي ه ) (17ف ي بع ض م ن س الالت
جراثيم المكورات العنقودية تكون محافظ حقيقية.
أظھرت النتائج ان استخدام الحليب والكلوكوز ادى الى زيادة في انتاج المحافظ والمواد اللزجة
 ،اذ بينت النتائج ظھور المحافظ في  8و 3عزالت اخرى من التھاب
االبقار
ضرع
والجاموس بعد تنمية الجراثيم المعزولة في الوسط الحاوي على الحليب والكلوكوز كما توضح
النتائج زيادة عدد العزالت المنتجة للمواد اللزجة من في الجدول  3وھذا يقارب دراسات
العديد من الباحثين اذ بينت دراسة )  ( 18 , 3بأن استخدام بعض االوساط الزرعية الحاوية
على المصل والكلوكوز والحليب او اضافة بعض المواد للوسط الزرعي الخاص بجراثيم
المكورات العنقودية يؤدي الى زيادة انتاج مواد  Slimفي ھذه الجراثيم استجابة لوجود ھذه
المواد في الوسط  ،كما اكد ) (18وجماعته وجود عالقة بين ھذه المواد وزيادة مقاومة
الجراثيم للبلعمة من خالل تكوين  Micro capsuleوبالتالي زيادة ضراوة الجرثومة كما توافق
الدراسة الحالية دراسة ) 19و ( 20والتي بينت بأن السالالت المعزولة من ھذه الجراثيم ومن
حاالت التھاب ضرع االبقار عند تنميتھا في الحليب الخام الغني بالمواد المغذية االساسية او
في االوساط الحاوية على السكريات يعزز من انتاجھا لمواد خارج خلوية أي ان انتاج ھذه
الطبقة يتأثر بالعوامل البيئية وبظروف النمو  ،أن زيادة تركيز الكلوكوز في الوسط الزرعي
يؤدي الى زيادة انتاج  Slimمن قبل ھذه الجراثيم  ،وجد ان العديد من السالالت تكون مواد
سكرية خارجية ال تندمج مع جدار الخلية اذ تكونھا فقط في ظروف معينة مثل وجود الكلوكوز
) ( 17اذا يعتقد ان الجين المنتج لھذه المواد يحث بوجود مصادر ايضية في الوسط كما تزداد
االصابة بالمرض عندما تكون سالالت ھذه الجراثيم مخاطية او منتجة للـ  . ( 19 ) Slimوان
قدرة ھذه الجراثيم الستيطان الغدد اللبنية تزداد عندما تكون االصابة بواسطة السالالت
المخاطية او المنتجة لل Slimeاكثر من
السالالت غير المخاطية ) (17كما أظھرت النتائج ان السالالت التي تم تنميتھا في الوسط
الخالي من الكلوكوز والحليب انتجت  Slimبعد اضافة الكلوكوز الى الوسط ومن الجدير
بالذكر أنه عند العزل االولي لھذه الجراثيم تكون بعض السالالت منتجة للمحافظ ولكن بعد
الزرع المتكرر في المختبر تفقد ھذه السالالت خاصية انتاج المحافظ ) .(20لذا من الممكن
االستفادة من خاصية اضافة مواد محفزة الى االوساط الزرعية النتاج المحافظ .
أن االوساط الزرعي ة الحاوي ة عل ى الحلي ب والكلوك وز ت ساعد ھ ذه الج راثيم ف ي انت اج
محافظ كاذبة  Pseudo capsulesلھا صفات مقاومة البلعمة كما وج د ان ھ ذه الج راثيم تن تج
المحافظ على اوساط محورة كاستخدام  Staphylococcus Media, 110والحاوي على الم صل
).(21، 20
ان نت ائج الفح ص الن سيجي الت ي أظھرتھ ا مق اطع ن سيج الرئ ة المخمج ة بالجرثوم ة
والم صبوغة ب صبغة ھيماتوك سلين ايوس ين تب ين وج ود المحفظ ة ف ضال ع ن التفاع ل الموج ب
الذي ابدته مع تقنية  PASوھذا يشير الى قابلية ھذه المحافظ على حماية الجرثومة م ن دفاع ات
المضيف وھذا ما ذكرته بعض الدراسات التجريبية حيث اش ارت ال ى ان المح افظ لھ ا دور ف ي
العملية االمراضية اذ تزيد من ضراوة الجراثيم ومقاومتھ ا للبلعم ة ف ي الفئـــ ـران وبالت الي بق اء
الجرثومة واستمرارھا في المجرى الدموي للمضيف المصاب كما وجد بان ھذه المحافظ ت ؤدي
الى تكوين الخراجات في ھذه الحيوانات ) ( 23 ، 22, 9
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وان االضداد الناتجة عن الخمج بالمح افظ لھ ا القابلي ة عل ى حماي ة الم ضيف م ن اف ات مرض ية
متمثلة بالتھاب شغاف القلب والتجرثم الدموي واصابات الكبد والطحال والتي تؤدي الى الم وت
.( 23 )
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