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  :الخالصة 

استھدفت الدراسة الحالیة عزل وتشخیص المایكوبالزما من حاالت ذات الرئة في حمالن التسمین ف�ي مدین�ة الموص�ل باس�تخدام 

رغامی�ة وعین�ات  وتمثل�ت بمس�حات انفی�ة  عین�ة تنفس�یة مختلف�ة) 180(تم جمع . االختبارات الكیموحیویةالطرائق التقلیدیة مثل الزرع و

  . رئات لحمالن مصابة بذات الرئة 

اذ كان��ت مس��حات األن��ف األكث��ر كف��اءةً ف��ي الكش��ف ع��ن ، تفاوت��ت نت��ائج الع��زل بطریق��ة ال��زرع ب��ین أن��واع العین��ات المختلف��ة

ث�م عین�ات الرئ�ات المص�ابة ، )%55.3( تلتھ�ا مس�حات الرغ�امي بنس�بة ع�زل)% 58(المایكوبالزما اذ بلغت نسبة العینات الموجبة لھ�ا 

  )% 35(بذات الرئة بنسبة 

العیانیة الظاھرة على الرئات المصابة بذات الرئة  وھي تثخن غشاء الجنب م�ع  اآلفاتالمایكوبالزما باعلى نسبة من اقل  عزلت

  %) .٥٢.٣(فیھا  ثم من العینات التي كان توسع القصبات ووجود النضحة المخاطیة، %) ٧٦.٩(وجود االلتصاقات 

وجود انواع ودرجات مختلفة من ذات الرئة تمثلت بذات الرئة القصبیة النخریة وذات الرئة القصبیة  النسیجیةاوضحت نتائج الدراسة  

من وان جراثیم المایكوبالزما قد عزلت من اكثر من نوع ، التكففیة وذات الرئة القصبیة القیحیة فضال عن ذات الرئة الخاللیة المزمنة

  .انواع ذات الرئة وبخاصة ذات الرئة الخاللي المزمن 

  المقدمــــة
  

وتشكل احد اھم جوانب الثروة الحیوانیة من الناحیة ، تعد تربیة األغنام من الركائز المھمة القتصاد البلدان المتقدمة والنامیة

وقد ادت زیادة الطلب على اللحوم الى ، د كبیرة من القطعانتتواجد في قطرنا أعدا. االقتصادیة اذ یعتمد علیھا في انتاج اللحوم والحلیب

ومن اھم ھذه االمراض االصابة ، االھتمام بالثروة الحیوانیة وتقلیل ما امكن من فرص اصابتھا بمختلف األمراض السیما المعدیة منھا

  )٢)(١(. Pneumoniaبذات الرئة 

وذلك ألنھ یصیب جمیع األعمار ، عة االنتشار في كثیر من بلدان العالمتعتبر ذات الرئة في االغنام من األمراض المھمة والواس

فقد أشارت بعض الدراسات الى ان نسبة االصابة باالمراض التنفسیة قد تصل الى ، مؤدیا الى حدوث خسائر اقتصادیة كبیرة

، من ھذه االمراض التنفسیة%) ٧٥(وتشكل حاالت ذات الرئة نسبة ، من مجموع مختلف االمراض التي تصیب الضأن%) ٦٩.٣٤(

وتعتبر حمالن التسمین اكثر حساسیة لالصابة بھذا المرض نظرا لما یسببھ من نسب اصابة وھالكات عالیة جدا خصوصا اذا ما 

فضال عن االنخفاض الملحوظ في وزن الحیوان المصاب وسرعة انتشار المرض بین قطعان ، تزامنت مع الظروف البیئیة غیر الجیدة

  )٤)(٣(ات مؤدیا بذلك الى ارتفاع تكالیف التربیة والجھد المبذول في العالج والسیطرة على ھذا المرض الحیوان
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تنجم اإلصابات التنفسیة بین قطعان الحیوانات عن غزو واسع ألنواع مختلفة من الكائنات المجھریة والتي تشمل العدید من الجراثیم 

Bacteria ، الفایروساتViruses ، الخمائرYeasts ، وتعد المایكوبالزما  (5)فضال عن المایكوبالزماMycoplasma  مسببا شائعا

  (6)للعدید من إصابات الجھاز التنفسي العلوي والسفلي وخاصة لدى الحمالن الصغیرة 

  

