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الناتجة عن  WISTER ALBINOالتغيـرات النسيجيـة في الجهاز البولي للجـرذ        
 Proteus mirabilis اإلصابة ببكتريا المتقلبات

 كفاح شدهان حمد إبراهيم ** مهدي صالح شالل ** حميد شاحوذ عبد * 

 *كلية التربية / جامعة االنبار
 **كلية الطب / جامعة االنبار  

 
 

 

 

 ات البحث:معلوم
 

 الخالصة: 
 22/1/2008تاريخ التسليم: 
 3/7/2008تاريخ القبول: 

 2012/   06/   14 تاريخ النشر:

DOI: 10.37652/juaps.2008.15295 

نتتتا   التتتذيك   يعتتتاننك متتتك  اتتترا  استخلصتتتي اينتتتاي االرار النستتتطض متتتك المر تتتض ا ذكتتتنر نا 
فياتتا فتتت اري  Proteusناالمتتاي تتتلى التتض  صتتابتال بخمتتا المستتالم البنليتتة نتتتل التيتتر  اتتك نجتتنل بكتريتتا

نتاتا الننع األكثر شيناًا ليلن  الخما ال P.mirabilis لبكترينلنجية نجنل هذه البكتريا نشكلي  الفينصاي
نالمشخصة مك ختالى  جتراع اتلح فينصتاي ، اااختيري إيلى ازالتن مقارنة باألنناع األخرى  Proteusاك 

نل يت (12,10,8,6,4,2,1) ختلفتةزمنيتة م متللالتض  نبعل اك يقنتي اليينانتاي المختبريتة تتل اتلاتا.للتتكل مناا 
 :كاني النتائا كما يلين ، الجااز البنلي للجرذالمنااية لمكنناي  النسيجية نتل لراسة التغيراي المر ية

الكلتض منجبتة  مكننتاي  في  نستجة الجاتاز البتنلي للجترذاك ييت  كانتي تفاني شلح الخما البكتير 
  .التجربة نكذلم  نسجة اليالب نالمثانة البنلية نااليليى ملحالزرع طناى 

 التجربتتة لكتتك متتلحبتتيك يينانتتاي المجمناتتة النايتلح طتتناى  نالمناايتة تفتاني شتتلح التغيتتراي النستتيجية
 نلتض    الطتنر اليتال خفيفتة إلتض متنستطة الشتلح فقتل اانتي العليتلبصنرح اامة كاني التغيتراي فتي األيتال األ

متتتك اليينانتتتاي متتتك فتتترط التتتلل المصتتتينب بالنذمتتتة االلتاابيتتتة فتتتي يتتتيك اانتتتي يينانتتتاي  ختتترى متتتك النختتتر 
ه ناالنستتالف فتتي خاليتتا النبيبتتاي الكلنيتتة متتا تناجتتل القنالتتب الزجاجيتتة كتتذلم كتتاك االرتشتتا  االلتاتتابي فتتي هتتذ

   .ببطانة اليني  نالمناطق القريبة منه المريلة ميللاً 
تفاامتتي شتتلح االلتاتتاب بعتتل األستتبنع األنى لتعتتاني اليينانتتاي متتك تتتلمير منتتاطق ناستتعة متتك المتتتك 

فتي نستتيا  neutrophilsمتا مالي تة كميتاي كبيتترح متك العتلالي بستبب االرتشتا  االلتاتابي الشتتليل،  الكلتن 
هتتذه  تينلتتيفتتي االرار ثتتل  R.B.Cنل كريتتاي التتلل اليمتتر نجتتلتتني  ييتت  النبيبتتاي الجامعتتة،  نفتتيالكليتتة 

نتتة االلتاتتاب إلتتض المثاامتتل ن ، التغيتراي فتتي األستتبنع الثتاني نبشتتكى متفتتاني  ي تتًا إلتض يتتاالي مزمنتتة نمنذجيتتة
ايتقتاك الغشتاع المختاطي للمثانتة  لتني ييت  إلتض التااباتا متا التاتاب االيليتى،  ممتا الىاك طريتق اليالتب 

 .المزمنة نجل تقر  ما ارتشا  شليل للخاليا االلتاابية صيبه نذمة التاابية نفي الياالينااليليى نال ي

 

 الكلمات المفتاحية:
 تغيـرات نسيجيـة، 
 ، جهاز بولي للجـرذ

Proteus mirabilis. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :المقدمــــة

االنتاازيتة الخطيترح التتي تكتنك مستعنلة اتك تعل هذه البكتريا مك الجراثيل 

 نالتاتتتتاب الستتتتياياbacterimia التتتتلل تجتتترثلمثتتتتى العليتتتل متتتتك األمتتتترا  

meningitis المستالم البنليتتة نالتاتاب urinary tract infection  
 

 

* Corresponding author at: College of Education / University of 

Anbar, Iraq; 
 ORCID:  

E-mail address:  

 

(U.T.I)  نتكتتتنك اليصتتتضstones formation نهتتتذه البكتريتتتا ،  1ا

، نميتتاه المجتتار ، تنتشتتر بصتتنرح ناستتعة فتتي الطبيعتتة إذ تنجتتل فتتي المتتاع

ألكبتتر متتك نتعتتزى النستتبة ا، نتعمتتى التتض تفستتا المتتنال الع تتنية، نالتربتتة

 نتعتبتتتتر، لبكتريتتتتا الستتتتالبة لصتتتتبغة كتتتترالالتتتتض اإصتتتتاباي الجاتتتتاز البتتتتنلي 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        لعلوم الصرفةمجلة جامعة االنبار ل                    

2008 ,( 2), ( 2 ) :36-51 

 

37 

P.mirabilis ة في هتذه المجمتتناة، نايلح مك األجناس البكتيرية المام

 المعقتتتلح اتتتلنى المتتتستشفياي ن ختتتماـ المستتتالم البتتتنلية فتتتاي شائعتتته فتتي

، يكتصتتتيب هتتتذه البكتريتتتا الكبتتتار نصتتتغار الستتتك متتتك كتتتال الجنستتت   .(2

 ناتتتتتا تستتتتتبب العليتتتتتل متتتتتك الم تتتتتاافاي ألنستتتتتجة الجاتتتتتاز  اتتتتتك ف تتتتتالً 

  (3).البنلي

 

مك الياالي المر ية مشخصة  مك التاتاب المستالم  95%ن ك نسبة 

 نتبتتتتل ، urethra ييتتتت  تتتتتلخى اتتتتتك طتتتتتريق ا يتتتتتليى (U.T.I)البنليتتتتة 

ثتل إلتض  ureterثل إلتض اليالتب، urinary bladder إلض المثتانة صعنلاً 

 باهتمتتال التاابتتاي المستتالم البنليتتة ي تتيي kidney .( 4 )الكلتتض

مشتتكلة متتك مشتتاكى  نهتتي تعتتل، نالعتتامليك فتتي المجتتاى الطبتتي، البتتايثيك

كمتتا  ناتتا متتك األمتترا  المامتتة نالمتكتتررح اليتتلن  فتتي ، الصتتية العامتتة

ييت  يتعثر ، نتتتي بالمرتبة الثانية بعل  مرا  الجاتاز التنفستي، اانساك

 نبتتالخ ، يتة التض نستبة كبيترح متك المجتمتا البشتر خما المسالم البنل

نمرايتتتى العمتتتر ، نالتتتذكنر ناانتتتا  فتتتي ستتتك المراهقتتتة، التتتناللاي اليليثتتتة

 اتتالـااللتاابتتاي يتزايتتل لتتذلم ييتتتاـ إلتتض   ك خطتتر هتتذه . (5)المتقلمتتة

لمتتا تيلثتته بكتريتتا المتقلبتتاي متتك تغيتتراي  نن تتراً  . (6) ستتابيا  4-6 لفتتتتترح

، اليالتتتب، االكلتتتضالجاتتتاز البتتتنلي  مكننتتتاي  نستتتجةفتتتي ن يفتتتة نتركيتتتب 

