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  جامعة دیالى /كلیة التربیة الرازي

  

 2011-01-  11قبول النشر:  -  2010- 10- 05استالم البحث:

  

  ـــــــة الخالصــــــــــ

ن20تم أجراء دراسة مختبریة عن   ذت م ار أخ ب األبق عیر   20عینة من حلی و ش ار أب ن محطة أبق زین م رة حلوب فری بق

اب الضرع  31/3/2010ولغایة  1/1/2010للفترة من  محافظة دیالى -الواقعة في قضاء الخالص  لتشخیص مرض التھ

  ویة المستخدمة في العالج . السریري وكشف حساسیة ومقاومة  المسبب المرضي لألد

ة  18أظھر الزرع البكتیري لعینات الحلیب عزل  ة الذھبی ة  2و  Staph. aureusعزلة لجرثومة المكورات العنقودی عزل

اف 0.3و 0.2. كان تأثیر التركیزین ( E. coliمن جرثومة األشریكیا القولونیة  حوق الفطر الج ) %   المحضرین من مس

Calvatia craniformis  ز ن التركی ي حین   % 0.1فعاال ضد جرثومة المكورات العنقودیة الذھبیة ولم یك ة ، ف ذو أھمی

  كانت كافة التراكیز فعالة ضد جرثومة  األشریكیا القولونیة .

ز   (P<0.05)أظھر التحلیل اإلحصائي  للنتائج وجود أرتباط معنوي  أثیر التركی ین ت ة المكورات   % 0.3ب ى جرثوم عل

أثیر   )0.9و1.3الذھبیة واالشریكیا القولونیة اذ بلغ قطر دائرة التثبیط ( العنقودیة ھ مع  ت د مقارنت والي عن ى الت سنتمترا عل

یط   % 0.2التركیز  رة التثب والي،  0.8و  0.7(اذ بلغ قطر دئ ى الت ص الحساسیة  ) عل ي فح ة المستخدمة ف أثیر األدوی وت

ل   ة مث غ ( Ampicillinو   sulfathiazole Trimethoprimو   Amoxycillinالدوائی ذي بل )  0.7و 0.7و  0.6ال

دوائي   ة ل ة مقاوم ة الذھبی ورات العنقودی ة المك دت جرثوم ا وأب والي ، كم ى الت نتمترا عل و  Oxytetracyclineس

Streptomycin   .  
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  المقدمـــــــــة

ي والزراعي وأمكانیة انتقال العدید من عوامل المقاومة إن االستخدام المفرط للمضادات الحیویة في مجال اإلنتاج الحیوان 

ذه  للوراثة الجرثومیة لھذه المضادات من ھذه الحیوانات إلى الفلورة المعویة البشریة من خالل استھالك األغذیة الملوثة بھ

د خطورة ة أش ور أمراض بشریة مزمن ى ظھ اعد عل ریة ویس حة البش ى الص لباً عل ؤثر س ة ی ویكون من  الجراثیم المقاوم

  .  WHO / EMC,1997)الصعوبة التحكم بھا ومعالجتھا بالمضادات الحیویة المعروفة(

دة زمر من  اك ع ـع ،وھن ـي التوزیـــ یعد التھاب الضرع ألبقري أكثر األمراض التي تصیب الحیوانات اللبونة وھو عالمــ

ة Streptococcusالجراثیم بأمكانھا أن تحدث ھذا المرض مثل المكورات العقدیة  ، Enterococcus، المكورات المعوی

ف  ة  Pseudomonasالزوائ ورات العنقودی ن  Staphylococcus )De Olivera etal , 2000والمك د م ). یع

االت  ن ح الضروري من وجھة النظر العالجیة إنجاز مخططات الحساسیة للمضادات الحیویة بالنسبة للجراثیم المعزولة م

  اصة المكورات العنقودیة التي تظھر مستویات عالیة من المقاومة للعدید من المضادات الحیویة . التھاب الضرع البقري وخ

) بأن جرثومة المكورات العنقودیة الذھبیة تتواجد على الجلد واالغشیة المخاطیة  وعلى Lehn  ) ،2005و   Linde ذكر 

الذي یعد   Coagulaseالمرض ألحتوائھا على أنزیم المخثار  الفرشة وعلى المواد الغذائیة ولھا القابلیة الشدیدة على إحداث

  عامل مھم مسبب للمرض.