  المواد وطرائق العمل

  :جمع العینات  -١

تراوحت ، ق مختلفة من مدینة الموصلمن مناط ٢٠١٤ولغایة شھر نیسان  - ٢٠١٣جمعت العینات للمدة من تشرین االول 

  .الى عمر ستة اشھر ولكال الجنسین –اعمار الحیوانات من عمر یوم واحد 

  .اما عینات الرئات المصابة بذات الرئة جمعت من مجزرة الموصل ومحالت القصابة من مناطق مختلفة من مدینة الموصل

  -:عینة تنفسیة مختلفة وكانت كاالتي) ١٨٠(تم جمع 

  ،مسحة انفیة مأخوذة من حمالن كانت تعاني سریریا من عالمات ذات الرئة) ٦٠(  -١

وذلك بادخال المسحات القطنیة الى داخل التجویف االنفي وبدایة ، مسحة رغامي اخذت ایضا من الحمالن المصابة ذاتھا) ٦٠( -٢

  .بتنمیة المایكوبالزما  الرغامي ثم وضعت المسحات القطنیة داخل انابیب زجاجیة حاویة على المرق الخاص

أذ اخذت العینات من مكان االفة الظاھرة علیھا وزرعت في ، عینة رئة ظھرت علیھا افات وعالمات االصابة بذات الرئة) ٦٠( -٣

المرق الخاص بتنمیة المایكوبالزما ونقلت العینات الى مختبر البحوث الجرثومیة التابع لفرع االحیاء المجھریة في كلیة الطب 

  .مْ  ٣٧اذ وضعت العینات في الحاضنة بدرجة حرارة ، بیطريال

  االوساط الزرعیة  -٢

  .دقیقة ١٥ولمدة  ²انج \باوند  ١٥ْم وضغط  ١٢١حضرت حسب تعلیمات الشركة  المجھزة وعقمت بالموصدة بدرجة حرارة 

     Brain Heart Infusion Broth (Himedia)وسط مرق نقیع المخ والقلب          . ١

   Brain Heart Infusion Agar (Himedia)ط اكار نقیع المخ والقلب            وس. ٢

  Mycoplasma Broth Base (Himedia)وسط مرق المایكوبالزما االساس          . ٣

   Mycoplasma Agar Base (Himedia) وسط اكار المایكوبالزما                  . ٤

  

            Stains and Solutionsالصبغات والمحالیل   -٣

  : Stainsالصبغات   - أ

   صبغة كرام 

   صبغة كیمزاGiemsa stain   

  صبغة دینس المحورةModified Denies stain   

  :   Adding Solutionsمحالیل االضافة    - ب
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   ١(محلول المثیلین االزرق      (%Methylene  blue solution  ١         %  

  0.4 )  ٠.٤(% محلول الفینول االحمر%  Phenol red solution      

  50  %) ٥٠(محلول الكلوكوز%  Glucose solution       

  10%) ١٠(محلول خالت الثالیوم%  Thallium acetate solution  

  ١٠(محلول البنسلین (%Penicillin solution ١٠ % 

  2[محلول-(p-iodophenyl)-3-nitrophenyl-5-phenyl tetrazolium chloride[  

 1%  ١لول تلیورات البوتاسیوم مح%  Potassium tellurite  

  محلول الفورمالین المنظم المتعادلBuffer Neutral Formalin  ١٠بتركیز% 

  محلول ھیدروكسید الصودیومNaOH )عیاري ١(  

  االختبارات التشخیصیة لجرثومة المایكوبالزما  -٤

  )٧,٨,٩(اجریت االختبارات حسب ما ورد في 

  

   :عیناتزرع ال     

 مسحات االنف والرغامي  

زرعت عینات الرئات المصابة والمسحات الماخوذة من الحمالن التي كانت تعاني سریریا من عالمات ذات الرئة في الوسط المحضر 

وبعدھا ْم وتم متابعة حدوث تغیر بلون الوسط ثنائي الطور منذ الیوم الخامس  ٣٧من االمصال المختلفة وحضنت القناني بدرجة حرارة 

تم اھمال القناني التي حدث فیھا تغیر لون الوسط خالل االیام االولى للتحضین وتم متابعة القناني التي بدأ فیھا تغیر الون بعد ، یومیا

الیوم الخامس من الحضن الى ان اصبح لون الوسط ثنائي الطور اخضر اللون للطور السائل واصفر اللون للطور الصلب نتیجة تغیر 