 فتك هذه اللراسة تالف إلض :   7ن 2ااايليى   ، المثانة

الجاتتاز البتتنلي انتتا   لمكننتتاي المناايتتة معرفتتة التغيتتراي النستتيجية . 1

بكتريتتتتتتتتتا ببعتتتتتتتتتل يقناتتتتتتتتتا  الكلتتتتتتتتتض ، اليالتتتتتتتتتب، الجتتتتتتتتترذ اااليليى،المثانتتتتتتتتتة

P.mirabilis يعتتتتتاننك متتتتتك التاابتتتتتاي المر تتتتتض التتتتتذيك  لمتتتتتاخعذح متتتتتكا

  ستتتتفىمنطقتتتتة نفتتتتي peritoneum البريتتتتتننيغشتتتتاع ال الجاتتتتازالبنلي فتتتتي

  .للييناك  البطك

 .معرفة امرا يتاا ن تتثيرها الض مكنناي الجااز البنلي المختلفة .2

الختتالف فتتراي  نفقتاً  نالمنااية التغيراي النسيجية لراسة التتكيل الض .3

  .  ن غير ميللح للحنمعرفة كنناا تغيراي مي، اليقك

  المنال نطرائق العمتى 

 

  جمع عينات اإلدرار:

 Mid stream urine (M.S.U) جمعي ايناي االرار النسطض

إنتتا   نبتامتتار مختلفتتة متتك مراجعتتي  50، ذكتتنر 50ا شتتخ متتك مئتتة 

 ارا  ناالمتاي تتلى التض  ن الذيك تبلن اليالمستشفض الرمال  العال 

اليراتة  ثنتاع ، loin pain نلية كتلل الخاصترح صابتال بخما المسالم الب

، التبتتتتتتتتنى تكتتتتتتتترار، haematuriaالبتتتتتتتتنى التتتتتتتتلمن  ، burningالتبتتتتتتتتنى 

يي  تل تنجيال بغسى الع تن ، نارتفاع لرجاي اليرارح، نهزاى، ن عف

نالتتكتتتتل متتتتك تتتتترم الم تتتتالاي ، التناستتتتلي الختتتتارجي ابتتتتى امليتتتتة التبتتتتنى

هتتتذه العينتتتاي فتتتي  عين تتت، متتتك جمتتتا العينتتاي ستتتااة 48 ابتتتىاليياتيتتة 

الياتا الفينصتاي الالزمتة  ن اجريتياناني زجاجية ميكمة الغلق معقمتة 

التتتتي شتتملي فيتتت  ن للتيتتر  اتتتك بكتريتتا المتقلبتتتاي بعتتل جمعاتتتا مباشتترح 

نمتتك ثتتل ، General urine examination (G.U.E) االلرار العتتال

 ,Blood agar ,Nutrient agarزرااتاتتا التتض األنستتاط الزرايتتة 

MacConkey agar في  ن امى مسية مباشرح ن صبغاا بصبغة كرال

 لغتتتتتتتتتر  تشتتتتتتتتتخي  النتتتتتتتتتنعاستتتتتتتتتل المختبتتتتتتتتتراي  شتتتتتتتتتعبة البكترينلتتتتتتتتتنجي

P.mirabilis . 

 

 :عزل وتشخيص األجناس البكتيرية 

 , Blood agarاالرار النستطض التض األنستاط الزرايتة  ايناي زراي

Nutrient agar, MacConkey agar  ستااة متك الي تك  24نبعتل

 منتشتتتتتتتتراً  ازلتتتتتتتتي المستتتتتتتتتعمراي التتتتتتتتتي  اطتتتتتتتتي نمتتتتتتتتناً  5ل 37بلرجتتتتتتتتة ن 

swarming  نرائيتتة تشتتبه رائيتتة الستتمم نالتتتي تعتتل متتك اكثتتر الصتتفاي
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التتتض نستتتط المتتتاكننكي كنناتتتا  مستتتتعمراتاا شتتتايبة اكالمميتتتزح لاتتتا كمتتتا ن 

 تمثلي بزرااتة هتذه فقل،  ما المريلة الثانية . (8)التخمر سكر الالكتنز 

بطريقتتتتتة التخطتتتتتيط  MacConkey agar طنستتتتت التتتتتض المستتتتتتعمراي

ABCD ،آختتذي نذلتتم لليصتتنى التتض مستتتعمراي مفتترله ننقيتتة نبعلهتتتا 

نلقيتتتي فتتتي نستتتط ستتتائى single colony المفتتترلح هتتتذه المستتتتعمراي

brain heart infusion  نبعتتتلها  5ل 37 ستتتااة نبلرجتتتة 24لمتتتتلح

م نذلت 15-20%   يفي متالح الكلستيرنى إلتض هتذا النستط الملقتب بنستبة

.  (10,9)الياا التاليتةنألجراع التجتارب ، لليفا  الض العزلة لفترح طنيلة

 لتشتخي  األجنتاس اختيري المستعمراي البكتيرية ذاي اليلنل النا ية

متتك المتتزارع النقيتتة نتتتل إاتتالح زرااتاتتا التتض  متتك اينتتاي االرار النستتطض

 Nutrient agar slant متتتك االكتتتار المغتتتذ  مائلتتتة  نستتتاط زرايتتته

بعتتتل ذلتتتم تتتتل ن تتتا ، ستتتااة 24 -18 ل نلمتتتلح375 بلرجتتتة  يني تتن

لالستفالح  5ل 4 العالماي التفريقية الض األنابيب نيف ي في لرجة يرارح

شخصتتتي هتتتذه  .(13,12,11)الكيمنيينيتتتة  فينصتتتايمناتتتا ألغتتترا  ال

  ن الفيتت  14الصتتفاي الزرايتتة كمتتا نرل اتتك االتتض  العتتزالي ااتمتتالاً 

 .  ن فينصاي اخرى 15المجار  ا

 

  -و شملت : : االختبارات الكيموحيوية

 . Catalaseن  Oxidase Testاختبار االنكسيليز 

 . Urease Test اختبار

 . Kligler Test اختبار

 . Voges – Proskauer Testاختبار تكنك األستنك 

تتتل اتتزى :  Sugar Fermentation Test اختبتار تخمتتر الستتكرياي

  المجاتتتتتتر  نالفينصتتتتتتاي متتتتتتك ختتتتتتالى الفيتتتتتت P.mirabilisبكتريتتتتتتا 

التي استتخلمي فتي تي تير اللقتا  البكتيتر  التذ  استتخلل  الكيمنيينية

تل متابعة التجربة مك خالى ، في يقك الييناناي المختبرية ا الجرذاك  

ا  متابعتتتة التغيتتتراي النستتتيجية التتتتي طتتتر ي التتتض انستتتجة الجاتتتاز البتتتنلي

 .االيليى ، المثانة، اليالب، الكلض

 1.0البكتريتتا المنجتتنلح فتتي  تتتل يستاب  اتتلال البكتيتتر : تي تير اللقتتا  

 normal saline متتتى متتتك 9بتتتت  نالمخفتتتتفة متتتى متتتك اللتقتتتتتا  البكتيتتتر 

 فكتاك اللقتا ، total viable plate count (16)العتل اليتي نبطريقتة

خليتتة متك البكتريتتا الييتة بعتتل تنشتتيطاا  x 109 9البكتيتر  ييتتن  التض 

 .يي جاهزح ليقك الجرذاك بطريقة التخافيف نالتي  صب

 

                          الحيوانات المختبرية :

 Wisterإنتتا  الجتترذاك المختبريتتة البي تتاع  متتك 62 استتتخلمي

albino rats غرال ناتل جاتزي متتك ابتى  200-250 بعمر شاريك ننزك

مركتتز الراابتتة اللنائيتتة نن تتتعي فتتي  اتتتفا  بالستتتم نبنااتتا ثالثتتة لكتتى 

