
P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        هجلت جاهؼت االنبار للؼلىم الصزفت                    

2009 ,( 3), ( 3 ) :13-19 

 

31 

 الحيوية لمضادات بعض مع ورواشحها المبنيك حامض لبكتريا التثبيطي التاثير مقارنة       
 الذهبية العنقودية المكورات جرثومة ضد

 مجيد** محمد حال * الرضا عبد عمي حسن

  البيطري الطب كمية - بغداد *جامعة

 البيطري الطب كلية - تكريت **جامعة
 

 

 

 

 :معمومات البحث
 

 ة:الخالص 
 00/00/3031تاريخ التسليم: 

 4/3/3032تاريخ القبول: 

 3033/   4/  32  تاريخ النشر:

DOI: 10.37652/juaps.2009.15637 

 واحدة مرة المركزة ورواشحيا المبنيؾ حامض لبكتريا التثبيطي التاثير مقارنة لغرض الدراسة ىذه نفذت 
 جرثومػػػة نمػػػو ضػػػد كعالجػػػات المسػػػتةدمة الحياتيػػػة المضػػػادات بعػػػض مػػػ  المركػػػزة وغيػػػر ونصػػػؼ اومػػػرتيف
 تػػػـ ا بقػػػار  فػػػي السػػػريري وتحػػػت الحػػػاد الضػػػرع التيػػػاب حػػػا ت مػػػف المعزولػػػة الذىبيػػػة العنقوديػػػة المكػػػورات
 واؿ Lactobacillus casei(v1) ىػػػػػػػي المبنيػػػػػػػؾ حػػػػػػػامض لبكتريػػػػػػػا عػػػػػػػز ت ثػػػػػػػالث عمػػػػػػػ  الحصػػػػػػوؿ

Lactobacillus casei(v2) واؿ Lactobacillus fermentatum كميػة المجيريػة ا حيػا  مةتبػر مػف/ 
 مف حميب عينة 206 جمعت  الحقمية الحيوانات بعض ميبؿ مف عزلت والتي بغداد جامعة / البيطري الطب
 الصػػويرة / النصػػر بقػػارا محطػػة ىمػػا مػػويعيف مػػف السػػريري وتحػػت الحػػاد الضػػرع بالتيػػاب مصػػابة بقػػرة 853
 وتػـ الصػمب الممحػي والمػانيتوؿ الدـ اكار وسطي عم  تمؾ الحميب نماذج زرعت ،غريب ابي في زوب  ويرية
 وجػود التشةيصػية ا ةتبػارات ىػذه نتائج اظيرت الكيموحيوية ا ةتبارات مف سمسمة باعتماد التشةيص تاكيد
 فحػػص نتػائج اظيػرت staphylococcus aureus الذىبيػة العنقوديػة المكػورات بأنيػا شةصػت عزلػة 378

 والمنكومايسػيف لالمبيسػميف %300 مقاومػة كانػت انيػا الحيويػة مضػادات مػف عػدد تجاه العز ت ىذه حساسية
 والكمورومفنكػػوؿ _ج البنسػػميف لمضػػادي %. 7. و %3 .8 بنسػػبة مقاومػػة كانػػت حػػيف فػػي والفانكومايسػػيف

 %33 72 ،%75 80 وبنسبة لمسبروفموكساسيف %300 بنسبة اسةحس العز ت ىذه بينماكانت التوالي عم 
 المبنيػػػؾ حػػػامض بكتريػػػا عػػػز ت تباينػػػت ،التػػػوالي عمػػػ  والتتراسػػػايكميف والجنتامايسػػػيف لمكنامايسػػػيف %3 73 و

 L. casei (v1) العزلػة اظيػرت اذ الذىبيػة العنقوديػة المكػورات جرثومػة حيػاؿ التثبيطيػة فعاليتيػا فػي الػثالث
 السابروفموكساسػػػيف لمضػػػادات الحساسػػػة الذىبيػػػة العنقوديػػػة المكػػػورات جرثومػػػة تجػػػاه واضػػػحة يطيػػػةتثب فعاليػػػة