فیما عدت الزروع التي لم یتغیر لون الوسط فیھا الى نھایة فترة . الناتج عن نمو وتكاثر المایكوبالزما، ھیدروجیني للوسطاالس ال

  .اسابیع بانھا سالبة ٤التحضین التي امتدت الى 

 الرئات المصابة 

ام ھاون خزفي معقم وباضافة القلیل وسحنت باستخد، اخذت قطعة من الرئات المصابة من مكان االفة بطریقة معقمة كما في السابق 

المضاف لھ  (PPLO broth)لقح المعلق الناتج من العملیة السابقة في المرق الخاص بتنمیة المایكوبالزما ، من المرق المغذي

وحضنت لمدة  (PPLO agar)بعدھا زرعت على وسط ، یوم ١٤ – ٤ْم لمدة  ٣٧وحضنت بدرجة حرارة  Supplementsالمكمالت 

 (8,9)الشمعة مع توفیر الرطوبة الالزمةْم داخل ناقوس  ٣٧یوم بدرجة حرارة  ١٤ – ٧

 وتشمل  : االختبارات الشكلیة  -٥

    Microscopic appearanceالفحص المجھري المباشر  -١

 صبغت المسحات بصبغة، حضرت مسحات من المرق المغذي الخاص بتنمیة المایكوبالزما والمزروع بالعینات بعد فترة التحضین 

 .كیمزا وصبغة كرام وفحصت السالیدات تحت العدسة الزیتیة لمالحظة وجود خالیا المایكوبالزما المتعددة االشكال 

   Colony appearanceالشكل المستعمري  -٢

  Mycoplasma Agar Glucose mediumدرست الصفات الشكلیة وخصائص المستعمرات من خالل نموھا على وسط 

  . Dissecting Microscopeدام المجھر التشریحي بعد فترة التحضین وباستخ
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  Dienes Stainصبغة دینیس  -٣

    Biochemical Testsاالختبارات الكیمیاحیاتیة  -٦

  اختبار تخمر الكربوھیدرات  

  اختبار اختزال التترازولیوم 

 اختبار القدرة على تحلیل كریات الدم الحمراء 

  الكاتالیزاختبار انتاج  

  والتقطیع النسیجي التقنیات النسیجیة  -٧

 :تحضیر المقاطع النسیجیة  -١

باتباع الخطوات %  ١٠حضرت المقاطع النسیجیة من عینات الرئات المحفوظة في محلول الفورمالین المتعادل بتركیز 

  -:والتي تشمل ) ١٠(المذكورة في 

 . Fixationعملیة التثبیت  - أ

 . Washingعملیة الغسل  -  ب

 . Dehydrationعملیة االنكاز  -  ت

 . Clearingة الترویق عملی -  ث

 . and Embedding Infiltrationعملیة التشریب والطمر -  ج

 .Trimming and Sectioningعملیة التشذیب والتقطیع  -  ح

 :صبغ المقاطع النسیجیة  -٢

  .في تصبیغ المقاطع النسیجیة المحضرة بصبغة الھیماتوكسیلین واالیوسین  (11)تم اعتماد طریقة 

  التحلیل االحصائي: 

  .(12)للصفات الحدیة (Z)لمقارنة العینات باعتماد اختبار حلیل االحصائي اجري الت

  

 النتائج

  نتائج النمو الجرثومي والتشخیص باستخدام الطرائق التقلیدیة  -١

 الشكل المستعمري على االوساط الصلبة  

 ورھاظھ Medium (PPLO)تبین من خالل دراسة الصفات الشكلیة وخصائص المستعمرات نمو المایكوبالزما على وسط 

 Friedبشكل مستعمرات صغیرة الحجم كرویة الشكل ذات مركز محاط بھالة بیضاء الى عدیمة اللون شبیھة بمظھر البیضة المقلیة 

Egg appearance  )١الشكل . (  

   الفحص المجھري باستخدام الصبغات  

صغیرة الحجم ذات لون  Mycoplasma cellsتمیزت العینات الموجبة لصبغة كیمزا بظھور خالیا جرثومة المایكوبالزما 

  ).  ٢الشكل(تراوحت بین الكرویة والعصویة والخیطیة والمتفرعة  Pleomorphicباشكال مختلفة  بنفسجي 
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  التصبیغ بصبغة دینیس 