ر   ر الفط ة  Calvatia craniformisأختی ة الفطری ى المملك ي إل ذي ینتم ة  Mycotaال ات الحقیقی ن الفطری د م ، إذ یع

Eumycota  نف ة  Agaricomycetesص ورة (  Lycoperdaceaeوالعائل ین الص كل ا  )1a,bوتب ف ش ر المكتش لفط

ین  والي ، وتب ى الت ة عل ادر العلمی ي المص ت ف ا مثب الم وكم ن الع ألول مرة في العراق والفطر المكتشف في دول أخرى م

  مقطعا طولیا لشكل الفطر المكتشف في العراق والفطر المثبت في المصادر العلمیة على التوالي . (2a,b)الصورة 
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(Smith, 1951)                              
  . تمثل شكل الفطر الجاف عند أكتشافھ في محافظة دیالى a:  1-صورة 

. b                         تمثل شكل الفطر قبیل جفافھ كما موجود في المصادر العلمیة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Smith, 1951)                              
  طولیا للفطر المكتشف وھو جاف. تمثل مقطعا  a:  2-صورة 

B                                                  تمثل مقطعا طولیا للفطر الجاف كما مثبت في المصادر العلمیة .  

  

جرى تشخیص الفطر إلى مستوى الجنس والنوع المذكورین في مختبر أبحاث الفطریات وأمراض النبات في كلیة الزراعة 

داد  – دة جامعة بغ اتیح التصنیفیة المعتم اع المف ة وبأتب ى صفات الفطر التشریحیة والمظھری ادا عل ،  Christensenاعتم

لمان 1996وآخرون ( Alexopoulos) و 1990، ( Ellis  ،Ellis) و 1959( ) حسب تشخیص األستاذ الدكتور كامل س

  جبر . 

  

2a  2b 

1a 1b 
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ة  ضد الم C. craniformis تھدف الدراسة إلى تحدید فعالیة الفطر  ي محط سببات المرضیة التي تسبب التھاب الضرع ف

ارج  ي الخ ة ف ي   Invitroأبقار أبو شعیر إضافة إلى أجراء اختبارات حساسیة الجراثیم  المعزولة للمضادات الحیوی لتالف

  سببات المرضیة.تنفع في عالج التھاب الضرع لوجود المقاومة االعالیة من قبل الم الھدر المفرط في مبالغ األدویة التي قد ال

  

  المواد وطرائق العمل

  Calvatia craniformisأوالً : الفطر 

ة  .1 ن األترب تخلص م د ال ة بع ورة تام ة بص ة خزفی اطة جفن ر بوس اف للفط ري الج م ألثم ات الجس حق مكون م س ت

 المرتبطة بھ ، وبوساطة منخل تم نخل المسحوق للتخلص من األجسام الصلبة التي لم تتقبل السحق . 

ھ ب  25دام المیزان الحساس تم وزن باستخ .2 ل وتمت إذابت ن  75غم من المسحوق الناتج من عملیة النخ ر م ملیلت

 . Hamao etal,1975لكون المسحوق غیر قابل للذوبان في الماء ولو كان مغلیاً  % 99المیثانول ذي التركیز 

د ملیمتر .  0.1تم خلط المزیج ثم أجري ترشیحھ بوساطة ورق الترشیح قیاس  .3 ل الراسب إذ یع أخذ الراشح وأھم

 الراشح المستخلص النقي من مسحوق الفطر . 

ملیلتر من الماء المقطر للحصول على ثالث تراكیز ھي  10) ملیلتر من الراشح وخلط كل منھا مع 3,2,1تم أخذ ( .4

 ) .  %0.3و  %0.2و  0.1%( 

 Autoclaveقمت بجھاز المعقام الذاتي ملیمتر من ورق الترشیح وع 4 -3أخذت قطع مستدیرة یصل قطرھا من  .5

 وغمرت في التراكیز المحضرة  وحفظت حین االستعمال في درجة حرارة المختبر  . 

