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 في الفئران  Staphylococcus xylosusدراسة التأثيرات المرضية النسيجية لبكتريا         
 علي حسون حمادي 

 كلية التربية/الطارمية  - الجامعة العراقية
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 2017/ 3/ 14تاريخ القبول:  

 2018/     03/ 30   تاريخ النشر: 
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فتتث تتتعض ا وتتا    تتث  Staphylococcus xylosusدرستتا التتتات رام الةراتتية ال لتتيجية ل  تر تتا   
( خلية م ونة للةلتعةرة/مل، فاظهرم ال تائج ان 810, 410الكلية  الطحال  الكبد للفئران الةحقونة باأل داد )

ال  تر تتا اثتتدتا ات تترام مراتتية نلتتيجية فتتث ،ةيتتز اف وتتا  ، اة تت م فتتث الكليتتة بحتتد ض افجتتث فتتث ال ع تتا 
الة ط ة لل ب  ام الكلو ة  اراشاح خع ا التهابية مز اثتقان دموي  ا  ر فث ال ع تتا الة ط تتة لل ب  تتام الكلو تتة 

كب  ة، اما الطحال فتة   بحد ض اوسز اللب افبيض  لى ثلاب اللب افثةر مز ثتتد ض مز انكةاش فث ال
(.ب  ةتتتا اظهتتترم germinal centerا  تتر فتتتث ال لتتتيج البرنكيةتتتث الة تتتون للطحتتتال   ،تتتود مركتتت  ،رتتتتومث)

 الةقاطز ال ليجية للكبد ثد ض افجث مز اراشاح بؤري لل ع ا افلتهابية م تشرة ب ن خع ا الكبد.
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 :المقدمة

 ام     Rosnbachام اص يف الة ورام الع قود ة من قبل العالم  
نو  ن  ةا:  1884  1962 فث  ام    .S.albusو     S aureusالى 

ال وع    S.xylosusالحقا   ام   لها    S.epidermidisالى  ان  بعد 
 .ملتودا 51 اش يصها،  لوثظ انها اةلك 

العام   فث  الحقا   بلبب    Micrococcusبالج س     1962تم 
الفوسفت    الكوال ول    ان  م  انتاج  قادرة  لى  غ ر  ال وع  افراد  ذا  ان 
الج س  الى  ا اداها  ام  ربا ث  ا   ت ائث  بش ل   اتراب 

Staphylococcus . 
ب تر ا    م ورام   Staphylococcus xylosusاتة    ب ونها 

الكااال   مو، ة  كرام  لةلون  سال ة  احتوي     قود ة  ب ئام  من     لا 
رمال  لى   من  قل لة  با داد  ال ايتر ، ن  كذلك   لا  من  قل لة  نلب 

اعيش بصورة رمية  لى ،لد   اذ انها    الشواطئ  الةياه  قصب اف وار  
ال  ول  افبقار  مثل  الةو،ودة  ليه  الطبيعية  الفلورا  الل ائن  اعد 

 . [1] الد ا،ن  ا تقل الى افنلان بصورة  ابرة من الح وانام 
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 صاب افنلان  رايا بال  تر ا   د التعامل مز  ذه الح وانام   
 كذلكث ث   ون اففراد الذين  م بتةاس م اشر مز الح وانام الةصابة  

بالة تبرام  راة   ال  تر ا  [2،3] بال  تر ا  لإلصابةالعامل ن  .البب 
القلب  التهاب   شتاف  ال شرة  التهاب  التهاب  ا ةها  مراية  ثافم 

البولية   اجرت   الةري  الةجاري  الدم  اخةاج  لل قار [4]م  سببا  ا وا   ،
 Somatic cellالةصابة بداع الورع ز ادة فث ا داد ال ع ا الجلةية  

الك ال ع ا الطبيعية غ ر الةصابة ث ث لوثظ  بوعف ن ا  تعتة  ن 
فث  ز ادة  تم  افنلجة  من  فث  البيض  الدم  خع ا  اراشاح  فث  ز ادة 

الحل ب كةية  فث  خلارة  الى  ذلك  يؤدي  مةا   ، الرابط  الة تج   ال ليج 
(Zhang and Maddox 2000). 

فث م تجام افبقار     S.xylosusان  ،ود سعفم مع  ة من  
ال  تر ا متعزمة   مثل اف، ان قد البب الةةا غذائيا ا وا البب  ذه 
  فم   6الصدمة اللةية  البب مراا ،هاز ا ث ث ام الحصول  لى  

الذ فان من اصل   كةا لوثظ ان   S.xylosus  لة لل    23م تجة لهذا 
 Valle ذه ال  تر ا قد البب التهابام ،لد ة لعنف فث ث وان الجربوع )

et al,1991) . 
 :المواد وطرائق العمل

 :جمع العينات •
ام   لها من ملحام بول لةراى    ب ت ر ة لة     30  است دما

ال رموك ملتشفى  من  البولية   الةجاري  باخةاج  ،لب  . [5]  مصاب ن  ام 
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ام زر ها  لى اف ساط    الع  ام  الى الة تبر  بفترة فا  د  ن سا ة
 ال رعية الة اس ة. 