 L. casei العزلػة لػنفس ممػـ 33 الػ  التثبػيط يطػر زاد حػيف فػي ممػـ38 تثبيطػي يطػر وبمعػدؿ والكنامايسػيف

(v1) باسػػػػػػػػػػػػتثنا  الحيويػػػػػػػػػػػػة لمضػػػػػػػػػػػػادات المقاومػػػػػػػػػػػػة الذىبيػػػػػػػػػػػػة العنقوديػػػػػػػػػػػػة المكػػػػػػػػػػػػورات عػػػػػػػػػػػػز ت حيػػػػػػػػػػػػاؿ 
 العنقوديػة المكػورات عػز ت ضد ممـ 38 يدره تثبيطياً  يطراً  L. casei (v2) بكتريا بروفموكساسيف اعطتالسا

 فقػد L. fermentatum عزلػة المضػادات اما ليػذه المقاومػة لمعػز ت ممػـ 60 و الحيويػة لمضادات الحساسة
 الحساسػة الذىبيػة العنقوديػة اتالمكػور  عػز ت حيػاؿ ممػـ 35 الواضػ  التثبػيط بػيف التثبيطيػة يدرتيا في تباينت

 ادى الحياتيػػػة لممضػػػادات المقاومػػػة العػػػز ت ضػػػد ممػػػـ 37 الػػػ  التثبيطيػػػة القػػػدرة وزيػػػادة الحيويػػػة لمضػػػادات
 عػز ت ضػد ممػـ 60-33 بػيف تراوحػت جيػدة تثبيطيػة يػدرة إعطػا  الػ  المبنيػؾ حػامض بكتريػا راش  استةداـ
 لممضػػػادات ادت المقاومػػػة العػػػز ت ضػػػد ممػػػـ 66-38 و لممضػػػادات الحساسػػػة الذىبيػػػة العنقوديػػػة المكػػػورات

 الػ  التثبػيط ايطار زيادة ال  التجفيد جياز باستةداـ ونصؼ مرتيف المبنيؾ حامض بكتريا راش  تركيز عممية
 .L والعزلػػػة L. casei (v2) والعزلػػػة L. casei (v1) العزلػػػة اسػػػتةداـ عنػػػد ممػػػـ 68-.68-6

fermentatum  التركيز يبؿ ممـ 60-66-38 بمغت التي التثبيط يطاربا مقارنة التوالي عم  

 

 الكلواث الوفتاحيت:
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 المقدمة:
 اكثػػػر مػػػف واحػػػدة ىػػػي الذىبيػػػة العنقوديػػػة المكػػػورات جرثومػػػة أف 
 نوعيػػا مػػف فريػػدة لصػػفات امتالكيػػا بسػػبب الطبيعػػة فػػي ارا"انتشػػ الجػػراثيـ
 العػيش عمػ  يادرة فيي الصعبة الظروؼ في حت  حية البقا  مف تمكنيا
 والمجاري وا معا  وا بط والبمعـو كا نؼ الجسـ مف الرطبة ا جزا  في

 ىػػػػػذه تفػػػػػرز (3) مرضػػػػػية اعػػػػػراض أيػػػػػة ظيػػػػػور بػػػػػدوف وا يػػػػػدي البوليػػػػػة
 امراضػيتيا شػدة مػف تزيػد التػي والػذيفانات  نزيمػاتا مف العديد الجرثومة
 ةػػالؿ مػػف الغػػذائي التسػػمـ حػػا ت مػػف العديػػد تسػػبب كونيػػا عػػف فضػػال"
 ( A, B, C, D, E ) ىػي المعويػة الػذيفانات مػف انػواع لةمسػة افرازىػا
 مضػػػادات مػػػف لمعديػػػد مقاومتيػػػا الجرثومػػػة ىػػػذه ةطػػػورة مػػػف يزيػػػد وممػػػا