  ثانیاً : جمع العینات 

ذ  .1 ب  20تم أخ ي أنابی و شعیر ووضعت ف ار أب ن محطة أبق ابة بالتھاب الضرع م ار المص ن حلیب األبق ة م عین

 مئوي .  8 – 2بالثالجة بـــدرجة حــــرارة  ملیمتر وحفظت  10مختبریة معقمة سعة 

حضرت األوساط الزرعیة الخاصة بعزل وتشخیص المسببات المرضیة المسببة  اللتھاب الضرع في األبقار في   .2

وآكار الدم  Nutrient agarمختبرات قسم علوم الحیاة / كلیة التربیة الرازي والتي ھي عبارة عن اآلكار المغذي 

Blood agar ر ماكونكي وأكاMacConkey agar. 

ب بوساطة  .3 ى األوساط  Swapتم أخذ مسحات من عینات الحلی حات عل ل مس م عم حیة ت ة ، وبظروف ص معقم

دة   37ووضعت األطباق في الحاضنة في درجة حرارة  2الزرعیة المحضرة في الفقرة  ة لم م  24مئوی اعة ث س

 ة  . أجریت تنقیة للمستعمرات اذ نقلت على أوساط زرعیة نوعی

ذلك وضعت أقراص  .4 ا و ك ي حصلنا علیھ ى المستعمرات الت ز عل تم وضع  األقراص المحضرة وحسب التراكی

 األدویة لغرض إجراء فحص الحساسیة الدوائیة . 

 الناتجة عن تأثیر المستحضرات واألدویة   Zone of inhibitionبوساطة المسطرة تم قیاس أقطار دوائر التثبیط  .5
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  يالتحلیل اإلحصائ

وقورنت الفروقات باستخدام  C.R.Dتم إجراء التحلیل اإلحصائي بأستخدام جدول تحلیل التباین وفق التصمیم التام التعشیة 

  ) .  2000،  الراوي ( 0.05عند مستوى  LSDاختبار اقل فرق معنوي 

  

  النتائج والمناقشة

ة  عزلة من األیشریكیا الق 2عزلة من المكورات العنقودیة و  18تم عزل  ع عزالت المكورات العنقودی ت جمی ة وكان ولونی

ة م   aureus.S ذھبی دول رق ین ج د  1،ویب رة ض انول  االمحض ذاب بالمیث ر الم حوق الفط ن مس تخدمة م ز المس التراكی

  . 1األشریكیا القولونیة كما یوضع الجدول قطر دائرة التثبیط الظاھر في مستنبت الزرع رقم 

  
بعد إذابتھ بالمیثانول على عزلتین من المستنبت الزرعي   Calvatia craniformis یز المحضرة من مسحوق الفطرتأثیر التراك -: 1 -جدول رقم

  لألشریكیا القولونیة .

  قطر دائرة التثبیط/ سنتمتر   التراكیز المحضرة من المسحوق المذاب بالمیثانول %  ت

1  0.1  7.0  

  0.2 8.0  

  0.3  9.0  

                      (P<0.05)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 MacConkey: تأثیر المستحضر على جرثومة األشریكیا القولونیة على وسط  1-مستنبت رقم 

  .0.3التركیز  - 3. 0.2التركیز - 2.   0.1التركیز-                       1

1 
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م لقد تم ت  ي رق ي المستنبت الزرع ة ف ة والمبین یة الدوائی  2نظیم النتائج التي حصلنا علیھا من عملیة إجراء فحص الحساس

  الحقاً . 2المبین أدناه و جدول رقم 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  فحص الحساسیة الدوائیة  لمستحضرات الفطر ضد جرثومة المكورات العنقودیة الذھبیة 2-مستنبت رقم 

 المستخدمة في التجربة على وسط .واألدویة األخرى 

التركیز-1 التركیز - 2.   0.1 0.2 التركیز  -3.  0.3. N.agar 

  
وأنواع األدویة المستخدمة للمقارنة مؤشرا أزائھا أقطار دوائر  Calvatia craniformis: یبین التراكیز المحضر ة من الفطر  2جدول رقم 

 على جرثومة المكورات العنقودیة الذھبیةالتثبیط الناتجة من تأثیر المستحضرات واألدویة 

  التراكیز المحضرة من المسحوق المذاب بالمیثانول / %  ت

  مع أنواع األدویة المستخدمة

رة       ر دائ قط

  التثبیط / سنتمتر

1  0.1 0  

2  0.2 0.7  

3  0.3  1.3  

4  Amoxycillin  0.6  

5  Trimethoprim sulfathiazole 0.7  

6  Ampicillin 0.7  

7   Oxytetracycline مقاوم  

8  Streptomycin مقاوم  

                    )P<0.05 (  

  