  -:اجري التصبیغ بطریقتین وكاالتي

  ). ٣الشكل(اختبار القابلیة على اختزال صبغة المیثیلین االزرق  - أ

  )٨,٩(دینیس باعتماد طریقةتصبیغ بصبغة ال - ب

  ). ٤الشكل(بصبغة دینیس  PPLO agarلوحظ احتفاظ مستعمرات المایكوبالزما النامیة على وسط 

  االختبارات الكیمیاحیاتیة  

  - :أذ تضمنت ھذه االختبارات، اجریت االختبارات الكیمیاحیاتیة بعد اجراء االختبارات الشكلیة لتأكید تشخیص المایكوبالزما

  Tetrazolium Reduction Testبار اختزال التترازولیوم اخت –أ 

اذ ظھرت مستعمراتھا بلون احمر بعد اضافة كاشف ، المایكوبالزما على اختزال مادة التترازولیوم  اظھرت النتائج قدرة مستعمرات

  ).٥الشكل (التترازولیوم 

  اختبار تخمر الكربوھیدرات –ب 

تحول الطور الصلب الى اللون االصفر اما الطور  د الزرع على الوسط ثنائي الطورعن اظھرت النتیجة الموجبة لھذا الفحص

  ).٦,٧الشكالن ( (MB-GD)السائل فیظھر بلون اخضر او اخضر مصفر 

  .نتائج عزل المایكوبالزما بطریقة الزرع من العینات المختلفة  -٢

فضال عن عینات رئات لحمالن ، ومسحات رغامي ،عزلت المایكوبالزما من ثالثة انواع من العینات  شملت مسحات انفیة 

من %) ٥٨(كانت النسبة المئویة للعزل الجرثومي ھي ، وعند تشخیص االصابة باستخدام طرائق الزرع والعزل ، مصابة بذات الرئة

  ) . ١الجدول (من عینات الرئات المصابة %) ٣٥(بینما كانت بنسبة ، من مسحات الرغامي %) ٥٥.٣(، مسحات االنف 

  

  نتائج عزل  المایكوبالزما بطریقة الزرع  من العینات المستخدمة في الدراسة ) : ١(الجدول 

  نوع العینة
عدد العینات 

  الكلي

عدد العینات 

  الموجبة

النسبة 

  المئویة

  ٥٨  ٣٥  ٦٠  المسحات االنفیة

  ٥٥.٣  ٣٣  ٦٠  مسحات الرغامي

  ٣٥  ٢١  ٦٠  الرئات مصابة

  ٤٩.٤  ٨٩  ١٨٠  المجموع

  

  :ت المرضیة العیانیة والنسجیة على الرئات المصابةالتغیرا -٣

  :التغیرات المرضیة العیانیة - أ

اوضحت نتائج الفحص العیاني وجود تغیرات مرضیة عیانیة تمثلت بظھور مناطق من التصلد االحمر او مایسمى بالتكبد 

ء االمامیة للفصوص الحجابیة واحیطت اذ توزعت االفات على الفصوص القمیة واالجزا، ) ٨الشكل ( Red Hepatizationاالحمر 
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كما لوحظ .وظھور مناطق احتقانات بؤریة ، ھذه االفات بمناطق نفاخیة وانخماصات في االجزاء المجاورة للقصبات واالوعیة الدمویة 

اللیفین  مع تثخن في غشاء الجنب الحشوي وتحول لونھ الى الرمادي نتیجة لترسب، تثخن في جدران الحویجزات مابین الفصیصات

ووجود احتقان مع تثخن في مخاطیة القصبات مع ، بشكل طبقة بیضاء على الجنبة مع بروز الحویجزات بین الفصوص الرئویة

  ) . ٩الشكل (مالحظة التصاق غشاء الجنب باالضالع 

) ١٠الشكل ( Bronchiectasisاما بالنسبة للقصبات الھوائیة فقد اظھرت بعض النماذج وجود توسع في القصبات الھوائیة 

وعند فتح الممرات الھوائیة لوحظ احتواؤھا على سوائل رغویة مع وجود نضح التھابي متجمع في تجویف القصبات والقصیبات فضال 

  .في بعض المناطق واالنخماصات الظاھرة على المناطق االخرى Pulmonary Emphysemaعن النفاخ الرئوي 

اذ كانت االفة البارزة في اغلب ، )٢: الجدول(یة مع نسب عزل المایكوبالزما منھا وقد تباینت نسب االفات الرئویة العیان