نا  تتاعح  5ل 25-20بنشتتارح الخشتتب نتيتتي لرجتتة يتترارح افتت  مفرنشتتة 

نتتتل تغتتتذية اليينانتتاي باستتتخلال الطعتتال ،  تتالل -إ تتاعح 14-10بمعتلى 

تركتتي هتتتذه اليينانتتاي لمتتتلح  .متتا ميتتتاه الشتترب العاليتتتة  pellet الجتتاهز

 ستتتبنع ابتتتى  جتتتراع التجربتتتة للتتتتتالل متتتا فيتتت  االرار متتتك ختتتالى  جتتتراع 

نيجتتر  التشتتريب التتض النستتط ، ليقتتكابتتى اليقتتك نبعتتل ا G.U.Eفيتت  

ا مستنبي   لكى مكنك مك الجاتاز البتنلي  culture medium الزراي

  .للتتكل مك نجنل البكتريا 

 ثمانية مجاميع : قسمت الحيوانات المختبرية إلى

 المجتمناة األنلتض : تمثتى مجمناتة الستيطرح التتي تتكتنك متك ثالثتة

 بمتتاع الملتتب الطبيعتتي المعقتتلي متتك إنتتا  اليينانتتاي المختبريتتة التتتي يقنتت

normal saline ,  متا المجتاميا ، بعتل يتنل نايتل متك اليقتكن تشتريياا 

الجتترذاك  ربعتتة متتك إنتتا   ت تتل كتتى مجمناتتة مناتتا الستتبعة الباايتتة نالتتتي

فتل يقك كى مجمناة بنايل مللتر متك اللقتا  البكتيتر  اليتان  ، البي اع

لشتترائب النستتيجية بعتتل ختتذي اا .فتتي منطقتتة الخلتتب  P.mirabilisالتتض 
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نبعتتتتل يتتتتنميك ألفتتتترال ، يتتتتنل نايتتتتل متتتتك اليقتتتتك ألفتتتترال المجمناتتتتة الثانيتتتتة

نبعتتل ستتتة ، نبعتتل  ربعتتة  يتتال ألفتترال المجمناتتة الرابعتتة، المجمناتتة الثالثتتة

نبعتتتتل ثمانيتتتتة  يتتتتال ألفتتتترال المجمناتتتتة ،  يتتتتال ألفتتتترال المجمناتتتتة الخامستتتتة

 نبعل اثنا اشتر ينمتاً ، بعةنبعل اشرح  يال ألفرال المجمناة السا، السالسة

شريي الييناناي المختبرية ن خذي  جتزاع متك  . ألفرال المجمناة الثامنة

تقنيتتاي كتتى مكتتنك متتك مكننتتاي الجاتتاز البتتنلي ثتتتل بعتتلها متترري بمرايتتى 

النستتتيجي لمالي تتتة التغيتتتراي النستتتيجية الياصتتتلة بفعتتتى بكتريتتتا  التقطيتتتا

P.m.  . ًاشتتر  نل نايتل نيتتتض اثنتامتك يتت كترري التجربتة متترح ثانيتة ابتتتلاع

الشتتترائب الزجاجيتتتة لمالي تتتة التغيتتتراي النستتتيجية التتتتي امتتتى  تتتتل ن ينمتتتاً 

مباشتتترح بتتتتعل اختتتتذ العينتتتاي متتتتك كتتتى  .P.mيصتتتلي الياتتتا بفعتتتى بكتريتتتا 

 للتتكتتتل متتتتك نجتتتنل زراتتتي التتتض نستتتط زراتتتيمكتتتنك متتتك الجاتتتاز البتتتنلي 

 . (17)النسيجي  التقطياثل مترري بمترايى  البكتريا

 

  سة النسيجية :الدرا

 upper اليالب، ا  جزاع مك الكلض fixationبعتل تثتبيي النماذـ 

& lower ،االيليى   في متالح، المثانة nutrient buffer formalin 

 متتتتتتتتتتتتتترري بستلستتتتتتتتتتتتتتتلة متصااتتتتتتتتتتتتتتتلح متتتتتتتتتتتتتتتك نلمتتتتتتتتتتتتتتتلح يتتتتتتتتتتتتتتتنميك ، %10

 clearingثتتتتل مريلتتتتة الترنيتتتتتق  ، dehydrated ethanolالكيتتتتنالي

هتتتتذه .بشتتتما البرافتتتتيك  embeding بعتتتتلها الطمتتتر ، يكباستتتتخلال الزايتتتتل

 processorلنك استتتتتتتخلال جاتتتتتتاز  manual المرايتتتتتتى متتتتتترري يتتتتتتتلنياً 

بشتتتتما  blocking لليفتتتا  التتتض كميتتتة المتتتنال ثتتتل مريلتتتة صتتتتب القنالتتتب

باستتتتتتتتتتتخلال المشتتتتتتتتتتترا   cuttingالبتتتتتتتتتترافيك نبعتتتتتتتتتتلها اجتتتتتتتتتتر  التقطيتتتتتتتتتتا 

المتتتتتتقاطا  ي هتتتتتتذهصبتتتتتتغ .متتتتتا يكتتتتترنك  5نبستتتتتمم  microtomالتتتتتتيلن 

 haematoxylin & eosin االينستيك، الايماتكستليك بصبغة النسيجتية

(18) .  

 اب: ديز البكتريا المالكة لألهيتم أختبار

نكريتاي ، إك اابلية التصاق البكتريا الض الخاليا الطالئية ال اارية

 متتتك انامتتى ال تتترانح مامتتاً  يعتتتل اتتامالً ، نالييتتناك، التتلل اليمتتر لننستتتاك

بتمرا تتية  pili نهتتي  ساستتية لتتكيتتل االاتتة األهتتالب، ريتتا المتقلبتتايلبكت

بعتلها  (20,3).طبقًا لمتا نرل اتك  اجر  هذا االختبار . (19)المتقلباي 

البكتريا تلتصق بكرياي التلل فنجل  ك  المركب جارفيصي باستخلال الم

الملقيتتة  جترذاك ك ال .لاللتة التض نجتتنل األهتالب فياتا  R.B.C اليمتراع

تريا المتقلباي كثيفة األهالب ال يتطتنر لتلياا التاتاب المستالم البنليتة ببك

 بشتتكى اكبتتر متتك تلتتم التتتي  صتتيبي ببكتريتتا ذاي كثافتتة ااتتى متتك األهتتالب

(21)  . 

 

 النتائـج والمناقشة

 وتشخيصها:  Proteus sppعزل بكتريا المتقلبات 

ي   اري نتائا العتزى البكتيتر   ك اغلتب العتزال الصفاي الزراية:

التذ  يعتزى لته التلنر  Proteus mirabilis التتي تتل ازلاتا كانتي لنتنع

نتميزي المستعمراي النامية الض نستط ، خما المسالم البنلية الكبير في

  نذاي نمتن غشتائي  العجتة اswarming منتشتراً  نمتناً   كار اللل بتكنيك

 للالذ  استخلل للتير  اك اتلرح بكتريتا المتقلبتاي التض تيليتى كريتاي التت

 نتعتتل هتتذه، اتتتك استتتخلاماا ا اتتار اليركتتة الزايفتتة  ي تتاً  ف تتالً  اليمتتر

التتتي تقتتنل باتتا خاليتتا بكتريتتا المتقلبتتاي متتك الصتتفاي التشخيصتتية  الصتتفة

بينما تميزي المستعمراي النامية الض نستط اكتار المتاكننكي ، المامة لاا

غيتتر اتتالرح ، ذاي لتتنك بنتتي شتتايب، لائريتتة الشتتكى، صتتغيرح بتناتتا تكتتنك

سكر الالكتنز المنجنل  مك تركيب نسط المتاكننكي التذ   الض تخمير

لتتتتذا فتناتتتتا تقتتتتنل  neutral red ييتتتتن  التتتتض لليتتتتى األيمتتتر المتعتتتتالى