 أنػزيـ  نتػاج يشػفر الذي المقاومة عامؿ يحمؿ بالزميد  متالكيا الحيوية
 تسػبب  (6)  ةػرى عتػرة مػف لالنتقػاؿ القابؿ Peniciltinase البنسمنيز

 (septicemia) الػػػدـ بتسػػػمـ بػػػدأ" ا مػػػراض مػػػف العديػػػد الجرثومػػػة ىػػػذه
 العمميػػات بعػػد الجػػروح ةمػػاجو  (brain abscesses) الػػدماغ وةراجػػات
 السػػريري وتحػػت السػػريري لضػػرعا التيػػاب تسػػبب انيػػا كمػػا (8) الجراحيػػة

 الحيوانػات فػي ا مراض مف العديد وغيرىا والةنازير وا غناـ ا بقار في
 ( .) المةتمفة

 فقػػد المضػػادات عػػف بديمػػة عالجيػػة وسػػائؿ عػػف البحػػث اجػػؿ ومػػف
 الالكتيػػؾ حػػامض بكتريػػا اسػػتعماؿ نحػػػو توجيػػا" ا ةيػػرة السػػنوات شػػيدت
 تمتاز اذ حيوية كمعززات وحيوانية بشرية مصادر مف المعزولة )المبنيؾ(

 انتاجيػا عػف فضػال" لمسػمـو منتجػة وغيػر مرضية غير بانيا البكتريا ىذه
 با غشػػية ا لتصػػاؽ عػػف القػػدرة وليػػا والفيتامينػػات ا نزيمػػات مػػف لمعديػػد

 لالحيػػا  المثبطػػة ا يضػػية المػػواد مػػف العديػػد وافرازىػػا لالمعػػا  المةاطيػػة
  المرضية المجيرية
 التثبيطيػػة الفعاليػػة مقارنػة الحاليػػة الدراسػػة اسػتيدفت قػػدف ىنػػاؾ مػف
 وراشػػحيا الحيوانػػات بعػػض ميبػػؿ مػػف المعزولػػة المبنيػػؾ حػػامض لبكتريػػا
 بعػض تجػاه كعالجػات المسػتةدمة الحياتيػة المضادات بعض م  المركز
 حػػػػػا ت مػػػػػف المعزولػػػػػة الذىبيػػػػػة العنقوديػػػػػة المكػػػػػورات جرثومػػػػػة عػػػػػز ت
 ا بقار  في الضرع ا لتياب
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  :العمل وطرائق المواد
  العينات: جمع -

 مػػف وسػػميـ( )مصػػاب ربػػ  206 مػػف حميػػب عينػػة 206 جمػػ  تػػـ
 غريػب ابػو في زوب  يرية عم  موزعة الضرع بالتياب مصابة بقرة 853

 ويػد متواصػمة اشػير ثالثة مدار وعم  الصويرة في النصر أبقار ومحطة
 30 جمػ  تػـ اذ الغػرض ليػذا (5) فػي الػواردة العينػات جم  طرؽ اتبعت
  الغرض ليذا معدة معقمة اةتبار انابيب في الحميب مف مميمتر

   كاليفورنيا: اةتبار

 بالتيػاب ا صػابة لتحديػد (2يبػؿ) مػف المقترح كاليفورنيا اةتبار استةدـ
 عم  الحاوي والمحموؿ الحميب مف متساوييف حجميف مزج تـ اذ الضرع

Alkyl Aryl sulphonate البنفسػػػػجي البروكػػػومريزوؿ وكاشػػػؼ 
  (5) اليالـ تكوف ومالحظة

 الجرثومي: العزؿ
 بدرجػة حضػنت الصػمب الػدـ أكػار عمػ  مباشػرة" الحميب عينات زرعت
 ويػػدرتيا المسػػتعمرات ويػػواـ شػػكؿ لدراسػػة سػػاعة .6 لمػػدة ـ°67 حػػرارة
 بصػػبغة وصػػبغت المسػػتعمرة ىػػذه مػػف لطةػػة عممػػت ثػػـ ،الػػدـ حػػؿ عمػػ 
 لمكػػوراتا صػػفات تحمػػؿ بكونيػػا المشػػكوؾ المسػػتعمرات زرع اعيػػد كػػراـ