 :والزرعي والكيموحيوي  المجهري التشخيص  •
( ،رى معثظة  0م37سا ة بدر،ة    24بعد انتها  فترة الحوانة)

 Nutrient لى  سط  ال واص الةجهر ة  الة رعية للة ارع ال امية  لى  
agar       كرام ص تة  باستعةال  مجهر ا  الفحص  ام  لون اذ   معثظة 

ال ع ا الكيةوث و ة   . ش ل  افخت ارام  باست دام  التش يص  ااك د   ام 
 .[6 ثلب ما،ا  فث ]

 :تحضير العالق البكتيري  •
ب قيز القلب    ام القيح افناب ب الحا  ة بالة ر ع ال  ت ري الة ةى

 810×  1.5القياسية التث اةثل  دد    2 الدماغ  مقارنته بةاكفرفند رقم  
/مل لتر، التالية    خلية  التراك    م ه  م ونة    810     410ثورم  خلية 
 .للةلتعةرة/مل

 :تهيئة الفئران وحقنها •
با ةار   البيوا   اللو لر ة  الفئران  اناض  اسابيز    9استعةلا 

( التجر بية/ 25-20 بوزن  ال حوض  من  ثدة  الح وانث  الب ا  من  (غم 
افثيائية/،امعة ال هر ن،   اعا فث اقفاص معدنية،  فرشا   التق يام

م اس ة   م تبر ة  ظر ف  مز  ال شب  قلةا   20ب شارة  مئو ة   در،ة 
مجةو ة   كل  مجاميز)اوة ا  تعض  الى  بوة ها   3الح وانام  فئران( 

ثق ا الةجةو ة اف لى  بالعالق ال  ت ري  فث غشا  مجةو ة الليطرة  
الثانية 410مل/فارة  باف داد )  0.1البر تون   بةقدار   (,اما الةجةو ة 

ال ل ة   ب فس  باف داد)  0.1فحق ا  م ونة 810مل/فارة  خلية   )
 . [7]للةلتعةرة/مل اما مجةو ة الليطرة فحق ا بدارئ الفوسفام الةلحث

  :ة النسيجية في الفئراندراسة التاثيرات المرضي •
ا ام    5التت رام  ال ليجية ف وا  الفئران بعد مر ر    دراسةام  

من الحقن بواسطة اثب ا  اقطيز اف وا  )الكلية ،الطحال، الكبد( الى 
 [. 8،9] شرائح نليجية  اصبيتها بالهيةااوكلل ن  افيوس ن

 

 : النتائج والمناقشة

دراسة   ل  تر ا  التات رام ام  ال ليجية   الةراية 

Staphylococcus xylosus    الةحقونة الفئران  نتائج   فاظهرمفث 
الةقاطز ال ليجية  ان ال  تر ا سببا  دة ات رام مراية نليجية  كةا 

 يلث:
 

 :Kidneyالكلية  
  لكلى الفئران الةحقونة بال  تر ا  باف داد  ال ليجيةب  ا الةقاطز  

ش ل   (810,  410) الليطرة  بح وان  مقارنة  للةلتعةرة/مل  م ونة  خلية 
دموي 1) اثتقان  مز  بليط  التهابية  خع ا  اراشاح  ثد ض   ) 
(congestion( فث   (cytoplasmic vacculation(  افجث  بليط 

 (3(  )2خلية م ونة للةلتعةرة/مل ش ل)  810  الفئران الةحقونة بالعدد
مل   /  خلية م ونة للةلتعةرة  810فث الفئران الةحقونة بالعدد     ازدادم،

( ا  ر  مز  افجث  لوثظ  ،ود  الة ط ة     (necrosisث ث  ال ع ا  فث 
الكلو ة   شديد   اثتقان  لل ب  ام  )   ن ف  فث   (congestionدموي 

 مز انكةاش فث الكب  ة   اف عية الدمو ة الشعر ة فث داخل ال ليج الكلوي 
 .(3( ش ل )shrinkage of the glomeruli)الكلو ة

الدم  كذلك اف كلج ن  الذ فانام ات ر ملتوى افيونام فث  ان 
مةا ي تج   ه ثالة نقص اف كلج ن الوارد الى ال ع ا  بالتالث ثصول 

ال ليج   ذا يؤدي الى احف   افراز  سائط كيةيا  ة  خاصة فث   ا  ر 
سبب  اكون  باللةفية  البلعةية  بذلك  التةثلة  افلتهابية  ال ع ا  ،ذب 

 التاك د  لى ذلك   بام فث الكلية  ثد ض اراشاح لل ع ا افلتهابيةالتها
الو ائية  التت رام  الى  ،ود  مةا  ش ر  الشديد  ال  ف  ثالة  ا وا  ،ود 

ال فوذ ة   ز ادة  خعل  من  ال ليج  فث   increase ال لو ة 

permeability [4،10،11 .] 