توسع ، %) ٥٨(اما االفات االخرى فقد شملت نفاخاً رئویاً مع انخماصات رئویة ، %)٨٣(العینات الرئویة ھي احتقان الرئتین بنسبة 

وتثخن غشاء الجنب مع وجود التصاقات ، %) ٣٠(د االحمر التكب، %) ٣٥(القصبات الھوائیة مع وجود نضحة مخاطیة في القصبات 

اما من حیث عزل المایكوبالزما من ھذه االفات الرئویة فقد كانت اعلى نسبة عزل فیھا من ، %) ٢١.٦(بین غشاء الجنب واالضالع 

صبات ووجود النضحة ثم من العینات التي كانت ظاھرة علیھا توسع الق، %) ٧٦.٩(تثخن غشاء الجنب مع وجود االلتصاقات 

وتلیھا العینات التي كانت تظھر التكبد االحمر وایضا العینات التي ظھر علیھا النفاخ الرئوي واالنخماصات ، %) ٥٢.٣(المخاطیة فیھا 

بینما كانت اقل نسبة عزل من العینات التي كانت تعاني فقط من االحتقان الرئوي ، %) ٤٢.٨، % ٤٤.٤(الرئویة بنسب متقاربة 

   ).٢الجدول %) (٨(

  

  .انواع االفات الرئویة العیانیة ونسب عزل المایكوبالزما منھا ) : ٢(جدول 

   

  نوع االفة

عدد 

الرئات 

 المصابة

النسبة 

 المئویة

عدد العینات التي 

اعطت نتیجة 

موجبة لعزل 

 المایكوبالزما

النسبة 

 المئویة

تثخن غشاء الجنب مع وجود االلتصاقات 

ضالعبین غشاء الجنب واال  
٢١.٦ ١٣%  ٧٦.٩ ١٠%  

توسع القصبات الھوائیة مع وجود نضحة 

 مخاطیة في القصبات
٣٥ ٢١%  ٥٢.٣ ١١%  

%٣٠ ١٨ التكبد االحمر  ٤٤.٤ ٨%  

%٥٨ ٣٥ نفاخ رئوي مع انخماصات رئویة  ٤٢.٨ ١٥%  

%٨٣.٣ ٥٠ احتقان الرئتین  ٨ ٤%  
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  التغیرات النسجیة - ب

یرات نسجیة تمثلت باالفات الرئویة في مختلف مراحل تطور المرض اظھرت نتائج الفحص النسجي المرضي وجود تغ

وذات ، Necrotizing Bronchopneumoniaمنھا ذات الرئة القصبیة النخریة ، واشتملت على ذات الرئة القصبیة بانواع متعددة

 Suppurative Bronchopneumonia وذات الرئة القصبیة القیحیة ، Cuffing Bronchopneumoniaالرئة القصبیة التكففیة 

حیث لوحظ وجود التھاب القصبات والقصیبات ، Chronic Interstitial Pneumoniaفضال عن ذات الرئة الخاللیة المزمنة ،

والذي تمیز بوجود نخر في الظھارة المبطنة للطبقة المخاطیة للقصبة الھوائیة مع زیادة  Necrotizing Bronchiolitisالنخري 

فضال عن احتقان في . صاحبھا تثخن في جدار االسناخ الرتشاحھا بالخالیا االلتھابیة وحیدة النواة ومتعددة النوى النضح المخاطي ی

  . االوعیة الدمویة بین االسناخ الرئویة وفرط التنسج اللمفاني

د وذمة في النسیج مع نخر الخالیا السنخیة ووجو، كما واظھرت بعض المقاطع وجود تلیف بین القصیبات الرئویة وفرط تنسج

اما بالنسبة للقصبات . الخاللي مصحوبة بتثخن الحویجزات الرئویة نتیجة لتكاثر النسیج الحبیبي مع اختفاء معالم النسیج الرئوي 

خاطیة و فرط تنسج البعض منھا والغدد الھوائیة فقد لوحظ وجود توسع في القصبات مع نخر الخالیا الظھاریة المبطنة للطبقة الم

كما لوحظ وجود . فضال عن تزجج االلیاف العضلیة الملساء مع ظھور تنكس ونخر في الغضاریف ، المخاطیة للطبقة تحت المخاطیة 

ض النماذج وقد شوھد في بع، المجاورة للقصبات والقصیبات الھوائیة توسع في الغدد المخاطیة للقصیبات وانخماص االسناخ الرئویة