 عمػ  وحضػنت الصػمب الممحػي المػانيتوؿ وسػط عمػ  الذىبيػة العنقودية
  نموىا طبيعة لمالحظة ساعة .6 لمدة ـ° 87

 :الكيموحيوية االختبارات -

 المعتمػػدة الطػػرؽ وفػؽ الكيموحيويػػة ا ةتبػػارات مػف سمسػػمة اجريػت
 تضػمنت والتي ذىبية عنقودية مكورات كونيا المشكوؾ المستعمرات عم 

 الفوسػفتير انػزيـ انتػاج ،coagulase الػتجمط انزيـ انتاج ،الكاتميز اةتيار
 ىيػػػو وسػػػط فػػػي والتةمػػػر ا كسػػػدة اةتبػػػار DNAase انتػػػاج ،القاعػػػدي
 وانتاج بروسكاور وفوكس المثيؿ واحمر وا ندوؿ اليوريز اةتبار ،و يفس

 ا يػػػػػػػواغ وفحػػػػػػػص الحركػػػػػػػة وفحػػػػػػػص السػػػػػػػكريات وتةمػػػػػػػر الجيالتينيػػػػػػػز
(30،8،3،7 )    

 الحيوية لمضادات الحساسية باراةت
 وسػػػػػػػط باسػػػػػػتةداـ (33) طريقػػػػػػة حسػػػػػػب ا ةتبػػػػػػار ىػػػػػػذا اجػػػػػػري

 العنقوديػة المكػورات جرثومػة مقاومة حساسية  ةتبار الصمب مولرىنتوف
 عشػػػرة تجػػػاه الضػػػرع التيػػػاب حػػػا ت مػػػف والمشةصػػػة المعزولػػػة الذىبيػػػة

 ,Ampicillin, Vancomycin, Tetracycline ىػػي مضػػادات

Cloramphencol, Kanamycin, Penicillin G, 

Gentamycin, sulfatrimethoprime, Ciprofloxacin, 

Lincomycin.    
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  الصمب الوسط في المبنيؾ حامض لبكتريا التثبيطية الفعالية تقدير
 عمػػػ  المتعامػػػد التةطػػػيط بطريقػػػة المبنيػػػؾ حػػػامض بكتريػػػا زرعػػػت

 ـ° 87 حػػرارة بدرجػػة  ىوائيػػة بظػػروؼ وحضػػنت الصػػمب MRS وسػػط
 فمػيف ثايػب بواسػطة ) ايػراص عممت التحضف وبعد ساعة 3.-.6 لمدة

 المغػػػذي ا كػػػار سػػػط  عمػػػ  ووضػػػعت الوسػػػط ىػػػذا مػػػف ( ممػػػـ5 بقطػػػر
 العنقوديػػة المكػػورات جرثومػػة مػػزروع مػػف ممػػـ3 0 بالناشػػر عميػػو المنشػػور
 ـ° 87 عمػ  ا طبػاؽ حضػنت ثـ لممضادات والمقاومة الحساسة الذىبية
 ا يػػػراص حػػػوؿ التثبػػػيط منطقػػػة يطػػػر ييػػػاس تػػػـ ابعػػػدى سػػػاعة .6 لمػػػدة

(36)  
 اتصػػفت التػػي المبنيػػؾ حػػامض بكتريػػا مػػف عػػز ت ثالثػػة اةتبػػرت 
 ضػػػد نفسػػػيا بالطريقػػػة التثبيطيػػػة فعاليتيػػػا ويػػػدرت عاليػػػة تثبيطيػػػة بفعاليػػػة
 لممضادات  والمقاومة الحساسة الذىبية العنقودية المكورات عز ت
   المبنيؾ حامض بكتريا لراش  التثبيطية الفعالية تقدير