2 
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) % في قتل جرثومة المكورات 0.3و 0.2الى قدرة مستحضر الفطر بالتركیزین (  2-وتشیر النتائج المبینة في جدول رقم

ز  ان التركی ة اذ  ك ة الذھبی دوائي ت % 0.2العنقودی أثیره ال ي ت ابھ ف ارب أو یش ة یق و  Amoxycillinأثیر األدوی

Trimethoprim sulfathiazole و Ampicillin  بب   % 0.3،بینما أظھر التركیز وم المس ل الجرث ى قت ة عل درة فائق ق

أي قدرة على قتل المسبب المرضي .وھذه النتائج  % 0.1سنتمترا، ولم یظھر التركیز 1.4للمرض اذ بلغ قطر دائرة التثبیط 

رون ( Morinو  (2000)وأخرون Yazdanthahتتوافق مع ماوجده  ي 1998وأخ ي األكثر عزال ف ات ھ أن العنقودی ) ب

  Thorberg and Brandstrom  ،(2000)و  Jarp ،(1991)حاالت التھاب الضرع البقري وأیضا تتوافق مع ماوجده 

البقري. كما تتوافق ھذه بأن العنقودیات عزلت بشكل متكرر من حاالت التھاب الضرع  (1992)وأخرون،  Birgerssonو

المستخلص من نفس الفطرالقدرة   Calvatic acid) بأن لحامض الكالفاتك 1975وأخرون ،( Hamaoالنتائج مع ماوجده 

  الفائقة على قتل المكورات العنقودیة الذھبیة واالشریكیا القولونیة .  

ي لقد أظھرت العزالت المختلفة التي عزلت من قبل باحثین سابقین  مقاو ة كالدراسة الت مة مرتفعة نسبیا للمضادات الحیوی

ة Linde and Lehn ) ،2005قام یھا  ادات الحیوی حة للمض ة واض ة مقاوم ) التي أظھرت بھا المكورات العنقودیة الذھبی

) 2005.  وأظھرت دراسة أخرى قام بھا الزھیري ، ( Oxacillinو    Mcthicillinمثل   β-Lactamمن فئة بیتا الكتام 

ة  ة لالدوی ة الذھبی ورات العنقودی ة المك بعض  Lincomycinو  Gentamycinو   ofloxcin مقاوم ة ل ت حساس وكان

  .  Vancomycin   ،Rifampicinاألدویة مثل 

ة  أتي مقاوم امیز  Staph.aureusوت ا الكت زیم بیت ة ألن اج المضادات الحیاتی ن خالل انت ة م  Beta  للمضادات الحیاتی

lactamase  - )Bradley ,1999أو من خالل التغیر في موقع الھدف لعمل المضاد ، (  

)Herwald ,1999  ل رات بفع اد حیوي نتیجة حصول طف ن مض ر م ددة ألكث ة المتع ب المقاوم ) . وقد یعزى إرتفاع نس

  ).  Cullmann,1993االستخدام المتكرر وغیر المبرمج لتلك المضادات (

ن وھذا یؤكد  اھمیة استخدام المضادات ال حیویة في انتقاء العزالت الجرثومیة األكثر مقاومة للمضادات الحیویة والتي یمك

أن تنتشر بشكل وبائي وتستوطن بقیة الحیوانات السلیمة إذا لم یكن العالج تاما ویقضي بشكل نھائي على العامل الممرض 

)Davidson   دخل ض1994وآخرون ذي ی ي ) . لذلك ارتأینا استخدام مستحضرنا ھذا ال ة وتالف ة البایولوجی من المعالج

دول  ي الج ز  2المقاومة الجرثومیة لألدویة وكان ھذا  واضحا من قیم أقطار دوائر  التثبیط المبینة ف ع التراكی ت جمی اذ كان

ي  ي المستنبت الزرع ین ف ا مب ة كم ریكیا  القولونی زین  2قاتلة لجرثومة االش ان التركی ة  % 0.3و  0.2وك اتلین لجرثوم ق

  .  1رات العنقودیة الذھبیة كما مبین في المستنبت الزرعي رقم المكو
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  المصادر

  ود ع محم راوي ،خاش ات ، 2000ال ة والغاب ة الزراع ة ، كلی ة الثالث اء . الطبع ى اإلحص دخل إل ة . م جامع

 . الموصل

 ) ، ن المكورات ا2005الزھیري ، عھود عقید راضي ة ع ة ) . دراسة عن أخماج المستشفیات الناتج لعنقودی

    الذھبیة في محافظة دیالى . رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة أبن الھیثم ، جامعة بغداد .  