اي تتتية   ً منتجتتتة متتتنالا  ً نترنجينيتتتا  ً باستتتتاالم الببتتتتنك التتتذ  يعتتتل مصتتتلرا

ترفا مك ااالية النسط مما يعل  إلض تينى لنك اللليى إلض اللتنك البنتي 

نتتتتائا العتتتزى  اشتتتاريييتتت   .فتكتستتتب المستتتتعمراي هتتتذا اللتتتنك الشتتتايب
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بكتريتتتا الستتتالبة النستتتبة انتشتتتار خمتتتا المستتتالم البنليتتتة ب اك التتتضالبكتيتتتر  

 التتذ  Proteus mirabilisلصتبغة كتترال التتتي تتتل ازلاتتا كانتتي لجتتنس 

شكلي النسبة األكبر  اذن ، (10) يلا  الخما  في اللنر الكبيرله  يعزى

تنصتى الياتا كتى م البنلي نهذا يتفق متا النتتائا التتي مك إصاباي المسل

تيتتتتى المرتبتتتة الثانيتتتة كمستتتبب مر تتتي لخمتتتا  ن ناتتتا، (24,23,22) متتتك

نهتتذا يتفتتق متتا العليتتل متتك اللراستتاي  E.coliالمستتالم البنليتتة بعتتل بكتريتتا 

 المستتالم الثتتاني لخمتتا الشتتائا المستتبب التتض إناتتا Proteusالتتتي صتتنفي

 . (26,25)البنلية، 

  إلتتض يتتلن  الكثيتتر متتك التغيتتراي النستتيجية ألنستتجة  هتتذه البكتريتتا لي

كلتتض الجتترذاك نالتتتي تبتتل  بنستتيا القشتترح نذلتتم بستتبب طريقتتة اليقتتك فتتي 

 fatty tissueإلتتض النستتيا الشتتيمي  منطقتتة الخلتتب متتك ختتالى انتقالاتتا

المجتتتانر للكليتتتة لاختتتى التجنيتتتف البطنتتتي نااللتصتتتاق بالستتتطب الختتتارجي 

 لكثيتتتر متتتك التغيتتتراي التتتتي يمكتتتك مالي تاتتتا ايانيتتتاً للكليتتتة نيتتتلثي فيتتته ا

 27نمك ثل انتقلي إلتض مجترى التلل لتصتى إلتض نستيا القشترح ا ، لتنخركا

العليتل متك  تنصى الياتامما يجعى هذه النتائا تقترب مك النتائا التي ،  

   30ا   ليهفي ييك ال تتفق نتائجنا ما ما  شار ، ( 28 , 29 )البايثيك

متا المستالم البنليتة التتي تعتزى إلتض البكتريتا المنجبتة متك نستبة يتلن  خ

 اتتلرح البكتريتتاتتناتتف شتتلح الخمتتا نيتتلن  االلتاتتاب التتض  . لصتتبغة كتترال

 المنجتنلح فيته فمتك ختالى اليقتك فتي منطقتة الخلتب هانااتلال ةالمستخلم

نجلنا  ك فرصة يلن  الخما اكبر انتلما تكتنك  اتلال   اليقك اللمن ا

خليتة    9x  109 يرح نهذا ما يل  متك ختالى يقتكاالبكتريا الميقننة كب

 ما  شار بكتيرية نالتي آلي إلض يلن  التغيراي النسيجية النا ية نهذا

  . ( 32,31 )اليه كى مك 

 

 االختبارات الكيموحيوية: 

   1كاني نتائا االختبتاراي الكيمنيينيتة نكمتا من تب فتي جتلنىا 

 استتتل متتتك العتتتزالي اكر   اتتت، (I)ياليتتت  إك استتتتخلال فيتتت   النتتتلنى  .

 لاذا االختبار في ييك   اري الغالبية مناا فيصاً  منجباً  فيصاً  ااطي

ن  اري جميا ازالي هذه البكتريا انل استخلال في  ايمر  .له  سالباً 

  اطتتتي استتتماً  فقتتتل، اتتتلرتاا التتتض تخميتتتر ستتتكر الكلنكتتتنز (MR)المثيتتتى 

لاتذا  منجبتاً  اً في يتيك  اطتض القستل األختر مناتا فيصت سالباً  مناا فيصاً 

 Kligler testبينما فيت  ،  فكاك منجبا  ما في  الستراي .االختبار

استتخلل لتميتز  فترال العائلتة المعنيتة متك ختالى اتلرتاا التض تخميتر ستكر 

Glucose 0.1% ، نستتكرLactose 1 % ، نستتكرSucrose 1% 

 Proteusنللكشتف اتك اتلرح بكتريتا  .ناختزاى الكبريتتاي إلتض كبريتيتلاي

spp  الض إنتاـ  نزيل الينريز فقل  اطي جميتا العتزالي التتي استتخلمي

نتتتائا    اتتري . ( 2 )جتتلنى  لاتذا االختبتتار منجبتتاً  فتي اللراستتة فيصتتاً 

، الفينصتتتاي التشخيصتتتية الزرايتتتة نالمجاريتتتة ناالختبتتتاراي الكيمنيينيتتتة

فتي غالبيتة اينتاي اليتاالي المر تية  Proteus mirabilis نجتنل نتنع

 ن اطتي، في الكثيتر متك اليتاالي المر تية ماماً  لاا لنراً الملرنسة ناك 

الختبتار  استتاالم الستتراي ناالنتلنى نمتك جانتب آختر فقتل  سالباً  فيصاً 

  اتتري النتتتائا  ك المستتتعمراي البكتيريتتة الناميتتة التتض نستتط  كتتار التتلل 

كاني غير ميللة لكرياي اللل اليمر رغتل  ناتا تمتلتم  نتزيل الايمناليستيك 

عتتنل إلتتض تتتتثر هتتذا األنتتزيل بتتال رنف البيئيتتة المتعلقتتة بالنستتط ناك ذلتتم ي

الزراي نالل الرته الض تيليى كرياي اللل نانه ال يعتمل الض الكالسينل 

  .في إنتاـ الايمناليسيك 

  

 :ةوالمناعي التغيرات النسيجية

  المجاميع الضابطة )السيطرة( :

ابطة نالتض  اري  نسجة الجااز البنلي ليينانتاي المجمناتة ال ت

  .اختالف مرايى التقطيا النسيجي للمكنناي بصنرتاا الطبيعية
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 التغيرات النسيجية المرضية في نسيج الكلية:

                 :cortexالقشرة 

اانتتي اغلتتب اليينانتتاي متتك االمتتاي االلتاتتاب الكلتتن  اليتتال فقتتل 

انتتل ، ستتااة متتك اليقتتك 24لني تتي التغيتتراي النستتيجية المر تتية ختتالى 

منطقتتة  نانتتل فيتت لفيتت  العيتتاني للكليتتة فتناتتا امتتتازي بكبتتر يجماتتا ا

الفيتت   انتتل متتا ، اناتتا كانتتي بشتتكى بتتعر صتتغيرح منتشتترح لتتني القشتترح 

التغيتتراي النستتيجية التتي كانتتي متنستتطة الشتتلح  يي تلن المجاتر  فقتتل تتتل 

المصتتتتينب  hyperemiaنميتتتتللح االنتشتتتتار متتتتا مالي تتتتتة فتتتتترط التتتتتتلل 

نكتذلم فقتل اانتي بعت   inflammatory edemaة االلتاتابتتي لنذمتةبا

متتتتتك التنختتتتتتر ، نالقاصتتتتتية، الخاليتتتتتا المبطنتتتتتة للنبيبتتتتتاي الملتنيتتتتتتة اللانيتتتتتة

necrosis  ناالنستتالفslafing  متتا  اتتنر االمتتاي ،   2ا صتتنرح راتتل

نارتشتا  ، نالتي تعل  إلض تلتف فتي الجستيماي الكلنيتة، الكالع االلتاابية

للح االننيتتة فتتي النستتيا الخاللتتي كمتتا يمكتتك نالخاليتتا متعتت، الخاليتتا العللتتة