 بتنميػػة وذلػػؾ المبنيػػؾ حػػامض لبكتريػػا سػػائمة مزرعػػة راشػػ  حضػػر
 وسػػػػط عمػػػػ  حاويػػػػة اةتبػػػػار انابيػػػػب فػػػػي المنتةبػػػػة البكتريػػػػا ىػػػػذه عػػػػز ت
MRS ا نابيب حضنت %6 لقاح وبنسبة 2 الييدروجيف ذي السائؿ  
 نبػػذت ثػػـ (38)  ىوائيػػة ظػػروؼ تحػػت سػػاعة .6 لمػػدة ـ° 87 بدرجػػة
 سػػائؿ عمػػ  لمحصػػوؿ ديػػائؽ 30 لمػػدة دييقػػة دورة/ 2000 سػػرعة عمػػ 

 مرشػػػػػػحات ةػػػػػػالؿ مػػػػػػف السػػػػػػائؿ رشػػػػػػ  بعػػػػػػدىا لمػػػػػػزرع الحػػػػػػرة الةاليػػػػػػا
Millipore ا نتشار طريقة استةدمت (36) مايكرومتر 66 0 بقطر 

 لراشػػػ  التثبيطيػػػة الفعاليػػػة عػػػف لمكشػػؼ (35) وضػػػعيا التػػػي الحفػػػر فػػي
 ا كار وسط عم  حاوية يبتر  اطباؽ بزرع وذلؾ المبنيؾ حامض بكتريا

 العنقوديػػػػة المكػػػػورات عػػػػز ت لقػػػػاح مػػػػف يمتػػػػرمم 3 0 بمقػػػػداره المغػػػػذي
 ممػػػػـ 5 يطرىػػػػا حفػػػػر وعمػػػػؿ لممضػػػػادات والحساسػػػػة المقاومػػػػة الذىبيػػػػة
 السػائمة المزرعػة راشػ  مػف يترمػايكرول 50بػػ ممئت فميف ثايب باستةداـ
 لمػدة ـ° 87 بدرجػة ا طبػاؽ حضػنت بعػدىا ،الاللكتيػؾ حامض لبكتريا
 ( 36) الحفر حوؿ التثبيط أيطار ييست ثـ ساعة .33-6

 لبكتريددا ( ونصدد  مرتددان المركددز  لمراشدد  التثبيطيددة الفعاليددة تقدددير
 المركػػػزة غيػػػر المبنيػػؾ حػػػامض بكتريػػػا رواشػػ  ركػػػزت: المبنيدددك حددامض
 يورنػت ثػـ (32) (Freeze-dryer) التجفيػد جيػاز فػي نصؼو  لمرتاف
 تمػؾ مػ  العنقودية المكورات عز ت ضد كزةالمر  لمرواش  التثبيط ايطار
 المركزة  غير

 النتائدج

 ا سػػػػتنباتية الصػػػػفات دراسػػػػة نتػػػػائج اظيػػػػرت: الجرثددددومي العددددزل
 868 اصػػؿ مػػف ربػػ  38. اصػػابة الكيموحيويػػة وا ةتبػػارات والمجيريػػة

 تػػػػـ حػػػػيف فػػػػي عزلػػػػة 273 الكميػػػػة العػػػػز ت عػػػػدد بمػػػػ  ويػػػػد مصػػػػابة بقػػػػرة
 المكػػػػورات صػػػػفات تحمػػػػؿ كانػػػػت ةجرثوميػػػػ عزلػػػػة 378 عمػػػػ  الحصػػػػوؿ
 رصاصػػػية ،كرويػػػة البكتريػػػا ىػػػذه مسػػػتعمرات كانػػػت اذ الذىبيػػػة العنقوديػػػة

 منتجػة القػواـ زبديػة لماعػة التحدب يميمة ناعمة ممـ 3-3 0 يطرىا الموف
 العنػب عناييد بشكؿ مرتبة ،كراـ لصبغة وموجبة بيتا نوع الدموي لمتحميؿ
 الممحػػػي المػػػانيتوؿ وسػػػط  عمػػػ نمػػػت لالبػػػواغ وغيرمكونػػػة متحركػػػة غيػػػر