 فضال عن النفاخ السنخي الخاللي ، وجود النخر القیحي بھیئة خراجات في متن الرئة مع ارتشاح الخالیا االلتھابیة وحیدة النواة

Alviolar  Interstitial Emphysema  ) ١١,١٢,١٣االشكال(.  
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  مسحة مصبوغة بصبغة كیمزا ٢:الشكل  )مظهر البیضة المقلیة(مستعمرات المایكوبالزما  ١ :الشكل 

 صبغة دینیس : ٤الشكل القابلیة على اختزال صبغة المثیلین االزرق:  ٣الشكل
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  :١٠الشكل   :٨الشكل

النتیجة الموجبة والسالبة لعزل :  ٧، ٦الشكل

وسط ثنائي الطور  على Mycoplasmaالمایكوبالزما 

Methylene Blue Glucose Diphasic medium 

(MB_GD) medium 

 أختبار التترازولیوم:  ٥الشكل

  : ٩الشكل
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  المناقشة

وبالزم��ا م��ن ح��االت ذات الرئ��ة ف��ي حم��الن التس��مین ف��ي مدین��ة الموص��ل لم��ا لھ��ذه تناول��ت ھ��ذه الدراس��ة ع��زل وتش��خیص المایك

والتي بدورھا تؤدي الى أضرار إقتصادیة متمثلة بالھالكات ،  (13)الجرثومة من اھمیة كبیرة في إحداث األمراض التنفسیة في الضان 

نات تمثلت بمسحات أنفیة ومسحات رغامی�ة وعین�ات رئ�ات لذا استخدمت انواع مختلفة من العی، وضعف النمو وقلة المردود االقتصادي

  .للتوصل الى افضل طریقة ممكن استخدامھا في زرع وتنمیة وعزل المایكوبالزما ، مصابة لعزل ھذه الجرثومة 

مسحات اذ عزلت المایكوبالزما من ال، اظھرت نتائج الدراسة الحالیة تفاوت نسب العزل الجرثومي بین انواع العینات المختلفة 

بینما كان عزل المایكوبالزما باقل نسبة من عینات الرئات المصابة %) ٥٥.٣(ثم من مسحات الرغامي %) ٥٨(االنفیة بأعلى نسبة 

، وھذه النتائج جاءت موافقة لما أشارت الیھ الدراسات السابقة والتي تشیر الى ان اعلى نسبة عزل تكون من المسحات االنفیة، %)٣٥(

مسحة موجبة لعزل ) ١٨(مسحة منھا ) ٧٣(على االغنام المصابة بذات الرئة كانت المسحات االنفیة الماخوذة ) 2(ففي دراسة 

عینة رئویة ) ٧٧(بینما اعطت عینتان رئویتان نتیجة موجبة لعزل المایكوبالزما من مجموع %) ٢٤.٦(المایكوبالزما اي بنسبة 

) ٧(مع ماتوصل الیھ باحثون في شمال االردن حیث تم عزل المایكوبالزما من  في حین لم تتفق ھذه النسبة، %)٢.٦(مصابة وبنسبة 

 (14)%) ٢.٣(مسحة انفیة تم جمعھا من اغنام وحمالن كانت تعاني من عالمات تنفسیة بنسبة عزل ) ٣١٠(مسحات انفیة من مجموع 

ة العمیقة من الحیوانات الحیة ھي العینات المثالیة لعزل نستدل من نتائج العزل في دراستنا والدراسات السابقة الى ان المسحات االنفی .

 :١٢الشكل
 :١٣الشكل

 :١١الشكل
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وقد یعزى ذلك الى قلة ، (13)مقارنة بالمسحات البلعومیة %) ١٠٠ – ٥٠(المایكوبالزما وتعطي نسب زرع موجبة تتراوح بین 

  . بة لنمو وتكاثر جراثیم المایكوبالزماالمثبطات والعوامل الدفاعیة المتعددة وبالتالي فان االنف واالفرازات االنفیة توفر البیئة المناس

اما عند مقارنة نتائج عزل المایكوبالزما من عینات الرئات المصابة في ھذه الدراسة مع الدراسات االخرى فنالحظ وجود تباین 

الع�زل م�ن  وھ�ذه النس�بة مقارب�ة لنس�بة، %) ٣٥(واضح في نسب العزل حیث كانت نسبة العزل من عینات الرئات ف�ي دراس�تنا بح�دود 