مالي تاتتا بشتتكى تجمعتتاي  ستتطنانية لاختتى تجنيتتف هتتذه النبيبتتاي نالتتتي 

مالي تتته  يالتتذ  استتتمر  ا hyaline castsتتتلاض بالقنالتتب الزجاجيتتة 

نهتتتذه التغيتتراي مشتتاباة لتتتتما الي تته العتتتليل متتتتك ،   يتتتض ناايتتة التجربتتة

نالميتتتتتل  باألجنتتتتتاس البكتيريتتتتتة البتتتتتايثيك فتتتتتي لراستتتتتتال للخمتتتتتا الراجتتتتتا 

نتائا متا اللراستاي التتي ال هذه في ييك ال تتتتفتق (35,34,33)المختلفة 

استتتخلمي الطريتتق الصتتاال أليتتلا  الخمتتا ييتت  لتتني   ك الخمتتا فتتي 

المريلتتتة اليتتتالح يتيتتتلل بتتتاليني  نالمنتتتاطق القريبتتتة منتتته    ينتشتتتر فتتتي 

 . 36 ,37 )منطقة اليني  ناللب اكثر مك القشرح ا

انتل ، ستااة متك اليقتك 48 ما التغيراي النستيجية المر تية ختالى 

تمتاز بكبر يجماا كمتا لتني  فترط التلل   ناانجل الفي  العياني للكلية 

، المصتتينب بالن تتياي االلتاابيتتة نكتتذلم نجتتنل الختتراـ القشتتر  البقعتتي

بشتكى بتعر  كانتيفتناتا  إما انل الفي  العياني المقطعي لمنطقة القشترح

 .نتشرحصغيرح م

  ما الفي  المجار  فقتل كانتي مشتاباة لتلتم التتي لني تي ختالى

سااة ما  انر االماي الكالع المتنسطة الشلح نالتي ترانيي بيك  24

للخاليتا المبطنتة للنبيبتاي الملتنيتة  cloudy swellingاالنتفتاف الغيمتي 

بينمتتا اانتتي بعتت  خالياهتتا ، اللانيتتة نالقاصتتية إلتتض التتتنكس االستستتقائي

نارتشتا  الخاليتا ، ما تلف في الجستيماي الكلنيتة، التنخر ناالنسالفمك 

فتتتتتي النستتتتتيا الخاللتتتتتي كمتتتتتا يمكتتتتتك ، نالخاليتتتتتا متعتتتتتللح االننيتتتتتة، العللتتتتتة

مالي تاتتا بشتتكى تجمعتتاي  ستتطنانية لاختتى تجنيتتف هتتذه النبيبتتاي نالتتتي 

 96 متتتا انتتتل اليتتتنل الرابتتتا متتتك اليقتتتك ا       .تتتتلاض بالقنالتتتب الزجاجيتتتة

فقتتتل تتتتل مالي تتتة ، كانتتتي التغيتتتراي النستتتيجية اكثتتتر ن تتتنياً ستتتااة  فقتتتل 

للنبيبتاي الملتنيتة  التثخك فتي الخاليتا المبطنتة اكالتغيراي الكالئية ف الً 

نتينلتته فتتي اتتلح  متتاكك إلتتض متتالح ستتميكة متجانستتتة ، نالقاصتتية، اللانيتتة

نارتشتا  الخاليتا ، يم ه التفااى ما نجتنل ايتقتاك فتي األنايتة اللمنيتة

ق متتا متتا تنصتتى اليتته كتتى تفتتنهتتتتذه النتتتائا ت.   3صتتنرح راتتل  ا االلتاابيتتة

يتة التتلمير الكلتن  اليتال فتي لناخترنك فتي لراستتال ال ( 38 , 39 )متك 

الجترذاك التتتي تثتتبط فياتتا فعاليتتة الخاليتا البي تتاع فتناتتا تكتنك غيتتر متتتتثرح 

لتي باالرتشا  االلتاابي مقارنة بالجرذاك التي لل تثبط فياا هذه الخاليا نا

بينمتتا تمثلتتي  .كانتتي مرتشتتية باتتذه الخاليتتا نتعتتاني متتك التتتلمير الشتتليل 

متتتتك اليقتتتتك بتنكستتتتاي خلنيتتتتة  اليتتتتنل الستتتتالسالتغيتتتتراي النستتتتيجية ختتتتالى 

مختلفتتتة فتتتي يتتتيك اتتتانض التتتبع  ا ختتتر متتتك ارتشتتتاياي شتتتليلح للخاليتتتا 

االلتاابية لمنطقة القشرح نالتي آلي إلتض تلتف فتي التراكيتب الكلنيتة ييت  

متتا ، بعتت  الخاليتتا المبطنتتة لاتتذه النبيبتتاي متتك التنختتر ناالنستتالفاانتتي 

مالي تتة األنستتجة الليفيتتة ينلاتتا نيتتنى الكبيبتتاي نالتتذ  يتتعل  إلتتض تلتتف 

كبيتتتر لاتتتا ممتتتا جعلاتتتا تبتتتلنا منفصتتتلة نالميف تتتة منخف تتتة متتتا مالي تتتة 

تكتتتنك بقتتتا تنخريتتتة ايشتتتائية مياطتتتة بنطتتتاق خلتتتن  التاتتتابي كمتتتا تعتتتاني 

المنتتتاطق المتنلبتتتة متتتك ال تتتمنر بينمتتتا يعتتتاني  بعتتت  هتتتذه النبيبتتتاي فتتتي

مناتتتا متتتالح  التتتبع  األختتتر مناتتتا متتتك الت تتتخل  ن التنستتتا نيمتتت  استتتماً 
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 متجانستتة تتختتذ صتتبغة االينستتيك اليمتتراع ممتتا يعطتتي هتتذا الم اتتر شتتبااً 

 thyroidبتركيتتتتب الغتتتتلح اللرايتتتتة نيتتتتلانه التتتتبع  بتتتتالم ار التتتتلراي 

appearance ،لتنتتتتلب النتتتتاتا اتتتتك متتتتا تشتتتتنه بعتتتت  الكبيبتتتتاي بستتتتبب ا

يتتنى  fibroblastنكتذلم لني تتي االرنمتاي الليفيتة ، االلتاتاب المتكترر

المنتتتاطق المتتتلمرح نالتتتتي يمكتتتك مالي تتتة التليتتتف يتتتنى بعتتت  الكبيبتتتاي 

نالنبيباي الملتنية نالتذ   ل  إلتض تنستعاا بشتكى غيترمنت ل متا ايتنائاتا 

خاليتا متا مالي تة التتثخك فتي ال،   4ا صنرح رال  الض ن ياي اييية

نفتتتي بعتتت  ، المبطنتتتة للنبيبتتتاي متتتا نجتتتنل ايتقتتتاك فتتتي األنايتتتة اللمنيتتتة

لاتتذه النبيبتتاي يفقتتل  األييتتاك انتتل تنستتا االلتاتتاب فتتتك الستتطب ال اتتار 

نيستبلى بالنسيا اليبيبي نانل انتااع االلتااب فتناا تعاني متك ال تمنر 

إك  فقتتل اليتتت   22انالتنتتلب نهتتتذا ال يتفتتق متتتا النتتتائا التتتتي  شتتار  لياتتتا

التغير في طبيعة التفااى االلتاابي نين شينع الخاليا اللمفانية ال ييل  

، إال في األسبنع الثاني إ افة إلض انه بترافق ما خلن الكلية مك البكتريتا

فتي لراستتال للخمتا  نآخترنك (35) في ييك تتفتق نتائجنتا متا متا الي ته

الييناني  ذاي األصى Proteus mirabilis ةناتا اك االصابالراجا ال

يي   مك إك االلتئال نالتغير في التفااى االلتاابي يبل  بصنرح مبكرح جلاً 

نلكتك بعتل  .الي نا االرنماي الليفية نالبالال نباألخ  ينى اليتني  

 ستتتتبنايك متتتتك اليقتتتتك ترانيتتتتي التغيتتتتراي النستتتتيجية لنستتتتيا القشتتتترح بتتتتيك 