 ذىبية الموف صفرا  ممسا  ودائرية صغيرة مستعمرات شكؿ عم  الصمب
  ةتبػار سالبة انيا الكيموحيوية ا ةتبارات نتائج اظيرت: التشخيددددص
 %300 بنسػػبة الكموكػوز سػػكر وتةميػر اكسػػدة عمػ  ويػػادرة ا وكسػيديز

 كاشػؼ لوف تحوؿ عضوية حوامض مكونة و ىوائيا" ىوائيا" نموىا لدى
 ا ندوؿ  ةتبار سالبة ،ا صفر ال  ا ةضر مف ا زرؽ بروموتايموؿ

 بينمػػا النتػػرات اةتػػزاؿ وفحػػص الكػػاتميز  نتػػاج موجػػػبة كانػػت حػػيف فػػي
 ،فركتػػػػػوز ،الكموكػػػػوز ) لسػػػػكريات مةمػػػػرة العػػػػػز ت ىػػػػذه جميػػػػ  كانػػػػت
 وغيػر ( والمػانوز كػا كتوز ،الزييالوز ،مانيوؿ ،سكرز ،مالتوز ، كتوز
 لفحػػػص سػػػالبة عزلػػػة 65 كانػػػت حػػػيف فػػػي وا رابينػػػوز لمنرايمػػػوز مةمػػػرة
  (6و3 )جدوؿ %5. .3 وبنسبة بروسكاروز الفوكس

 

 المكورات جرثومة لعزالت السكريات تخمر اختبار نتائج (1  جدول
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 العنقودية المكورات جرثومة لعزالت الكيموحيوية الفحوصات نتائج (2  جدول
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 المكػورات جرثومػة مػف عزلػة 378 حساسػية اةتبار نتائج اظيرت
 وتحػػػت الحػػػاد الضػػػرع التيػػػاب حػػػا ت مػػػف المعزولػػػة الذىبيػػػة العنقوديػػػة
 كانػت العػز ت ىػذه جميػ  اف ويػةحيال مضػادات مف عشرة تجاه السريري
 لمضػػادات وحساسػػة %300 وبنسػػبة فموكساسػػيفالسيرو  لمضػػاد حساسػػة

 بنسػػػػػػػػػة والتتراسػػػػػػػػايكميف والسػػػػػػػػمفاترايمثوبـر والجنتامايسػػػػػػػػيف الكنامايسػػػػػػػػيف
 حػػيف فػػي التػػوالي عمػػ  38% 73 ،62% 76 ،33% 72 ،75% 80
 والنكومايسيف ا مبسميف مف لكؿ مطمؽ بشكؿ مقاومة العز ت ىذه كانت

 %30 .8 بنسػػػػػػػػػبة ج – البنسػػػػػػػػػميف ،%300 وبنسػػػػػػػػػبة والفانكومايسػػػػػػػػػيف
  (8)جدوؿ %0. 7. بنسبة والكمورافينكوؿ

 :المبنيك حامض لبكتريا التثبيطية الفعالية -
 عػػػز ت تجػػػاه المبنيػػػؾ حػػػامض بكتريػػػا لعػػػز ت التثبيطػػػي التػػػأثير تبػػػايف

 مػػػابيف التثبيطػػػي التػػػأثير تػػػراوح اذ الذىبيػػػة العنقوديػػػة المكػػػورات جرثومػػػة
 تجػػػػاه المبنيػػػػؾ مضحػػػػا لبكتريػػػػا عزلػػػػة كػػػػؿ اةتمػػػػؼ كمػػػػا ممػػػػـ 38-60

 اعطػت الػذي الويػت ففي العنقودية المكورات لجرثومة المةتمفة العز ت
 تجػػاه واضػػحا" تثبيطيػػا" فعػػال" Lactobacillus casei ( v1) العزلػػة
 الحيويػػػػػة لمضػػػػػادات الحساسػػػػػة الذىبيػػػػػة العنقوديػػػػػة المكػػػػػورات عػػػػػز ت