 
للكلية  الشكل الطبيعي السيطرة يبين   ( مقطع في الكلية لحيوان1شكل) 

 400X(E&H ) تكبير والنبيبات الكلوية وبقوة 
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  S. xylosus( مقطع في نسيج كلية فار محقون ببكتريا  2شكل) 

وحدة مكونة للمستعمرة/مل ويظهر فيه حدوث تفجي   410بالعدد 

بسيط في الخاليا المبطنة للنبيبات الكلوية وارتشاح خاليا التهابية  

  2تفجي،  400X(E&H )1وبقوة تكبيربسيط مع احتقان دموي  

 . ارتشاح 

 
بالعدد   S. xylosus( مقطع في نسيج كلية فار محقون ببكتريا 3شكل) 

مل ويظهر فيه حدوث تفجي بسيط في   وحدة مكونة للمستعمرة/   810

نزف  الخاليا المبطنة للنبيبات الكلوية وارتشاح خاليا التهابية مع 

  3،نزف دموي 2ارتشاح، 400X(E&H ) 1تكبير وبقوة تكبير  دموي 

 . تفجي

 Spleenالطحال 
اظهر بال  تر ا    ال ليجيةالةقاطز    لم  الةحقونة  الفئران  لطحال 

للةلتعةرة/مل    (  410 باف داد) بال ليج خلية م ونة  اذكر  ات رام  اي 
الليطرة   بح وان  فث ث ن    4ش ل)مقارنة  الفئران (  فث  التات رام  كانا 

بالعدد   مز  ،ود  سط   810الةحقونة  للةلتعةرة/مل  م ونة  خلية 
م ا(  germinal center،رتومث) اات رام  بتوسز ثد ض  اةثلا  عية 

مولدة  خع ا  مز  ،ود  افثةر  اللب  ثلاب  افبيض  لى  اللب 
للصفيحام الدمو ة مز ثد ض ات رام نليجية اةثلا بحد ض ا  ر فث 

   ..ب( ا، 6ش ل) ال ليج البرنكيةث الة ون للطحال 
الةتو ةة   الدمو ة  للصفيحام  الةولدة  ال ع ا  ان  ،ود 

Megakaryocytic    دل ل  لى ثد ض افلتهاب الذي ادى الى فقدان
الةولدة  ال ع ا  فتقوم  الدمو ة  الصفيحام  اول د  فث  لوظيفته  العظم 
بتكو ن  العوم  من  بدف  الطحال  فث  الةتو ةة  الدمو ة  للصفيحام 

ما عرف   الدمو ة   ذا   Extramedullaryالصفيحام 

haemopoiesis  [12]. 

 
الشكل الطبيعي  ( مقطع في الطحال لحيوان السيطرة يوضح 4شكل) 

 400X(E&H )وبقوة تكبير  للب االحمر واالبيض  



P- ISSN  1991-8941   E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2017,11 ( 2 ) :05-11 

 

8 

 

 
 .S( مقطع في نسيج طحال فار محقون ببكتريا  ب  ،ا 6)  شكل

xylosus    حدوث     وحدة مكونة للمستعمرة/ مل ويظهر   810بالعدد

توسع اللب االبيض على حساب اللب االحمر مع وجود خاليا مولدة  

     للصفيحات الدموية وحدوث تنخر في النسيج البرنكيمي المكون  

اللب    2توسع اللب االبيض،  X  (E&H) .1 400وبقوة تكبير للطحال 

 . تنخر 4خاليا مولدة للصفيحات الدموية،   3  االحمر،

 

 :Liverالكبد 
بال  تر ا   الةحقونة  الفئران  لكبد  ال ليجية  الةقاطز  اظهرم 

( للةلتعةرة810,  410 باف داد   م ونة  خلية  بح وان   /  (  مقارنة  مل 
ش ل افلتهابية  (  7  )الليطرة  لل ع ا  بؤري  اراشاح  مز  افجث   ثد ض 

بشدة   ز ادة  ثد ض  يعثظ  الكبد  لم  خع ا  ب ن    د   التات رامم تشرة 
 (. 9 8  تر ا ش ل )ز ادة ا داد ال  

 