بع  الياالي  التنكساي الخلنية إلض االلتااباي البعرية التي تفاامي في

مما  ل  إلض تكنيك مناطق كبيترح متك القتيب المنتلما ا ن تياي التاابيتة 

شليلح نتيجة التفااتى االلتاتابي التذ  ال تتتمكك متك التسترب متك الكليتة   

متا ايتقتاك فتي األنايتة اللمنيتتة نارتشتا  الخاليتا االلتاابيتة متا مالي تتة 

فتتي يتتيك اانتتي .   5ا صتتنرح راتتل  التتتثخك فتتي الخاليتتا المبطنتتة للنبيبتتاي

ا تليتف منتشتر يشتمى األنستجة  ياالي  خرى مك التااباي خاللية مزمنة

االلتاابيتتة المزمنتة فتي المستتافاي  بالخاليتا مرتشتية الختاللتتتية نالتتي تكتتنك

 periglomerular fibrosisالخاللية  كما يييط نسيا ليفي بالكبيباي 

ا  ل  هتذا إلتتض ممتت hyalinizationمناتتا بتيتنى زجتاجي  نيصتاب استماً 

تلتتف نستتيجي نتشتتنه فتتي التراكيتتب الكلنيتتة نهتتذا ممتتا يجعتتى القشتترح تبتتلن 

منفصلة نالميف ة منخف ة نتيجة تتراكل األنستجة الرابطتة متا تكتنك بقتا 

ايشتتائية مياطتتة بنطتتاق خلتتن  التاتتابي متتا نجتتنل خمتتا كثيتتف ، تنخريتتة

االلتاابيتتة المزمنتتة نتلتتف بعتت  الكبيبتتاي التتتي  اتتر باتتا تنستتا للخاليتتا 

غيتتتر منتتتت ل لميف تتتة بنمتتتاك متتتا  تتتمنر اللمتتتة الناائيتتتة متتتا مالي تتتة 

التنختتتر لنستتتيا الكليتتتة التتتذ  يشتتتمى الكبيبتتتاي نالنبيبتتتاي الملتنيتتتة اللانيتتتة 

 .  6 رال صنرح ا نالقاصية ننجنل ايتقاك في األناية اللمنية

اللانية نالقاصية متباالح بسبب كثرح النستيا  تكنك النبيباي الملتنية

رايتتق الجتتلار نيملتت   متنستتعاً  الليفتتي بيناتتا كمتتا يكتتنك كثيتتر مناتتا  تتامراً 

مناا مالح متجانسة تتختذ صتبغة االينستيك اليمتراع ممتا يعطتي هتذا  اسماً 

ابتتى  بتركيتتب الغتتلح اللرايتتة نهتتذه االلتاابتتاي لني تتي متتك الم اتتر شتتبااً 

خمتتا التتلمن  اذ يترافتتق هتتذا االلتاتتاب نالتتتلمير فتتي لراستتتال لل (41,40)

الياصتتى فتتي القشتترح ناللتتب بالتاتتاب اليتتني  المتتزمك نهتتذا يتفتتق متتا متتا 

فتتتي نشتتتنع  مامتتتاً  متتتك إك التاتتتاب اليتتتني  يلعتتتب لنراً   42 شتتتار  ليتتته ا

بتنه يالما يتطنر االلتااب فتك البكتريا يمكك إك  ن ن يناالتااب الكلية 

بصتنرح مباشترح اتتك طريتق النبيبتاي الجامعتتة  ن تنتشتر إلتض اللتب نالقشتترح 

النستتتتيا  إلتتتتض ابتتتتر الطبقتتتتة تيتتتتي المخاطيتتتتة لليتتتتني  الملتاتتتتب نصتتتتنالً 

فتتتي هتتتذه المريلتتتة نجتتتنل بقتتتا تنخريتتتة ايتشتتتائية  نلتتتني   ي تتتاً ، الخاللتتتي

  43ما متا  شتار  ليته امياطة بنطاق مك الخاليا االلتاابية نهذا يتنافق 

متتك نجتتنل منتتاطق ناستتعة متتك المتتتك  فتتي لراستتته للخمتتا التتلمن  للجتترذاك

القشر  متنخرح نخالية مك االرتشا  االلتاابي نتشبه في م ارها منتاطق 

نكتذلم ي اتر الغشتاع  0النتنىمتعتللح االيتشاع ميللح بنطاق متك خاليتا 

المختتاطي متتثخك بالنستتيا اليبيبتتي نمتتر تشتتب بالخاليتتا االلتاابيتتة المزمنتتة 

ية نهي التي تكنك مستعنلة اتك نفي بع  األيياك تتكنك جريباي لمفان 
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إاطتتتتاع الم اتتتتر اليبيبتتتتي للغشتتتتاع المختتتتاطي التتتتتي ت اتتتتر انتتتتل تنستتتتا 

  .االلتااب نانل انتااعه يعاني مك ال منر نالتنلب 

 

 : medullaاللب 

لتتني  إك منطقتتتة اللتتب تتتتتتثر نبنستتبة ااتتتى متتك القشتتترح فتتي يتتتاالي 

ة انتشتتتتار الخمتتتتتا اتتتتتك طريتتتتتق التتتتلل فلتتتتتذلم لني تتتتتي التغيتتتتتراي النستتتتتيجي

ستااة متك اليقتك بتناتا  24المر تية الغلتب اليينانتاي المختبريتة ختالى 

اليلة التتثر ما مالي ة بع  االمتاي الكتالع االلتاابيتة التتي آلي إلتض 

تلتتف فتتي األذرع النازلتتة الستتميكة نالنييفتتة ناتترنح هنلتتي ناألذرع الصتتاالح 

تفااتتتى ناليليمتتتاي الكلنيتتتة نتيجتتتة ال النييفتتتة نالستتتميكة نالنبيبتتتاي الجامعتتتة

 اااللتاابي في ييك تكنك األناية اللمنيتة طبيعيتة آن اليلتة التتتثر كمتا بتل

  .الض بطانة اليني  الل االنت ال المتفاني نتيجة االلتااب 

ستااة متك  48 كما لني ي التغيراي النسيجية لمنطقة اللتب ختالى

ستااة متا تنستا  24مشتاباة لتلتم التتي لني تي انتل متلح  ن هتي اليقتك

النازلتتتتتة الستتتتتميكة نالنييفتتتتتة ناتتتتترنح هنلتتتتتي ناألذرع الصتتتتتاالح  فتتتتتي األذرع

النييفتة نالستميكة نالنبيبتتاي الجامعتة نت تيق القستتل األختر مناتا نايتقتتاك 

   7راتتتل  صتتتنرح فتتتي األنايتتتة اللمنيتتتة نارتشتتتا  فتتتي الخاليتتتا االلتاابيتتتة ا

  .ننجنل نخر بسيط في اليليماي الكلنية

 الصتتليلية تغيتتراي الكالئيتتة متتا بعتتل  ربعتتة  يتتال متتك اليقتتك فكانتتي ال

pyonephrosis  ًاتتك تتتثخك الغشتتاع القااتتل  لتت ذرع  ف تتالً  اشتتل تتتتثيرا

النازلة نالصاالح نارنح هنلي نالنبيباي الجامعتة نتينلته فتي اتلح  متاكك 

مناا نت تيق القستل ا ختر متا  إلض مالح سميكة متجانسة ما تنسا اسماً 

قتاك فتي األنايتة اللمنيتة ا مالي ة التنختر فتي الخاليتا المبطنتة لاتا نايت

  تخلى بطانة اليني  الخاليا اللمفانية نالخاليتا البالزميتة  8 صنرح رال

إمتتا بعتتل  ستتبنع متتك اليقتتك فكانتتي التغيتتراي  . العتتلالي نبتاتتلال متفانتتتة