ومقارب�ة ایض�ا لنس�بة الع�زل الت�ي س�جلت ف�ي دراس�ة تركی�ة %) ٣٧.٠٣(والت�ي بلغ�ت  (15)الرئات في دراسة تركیة اجراھا الب�احثون 

بینما كانت مختلفة عن النسب المذكورة في دراسات كثیرة والتي كانت %). ٣٦(التي بلغت  (16)اخرى اجریت في مدینة قونیا التركیة 

من %) ٥٧(والذي اشار الى عزلھا بنسبة  (17)ومنھا الدراسة التي قام بھا الباحث ، اعلى من النسب المسجلة من قبلنا نسب العزل فیھا

م�ن %) ٨٧(والت�ي اش�ارت ال�ى نس�بة ع�زل  (17)عینات الرئات وایضا اختلفت عن نتائج دراسة اجریت ف�ي جن�وب الن�رویج م�ن قب�ل 

بینم�ا كان�ت نس�ب الع�زل المس�جلة ف�ي بع�ض  .للمایكوبالزم�ا المرض�یة%) ٧٣.٣٣(زل نس�بة ع�(18) وسجل الباحث ، الرئات المصابة

الى عزلھ�ا بنس�بة  )١٩(واشار الباحث   ،%)٢.٦(الى عزل المایكوبالزما بنسبة  )٢(اشار الدراسات اقل من نسبة العزل في دراستنا أذ

ان ھ�ذا التف�اوت . م�ن الرئ�ات المص�ابة%) ٢٢.٩(ت نسبة ع�زل بلغ�  )٢٠(في حین سجل، حمالن واغنام مصابة من رئات %) ١٣.٥(

والموق��ع ، ف�ي نس��ب الع�زل للمایكوبالزم��ا م�ن العین��ات المختلف�ة وف��ي البح��وث المش�ار الیھ��ا یع�ود ال��ى االخ�تالف ف��ي المق�اییس الص��حیة

الف الت�دابیر الص�حیة فض�ال ع�ن عوام�ل االجھ�اد واخ�ت، واالختالف في درجات الحرارة والرطوبة وطریقة تربیة الحی�وان ،الجغرافي 

تباینت االفات الرئویة العیانیة التي شوھدت على عینات رئات الحمالن قید الدراسة والبالغ عددھا . والحالة المناعیة للحیوانات المصابة 

ت الرئوی�ة حی�ث كان�ت االف�ة الب�ارزة ف�ي اغل�ب العین�ا، مع وجود تباین في نسب عزل المایكوبالزما من ھذه االفات، رئة مصابة ) ٦٠(

توس�ع ، %) ٥٨(اما االفات االخ�رى فق�د اش�متلت عل�ى نف�اخ رئ�وي م�ع انخماص�ات رئوی�ة ، من الرئات%) ٨٣.٣(ھي احتقان الرئتین 

وتثخن غشاء الجنب م�ع وج�ود التص�اقات ، %) ٣٠(التكبد االحمر ، %) ٣٥(القصبات الھوائیة مع وجود نضحة مخاطیة في القصبات 

وشوھدت ھذه االفات على االغلب في الفص�وص القمی�ة م�ن الرئ�ة وھ�ذا یتف�ق م�ع م�ا اش�ارت ، %)٢١.٦( بین غشاء الجنب واالضالع

وقد یعزى ذلك الى الموقع التشریحي للرئ�ة اذ ت�دخل . والذي ذكر ان اغلب االفات كانت في االجزاء العلویة من الرئة  (21)الیھ دراسة 

فتكون ھذه الفصوص اكثر عرض�ة لالص�ابة ث�م بع�د ذل�ك تنتق�ل ال�ى بقی�ة الفص�وص  فروع القصبة الھوائیة بدایةً في الفصوص االمامیة

(22).  

وتباین�ت ، اشارت نتائج العدید من الدراسات السابقة الى وجود آفة او اكثر من اآلفات الرئویة التي اتفقت م�ع نت�ائج ھ�ذه الدراس�ة

وعن�د ، تص�لد الرئ�ة ب�أعلى نس�بة والنف�اخ الرئ�وي باق�ل نس�بة ال�ى ان اآلف�ات الرئوی�ة تراوح�ت ب�ین). 23,24(مع ماتوصل الیھ كل م�ن 

مقارنتھا مع اآلفات التي شوھدت في دراستنا ظھر االختالف في نسب اآلفات المسجلة اذ كانت االفة االبرز ھي احتقان الرئتین والنف�اخ 