1.   Alexopoulos C.J , C.W. Mim, M .Blackwell. 1996.Introductory Mycology (4th ed . ) . 

New York : John Willey and Sons . 

2. Birgersson , A., Jonsson M.P. and Holmberg ,O. 1992.Species identification                     

and some characteristics of coagulase – negative staphylococci isolated from bovi udders. 

veterinary Micrboiology ,jun1; 31(2-3):181-9. 

3.    Bradly,S.F.1999.Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus :Long-term Care                      

Concerns,,.Am.J.med:106(5A): 25-10S. 

4. Cullmann , W.1993.Importance of B-Lactamole Stability in treating today,s                      

respiratory tract infcctions .Respiration .60(supp1.1):10-15. 

5. Christensen , C.M. 1959. Common Fleshy Fungi , Second Printing.                                       

U.S.A. 

6.   Ellis, M.B. and J.P. Ellis. 1990. Fungi without Gills (Hymenomycetes and 

Gasteromycetes) Chapman and Hall, London 

7. Davidson ,T.J., Dohoo, I.R.,and Donald ,A.W.1994.Comparative tow dairy                      

com treatments on the new infection and elimination rates of coagulase negativc 

staphylococci,CanVet j.Dec ,35(12):775-780. 

8. De Olivera,A,P,Watts,J,L.,Salmon,S,A., and  Aarestrup ,F.M.2000. Antimicrobial                     

susceptibility of Staphyococcus aureus isolated from bovine mastitis in Europe and the 

United States.JDiarySci,Apr ;83(4):855-62. 

9.    Herwald .,L.A.1999.Control of Methicillin – resistant Staphylococcus aureus in                       

the hospital setting .Am .J. Med : ;106(5A):11S-18S. 

10. Hamao ,U. T, Tomio , L . Hironobu , and T. Osamu .1975. Production of  a new 

antibiotic, Calvatic  acid .J. Antibiotics, 28(1),87-90. 

 



 
  

  في عالج التھاب Calvatia craniformisتقویم فاعلیة الفطر 

  الضرع السریري  في محطة أبقار أبو شعیر / دیالى 

  ھادي علوان محمد ,غسان حمدان جمیل,عباس عبود فرحان 

  

9 
 

Vol: 7 No: 4, October 2011 ISSN: 2222-8373  

11.  Jarp,J.1991.Classification of coagulase –negatve staphylococci isolated from                     

bovine clinical and subclinical mastitis. Vet Microbiol ,Apr :151-8. 

12.   Linde,H .and Lehn,N.2005.Methicillin-resistant Staphylococcus aureu                  

(MRSA).Journal of Experimental Medicine (JEM)I30:582-585.  

13.  Morin , D.e.,Constable,Constable,P.D.and  McCoy .1998 . Use of clinical                    

parameters for differentiation  of gram –positive and gram-negative  mastitis in dairy 

cows vaccinated against lipopolysaccharide core antigens .Journal of American Veternary 

Medical Association ,212:1423-1431.    

14. Smith, A.H.1951. Puffballs and their allies in Michigan Am. Arbor. University of 

Michigan press. 131p.  

15.  Thorberg,B,N.,and Brandstrom,B.2000.Evaluation of two commercial systems                

and a new identification scheme based on solid substrates for identifying                 

coagulase – negative staphylococci from bovine mastitis . J vet Med B  Infect Dis Vt 

public Health , Nov; 47(9) : 683-91.  

16. Yazdankhah ,S.P.Sorum,H., Larsen,H.S. & Gogstad,G.2001. Rapid method for detection 

of gram – positive and gram – negative bacteria in milk  from cows with moderate or 

sever clinical mastitis,Journal of clinical  Microbilogy , sept vol 39,No 9:3228-3233. 

17. WHO/EMC1997. The medical of antimicrobial use in food animals ,Report of a WHO 

meeting ,Berlin,Germany ,13-17 October 1997. 

18. Zar J.H.1984. Biostatistical analysis , 2 (ed) ., Prentice Hall Inc ., Englwood ,                     

N.J.  

 

  