النسيجية تتمثتى بارتشتاياي شتليلح للخاليتا االلتاابيتة لمنطقتة اللتب نالتتي 

متتا تنستتا غيتتر منتتت ل فتتي األذرع  آلي إلتتض تلتتف فتتي األهرامتتاي اللبيتتة

النازلتتة نالصتتاالح ناتترنح هنلتتي نالنبيبتتاي الجامعتتة بستتبب نجتتنل األنستتجة 

نتتتتثخك فتتتي الخاليتتتا  الليفيتتتة ينلاتتتا متتتا ايتنائاتتتا التتتض ن تتتياي ايييتتتة

،    9راتتل  المبطنتتة للنبيبتتاي ننجتتنل ايتقتتاك فتتي األنايتتة اللمنيتتةا صتتنرح

صتينبة بتلتف شتليل نكبيتر نكذلم ياليت  إك التغيتراي النستيجية تكتنك م

في التراكيب الكلنية نتيجة تطتنر اليالتة باالتجتاه المتزمك نارتشتا  خاليتا 

نييلاي الننى نالتي تجمعي تيي النسيا ال اار  لليني  معليتة إلتض 

تلفاا في الح  ماكك ما نجنل نخر في اليليماي ال يعل  إلض انقطاااتا 

 ن  papillary necrosisبتتتالنخر اليليمتتتي  نستتتقنطاا نهتتتن متتتا يتتتلاض

نلكتتتتتك بعتتتتتل . necrotizing papillitisالتاتتتتاب اليليمتتتتتاي النختتتتتر  

 سبنايك متك اليقتك ترانيتي التغيتراي النستيجية فتي اللتب بتيك التنكستاي 

الخلنية إلض االلتااباي البعرية التي تفاامي في بع  اليتاالي ممتا  ل  

شتتليلح  كبيتترح متتك القتتيب المنتتلما ا ن تتياي التاابيتتة كميتتايإلتتض تكتتنيك 

نتيجة التفااى االلتاابي الذ  ال تتتمكك متك التسترب متك الكليتة لتذا فتناتا 

متتتا ايتقتتتاك األنايتتتة اللمنيتتتة نارتشتتتا   ، تملتتت  يتتتن  الكليتتتة ناليالتتتب 

الخاليتتتتا االلتاابيتتتتة نتيطتتتتل فتتتتي األذرع النازلتتتتة نالصتتتتاالح ناتتتترنح هنلتتتتي 

،   10راتل  نالنبيباي الجامعة ناالنسالف في الخاليتا المبطنتة لاتاا صتنرح

    .نكذلم مالي ة النخر في اليليماي الكلنية

 

  التغيرات النسيجية المرضية لنسيج الحالب :

 ااني اغلب الييناناي مك االماي االلتااب اليتال لنستيا اليالتب

إال إك التغيراي النسيجية كانتي متنستطة الشتلح نميتللح االنتشتار فقتل تتل 

قاي نسيا اليالب الثال  ا سااة مك اليقك الض طب 24مالي تاا بعل 

 muscularisنالطبقتتة الع تتلية ، mucosa layerالطبقتتة المخاطيتتة 

layer ، نالطبقتتتتتة البرانيتتتةadventitia layer    نالتتتتي تمثلتتتي بنجتتتنل

 .تثخك بسيط نانسالف في الطبقة المخاطية نالع لية
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ستتتااة متتتك اليقتتتك تتمثتتتى  48 كانتتتي التغيتتتراي لنستتتيا اليالتتتب بعتتتل

فتتي الطبقتتة المخاطيتتة نالطبقتتة الع تتلية متتا نجتتنل انستتالف  بنجتتنل تتتثخك

إمتتتتا بعتتتتل  ربعتتتتة  يتتتتال متتتتك اليقتتتتك فقتتتتل كانتتتتي  .للخاليتتتا المبطنتتتتة للغشتتتتاع 

 ا صتتنرح ستااة متك اليقتك 48التغيتراي مشتاباة لتلتم التتي لني تي بعتل 

إما التغيراي النسيجية بعل  سبنع مك اليقك فقل تمثلي بنجنل  .  11 رال

الطبقتتتاي الثالثتتتة المكننتتتة لنستتتيا اليالتتتب متتتا نجتتتنل  التتتتثخك الشتتتليل فتتتي

بينمتا التغيتراي النستيجية  .  12راتل  ا صتنرح لاا المكننة للخاليا انسالف

بعتتتل  ستتتبنايك متتتك اليقتتتك فقتتتل تمثلتتتي بنجتتتنل انستتتالف للخاليتتتا المكننتتتة 

للغشاع للطبقاي الثال  المكننة لنسيا اليالتب متا نجتنل ايتقتاك للغشتاع 

نتقتتتتتر   edema نذمتتتتتة ناتتتتتل يصتتتتتيبه   13ل المختتتتتاطي ا صتتتتتنرح راتتتتت

ulceration  نتكنك مرتشية بتالال كبيرح مك العلاليneutrophils   

 

 التغيرات النسيجية المرضية لنسيج المثانة:

اانتتتي اغلتتتب اليينانتتتاي المختبريتتتة متتتك االمتتتاي االلتاتتتاب اليتتتال 

لتثال  لنسيا المثانة البنلية فقل تل مالي ة التغيتراي النستيجية للطبقتاي ا

ستتتااة متتتك اليقتتتك التتتتي تميتتتزي بنجتتتنل  24المكننتتتة لنستتتيا المثانتتتة بعتتتل 

بينمتا كانتي التغيتراي النستيجية  .تثخك بستيط للطبقتة المخاطيتة نالع تلية

سااة مك اليقك تتمثى بنجتنل التتثخك  48 المر ية لنسيا المثانة اح بعل

رانيتة النا ب للطبقة المخاطية نالع لية ما نجنل تثخك بسيط للطبقة الب

بعتتل  ربعتتة  يتتال متتك اليقتتك فقتتل  .  متتاننجتتنل انستتالف للخاليتتا المكننتتة لاتتا

سااة مك اليقك التي  48كاني التغيراي مشاباة لتلم التي لني ي بعل 

متتا نجتتنل  تمثلتتي بنجتتنل التتتثخك فتتي الطبقتتة المخاطيتتة نالطبقتتة الع تتلية

  .انسالف للخاليا المبطنة للغشاع 

 ستتتبنع متتتك اليقتتتك فقتتتل تمثلتتتي بنجتتتنل إمتتتا التغيتتتراي النستتتيجية بعتتتل 

االطبقتة  المثانتة البنليتة التثخك الشليل في الطبقاي الثالثة المكننة لنستيا

متتتا نجتتتنل انستتتالف    خارجيتتتةنالطبقتتتة ال، نالطبقتتتة الع تتتلية، المخاطيتتتة

 راتتل للخاليتا المكننتتة لاتتا متتا مالي تتة ايتقتاك للغشتتاع المختتاطي ا صتتنرح

بعتتتل  ستتتبنايك متتتك اليقتتتك فقتتتل تمثلتتتي بينمتتتا التغيتتتراي النستتتيجية  .  14

بمالي تتتة االيتقتتتاك النا تتتب نالمميتتتز للغشتتتاع المختتتاطي المكتتتنك للطبقتتتة 

كمتتتتتتتا يمكتتتتتتتك مالي تتتتتتتة التقتتتتتتتر  ، المخاطيتتتتتتتة المكتتتتتتتنك لجتتتتتتتلار المثانتتتتتتتة

ulceration ،مرتشتتتتتتتتتتتية بتاتتتتتتتتتتتلال كبيتتتتتتتتتتترح متتتتتتتتتتتك العتتتتتتتتتتتلالي  فكانتتتتتتتتتتتي

neutrophils ،  إلتتتتتتتتتتتتتتتض التاتتتتتتتتتتتتتتتاب المثانتتتتتتتتتتتتتتتة النزفتتتتتتتتتتتتتتتي  الىنالتتتتتتتتتتتتتتتذ

haemorrhagic cystitis ن انر اللل في االرار . 