عام��ل المس��بب للم��رض اذ ان بع��ض تل��ك الرئ��وي والت��ي ذك��رت باق��ل نس��بة ف��ي الدراس��ات الس��ابقة وھ��ذا ق��د یع��زى ال��ى االخ��تالف ف��ي ال

ام�ا عن�د ع�زل ،  .الدراسات اجری�ت لع�زل المس�ببات الجرثومی�ة ل�ذات الرئ�ة م�ن دون التح�ري او الكش�ف ع�ن االص�ابة بالمایكوبالزم�ا

ش�ملت  المایكوبالزما من ھذه االفات الرئویة فقد كان�ت العالق�ة عكس�یة حی�ث عزل�ت ب�اعلى نس�بة ع�زل م�ن اق�ل االف�ات المس�جلة والت�ي

ثم من العین�ات الت�ي ك�ان توس�ع القص�بات ووج�ود النض�حة المخاطی�ة ، %) ٧٦.٩(العزل من تثخن غشاء الجنب مع وجود االلتصاقات 

وتلیھا العینات التي كانت تظھر التكبد االحمر وایضا العینات التي ظھ�ر علیھ�ا النف�اخ الرئ�وي واالنخماص�ات الرئوی�ة ، %) ٥٢.٣(فیھا 

بینم�ا كان�ت باق�ل نس�بة ع�زل م�ن العین�ات الت�ي كان�ت تع�اني فق�ط م�ن ، عل�ى الت�والي%) ٤٢.٨، % ٤٤.٤(ب متقارب�ة ظاھراً علیھا بنس

 %).٨(االحتقان الرئوي 
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كانت الغایة الرئیسیة من ربط عزل المایكوبالزم�ا م�ع ن�وع االف�ة ھ�ي ایج�اد االف�ات االكث�ر تك�رارا م�ع االص�ابة بالمایكوبالزم�ا 

اء فكرة اولیة ان رئات الحیوان�ات الت�ي تظھ�ر علیھ�ا ھ�ذه االف�ات تك�ون مص�ابة بالمایكوبالزم�ا وبالت�الي حص�ر والتي قد تساعد في اعط

  .طرق التشخیص بالمایكوبالزما بدال من محاولة عزل المسببات المتعددة لذات الرئة

ت الس�ابقة الت�ي تناول�ت ح�االت ان اغلب االفات التي شوھدت تشیر الى ان االصابة كان�ت مزمن�ة وھ�ذا یتف�ق م�ع جمی�ع الدراس�ا

وان ع�زل المایكوبالزم�ا ب�اعلى نس�بة م�ن اف�ات التص�اق الجن�ب ھ�و أوض�ح دلی�ل عل�ى ان ، (25)ذات الرئة وعزل المایكوبالزما منھ�ا 

 االصابة ھي من النوع المزمن والتي ح�دثت بس�بب ارتش�اح النض�حة االلتھابی�ة ب�ین غش�اء الجن�ب واالض�الع الناتج�ة م�ن ت�اثیر عوام�ل

  .الضراوة الخاصة بجرثومة المایكوبالزما والتي تعد المفتاح االساسي لفوعة ھذه الجرثومة

  

 وتقدیر شكر

 .البحث النجاز والمعنوي المادي لدعمھا الموصل جامعة البیطري، الطب لكلیة والثناء بالشكر الباحثان یتقدم
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ABSTRACT 

  The present study was performed for isolation and identification of the Mycoplasma in feedlot lambs 

that underwent pneumonia in Mosul city by using classical methods and PCR technique. an (180) 

different respiratory samples were collected as nasal, tracheal swabs and lung samples from infected 

lambs, to reach to the best method can be used for culturing and isolating the Mycoplasma. Primary 

results exhibited method of sample culturing represented by culture in Mycoplasma broth then culture 

in diphasic media and finally on the solid media that is the best method for obtaining a pure culture of 

Mycoplasma.  

Evaluation the type of specimen in detecting of infection showed that the nasal and tracheal 

swabs were more convenient in the cases of Mycoplasma as compared with the other types of samples 
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as shown by the values (58, 55.3) % respectively given by culture method. lung samples was the least 

efficient specimen in determining the presence of infection ,The Mycoplasma which was isolated from 

different types of pneumonia especially chronic interstitial pneumonia exhibited the importance of this 

bacteria for inducing this type of pneumonia. 
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