 
الشكل الطبيعي  ( مقطع في الكبد لحيوان السيطرة يوضح 7شكل) 

 400X (E&H )وبقوة تكبير لخاليا الكبد  
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    S. xylosusمقطع في نسيج كبد فار محقون ببكتريا    ( 8شكل) 

وحدة مكونة للمستعمرة/مل  ويظهر حدوث تفجي مع   410بالعدد 

وبقوة  ارتشاح بؤري للخاليا االلتهابية منتشرة بين خاليا الكبد  

 . ارتشاح .2  .تفجي،400X  (E&H ) 1تكبير

 

     S. xylosusمقطع في نسيج كبد فار محقون ببكتريا    ( 9شكل) 

مل  ويظهر حدوث تفجي مع   وحدة مكونة للمستعمرة/ 810بالعدد 

وبقوة  ارتشاح بؤري للخاليا االلتهابية منتشرة بين خاليا الكبد  

 . ارتشاح  3 احتقان، 2  تفجي، 400X  (E&H.)  1تكبير

 610ان اصابة الفئران   د ثق ها  مواها يتطلب ،رع اكبر من  
CFU     البب ذلك  من  افصتر  الجرع  كبد   اات رام ان  فث   ااحة 

بعد   ا  ل  ان  الفئران  ة ن  التث   4-3 طحال  ال  تر ا  اما  اسابيز 
البب خةج م من لفترة اترا ح   فانهاالتطيز الةقا مة  ال قا  فث الجلم  

شهر الذي ي تهث فيةا بعد بةوم ،ةيز الفئران،  ان مقا مة   16-2ب ن  
انتاج   م اشر  لى  بش ل  الحاد  عتةد  ال  تر ا  ل ةج  الكاما الجلم 

الجلم(  IFN-γ)  انترف ر ن   يوفر ا   فث  التث  اللر عة  الحث  الحةا ة 
 ث التث احدد كون افصابة ثادة   لإلصابة ذا العامل م ذ ال وم اف ل  

ام اتحول الى اصابة م م ة.  من ا م ا راض اصابة الفئران  و ارافاع 
ر من ( الذي  عتب Septicemiaشديد بدر،ة الحرارة تم ي تج الةم للدم)

افصابة  اظهرم  بهذه  الوفيام  نل ة  ارافاع  البب  التث  العوامل  ا م 
مراية نليجية فث كل   اات رامالفحوصام ال ليجية ان ال  تر ا احدض  

اف وا    اكثر  الهي لية  ان  الطحال  الكبد  العوعم   و   اات رامن 
شديدة) خرا،ام  اتكون  ث ث  ( Splenic abscessesالطحال 

 . [13,14,15 خصوصا فث ثالة افخةاج الة م ة]
الدموي   اجه  ه  اللةية  سبب  ازالة  الكبد  اثدى  ظائف  ان 

للتلف  اعتةد   فهو  راه  اللةوم   اات رامالة د ج  كةية  افذى  لى 
اما فيةا   ص البؤر الت  ر ة  اراشاح ال ع ا ،من قبل ال  تر ا    الةفرزة

  ذه   Hepatototicثالة الةم الكبد    اللةفا  ة الذي  ش ر   ؤكد  ،ود
افلتهابث  نقص  الدم  افثتقان  فرط  ا وا  ن  نااجة  اكون  قد 
ارا ط  ادة  الكبد  ن ر  الكبد ة، ان ثالة  ال ع ا  الى  الوارد  اف كلج ن 

الحاد   و   الكبد  التهاب  الكبدي من خعل مز  لل  ر   حدض كااستجابة 
ذب ال ع ا افلتهابية الةتةثلة احف    افراز  وامل الجذب الكيةيا ي لج

اللةفية  البلعةية،  مااو م  ال ع ا  ال ها  تم  بالعدفم  بادئ افمر  فث 
الكبد الذي  عتبر من  خع ا كوفر افستجابة لعذى الحاصل فث نليج 

 [. 16]الوسائل الدفاعية لل ليج اد العامل الةلبب )الجرتومة( 
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Histopathological  Effects of  Staphylococcus xylosus Isolated on Mice 
Ali H. Hammadi 

 
ABSTRACT 

The histopathological effects 0f Staphylococcus xylosus supernatant killed by radiation on four organs (kidney, 

spleen, lung and liver) of mice injected with (104, 108) CFU/ ml were studied. The results showed that the bacteria 

induced histopathological effects in all organs. In kidney the effects characterized by cytoplasmic vacculation and 

infiltration of inflammatory cells in addition to congestion and shrinkage of the glomeruli of the kidney,while effects 

in spleen characterized by enlargement of white pulp and necrosis in parenchymal tissue with formation of germinal 

center.Liver section showed cytoplasmic vaculation and infiltration of inflammatory  cells. 