نجتتنل تفتتاني فتتي شتتلح ااصتتابة نتقتتلماا    اتتري اللراستتة النستتيجية

فتتي المجتتاميا المختلفتتة التتض اختتتالف مرايتتى التجربتتة فقتتل لني تتي اتتلح 

ياالي   اري تغيراي مر ية نذلتم فتي المرايتى األنليتة للتجربتة لكناتا 

رار نجتنل التاابتاي مزمنتة تمكني مك الشفاع التتال  ن الجزئتي بتلليى استتم

فتي يتيك   اتري يتاالي  خترى استتجاباي ،  عيفة في المرايى الناائية

التاابية يالح تينلي في المرايى النسطية ناألخيرح للتجربة إلض التااباي 

ترستتتب كميتتتاي كبيتتترح متتتك الخاليتتتا المرممتتتة  التتتض ىلمزمنتتتة شتتتليلح ممتتتا ا

لائميتة ، نيك آفاي مزمنتةناألنسجة ااصاليية الرابطة نالتي  لي إلض تك

متتا متترنر الناتتي معليتتة إلتتض متتا يستتمض بالمريلتتة الناائيتتة ، اابلتتة للتفتتاال

  .للكلية نالتي يصايباا الفشى الكلن  
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 (2صورة رقم )

 مقطع     مقطع مستعرض في نسيج القشرة الطبيعي للكلية يوضح الكبيبات

انية لد( ونبيبات الملتوية اG) مستعرض في كلية جرذ ) نسيج القشرة ( بعد 

(P( والقاصية )D.) 24-خ للخاليا نسالال التنخر من الحقن يوضح ساعة

)  انيةالملتوية الد        H&EX400بصورتها الطبيعية   .المبطنة للنبيبات

p ( والقاصية )D )H&EX400 

 

 

 (3) صورة رقم

 
 (4صورة رقم )

 مقطع مستعرض في كلية جرذ )( رةمقطع مستعرض في كلية جرذ )نسيج القش

 طنةيا المبيوضح التثخن في الخال بعد اربعة ايام من الحقن  نسيج القشرة ( بعد

 ت( وتوسع بالنبيباGاسبوع من الحقن يوضح ضمور الكبيبات )   للنبيبات

.   ( Bة )( مع وجود احتقان في االوعية الدمويAالملتوية الدانية والقاصية ) 

لتهابية وارتشاح الخاليا اال   H&EX400( D( والقاصية )Pية )الملتوية الدان

(C  )H&EX400 

 

 
 (5صورة رقم )
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 (6صورة رقم )

ذ مقطع مستعرض في كلية جر مقطع مستعرض في كلية جرذ ) نسيج القشرة ( 

( C)ابية بعد اسبوعين من الحقن يوضح ارتشاح الخاليا االلته ) نسيج القشرة (

ية االوع  بوعين من الحقن يوضح التنخر لنسيج الكليةبعد اس     واحتقان

لكبيبات الذي يشمل ا     (Aللنبيبات ) ة( مع تثخن الخاليا المبطنBالدموية )

  H&EX400 (Gمع ضمور الكبيبات ) والنبيبات الملتوية الدانية و القاصية 

(N( مع وجود احتقان في االوعية الدموية )B )H&EX400 

.

 
 (7صورة رقم )

 
 (8صورة رقم )

مقطع    من الحقن ساعة 48بعد مقطع مستعرض في كلية جرذ ) نسيج اللب(

وسع يوضح ت  من الحقن أيام أربعةمستعرض في كلية جرذ ) نسيج اللب ( بعد 

اليا يوضح ارتشاح الخ   وتضيق القسم االخر (Aوالصاعدة ) النازلة األذرع

اليا (وارتشاح الخB) لمبطنةومالحظة التثخن في الخاليا ا,(Cااللتهابية )

نخر ومالحظة الت (Aلالذرع النازلة والصاعدة ) . H&EX400( Cااللتهابية )

(N)  مع احتقان في  ( االوعية الدمويةB) H&EX400 . 

 

 
 .(9صورة رقم )
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 (10صورة رقم )

مقطع    مقطع مستعرض في كلية جرذ ) نسيج اللب ( بعد اسبوع من الحقن

يوضح  بعد اسبوعين من الحقن رذ ) نسيج اللب (مستعرض في كلية ج

نسالخ في وارتشاح الخاليا يوضح اال. (Bاالحتقان الشديد في االوعية الدموية )

مع  (C) االلتهابية وارتشاح الخاليا  (Sالخاليا المبطنة للنبيبات البولية )

 تقان( ووجود االحCااللتهابية ) مالحظة توسع في االذرع النازلة والصاعدة

( Aووجود مناطق قيحية واسعة في نسيج الكلية ) H&EX400( Bالدموي )

H&EX400 . 

 

 
 (11ورة رقم )ص

 
 (12صورة رقم )

مقطع مستعرض في أيام   أربعةعد بمقطع مستعرض في نسيج الحالب للجرذ 

نسيج الحالب للجرذ بعد اسبوع من الحقن يوضح التثخن للنسيج المبطن للغشاء 

(Aوارتشاح ) الحق( ن يوضح التثخن للنسيج المبطنA مع وجود انسالخ )

 (Sللغشاء ) المبطنة  ( مع وجود انسالخ للخالياCللخاليا االلتهابية ) للخاليا

H&EX100 ( المبطنة للغشاءS) H&EX400 . 

 

مقطع مستعرض في نسيج الحالب للجرذ بعد اسبوعين من  (13صورة رقم )

االوعية  االحتقان في ( معSللغشاء ) بطنةالحقن يوضح االنسالخ في الخاليا الم

 H&EX400 (Bالدموية )
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مقطع مستعرض في نسيج المثانة البولية للجرذ بعد اسبوع  (14صورة رقم )

 H&EX400( Aمن الحقن يوضح التثخن في الخاليا المبطنة للغشاء )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIMMUNOLOGICAL CHANGES IN THE URINARY SYSTEM OF 

WISTER ALBINO RAT RESULTED FROM Proteus mirabilis Infestations 

Hameed Sh.Abid Al-Hayani        Muhdi Saleh Shallal      Kiffah Sh.Hamad 

 
Abstract:  

 Urine samples of human's mid-stream urinary tract were collected from patients (males and females) who 

suffered from signs of urinary tract problems. These specified bacteria were isolated and classified according to 

species .Bacteriological results indicated the existence of P.mirabilis, which was the most familiar kind to cause these 

infections compared to other bacteria. 

A dose of 9.0 × 109 alive P.mirabilis bacterial cells was injected after being killed on bases of a limited period 

of time intraperitonially in each laboratory rat, signs of infections were noticed and later extra 

histoimmunopathological changes were studied in accordance with their sickness stages. 
Results showed the followings: 

Bacterial infections were persistent and their severity was varied between acute and chronic infections for all 

the period of the experiment .These conditions were positive for all the urinary tract components, urethras, urinary 

bladder and urethra.  

The strength of histoimmunopathological changes was varied among rats of the same group for all the period 

of the experiment ,but in general these changes varied from simple to moderate specially in the first week of 

inoculation .However ,animals did have symptoms such as hyperemia and edema while others suffered from necrosis , 

staffing of medulla , hyaline casts and inflammatory edema . 

Inflammation severity was increased after the first week and animals suffered from a wide destruction in their 

kidney tissue because of inflammable edema which experienced neutrophils penetration in the kidney tissues and the 

collective tubules; as a result, R.B.C `s were presented in their urine. Moreover, in the second week their 

inflammatory conditions were variably extended to chronic inflammation in the bladder through the urethras and then 

to urethra. Also, swelling of the mucous membrane of the bladder and urethra. Rats may have inflammable edema and 

chancre with severe edema in the inflamed cells.  

 