 افينكػػوؿالكمور  ،سػمفاترايمثـر ،جنتامايسػف ،كنامايسػف ،السابروفموكساسػيف
 الػذي القطرالتثبيطػي بمػ  فقد ممـ 38 يدره تثبيطي بقطر ج – والبنسميف
 المقاومػػػة العنقوديػػػة المكػػورات جرثومػػػة ضػػػد (v1) العزلػػة نفػػػس اعطتػػو
 السبروفموكساسػػيف باسػػتثنا  الدراسػػة فػػي المسػػتةدمة المضػػادات لجميػػ 
 Lactobacillus ( v2) العز ت وتباينت ممـ 33 يدره تثبيطي وبقطر

casei و Lactobacillus fermentatum التثبيطػػػػي تأثيرىػػػػا فػػػػي 
 فػػػػػي واضػػػػػ  ىػػػػػو وكمػػػػػا لذىبيػػػػػةا العنقوديػػػػػة المكػػػػػورات جرثومػػػػػة تجػػػػػاه
  (.جدوؿ)

 تجاه الذهبية العنقودية المكورات عزالت حساسية (3  جدول
 الحيوية مضادات من عشرة

 الجزاثين انىاع

 ػدد

 االرباع

 الوصابت

% 

 الوصابت االرباع هىقغ

 ايسز

 خلفي

 ايون

 خلفي

 ايسز

 اهاهي

 ايون

 اهاهي

S.aureus+ 

A.pyogenes 
13 10.63 3 30 1 7 

B.subtilis + 

S.aureus 
9 36.07 1 3 - 3 

A.pyogenes + 

M.varians 
7 4.30 1 3 3 2 

M.varians + 

S.aureus 
7 4.30 3 3 - 3 

A.pyogenes+ 

B.subtilis 

+M.varians 

3 3.43 0 - - 3 

A.pyogenes + 

S.epidermidis 
0 0.03 3 2 - 3 

B.subtilis + 

M.varians 
0 0.03 2 3 3 - 

B.subtilis + 

A.pyogenes 
0 0.03 2 2 - - 

  ِ  ِA.pyogenes 

+ B.subtilis+ 

S.epidermidis 

0 0.03 1 - - 3 

M.varians + 

S.epidermidis 
1 1.03 2 3 - - 

A.pyogenes + 

B.subtilis 
1 1.03 3 2 - - 

S.anreus + 

B.subtilis + 

M.variaus 

2 2.11 2 - - - 

S.aureus + 

Apyogenes + 

Sepidermidis 

3 3.30 - 3 - - 

M.varians + 

A.pyogenes + 

S.epidermidis 

3 3.30 - 3 - - 

B.subtilis + 

S.epidermid is 
3 3.30 3 - - - 

 30 3 17 16 366 40 الوجوىع

 تجاه المبنيك حامض بكتريا لعزالت التثبيطية الفعالية (4  جدول
 الذهبية العنقودية المكورات جرثومة

 الذهبيت الؼنقىديت الوكىراث

 )هلن( التثبيط هنطقت قطز
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 الحساسةت الذهبيةت الؼنقىديةت الوكىراث

 ،)السبزوفلىكساسةةةةةةةةةةةين لوضةةةةةةةةةةاداث

 ،سةةلفاتزايوتزم ،جنتاهاسةةين،كناهايسن

 ج – بنسةةةةةةةةةةةةةةةةةلين ،تزاسةةةةةةةةةةةةةةةةةايكلينت

 وكلىرورفينكىل

31 33 33 

 الذهبيت الؼنقىديت الوكىراث جزثىهت

 ،كناهاسين ) لوضاداث الوقاوهت

 ،سلفاتزاغيزم ،جنتاهاسين

 -بنسلين ،كلىرورفينكىل ،تتزاسايكلين

 لنكىهايسين و فانكىهايسين ،ج

34 26 37 

 والمركدز المركدز غيدر المبنيدك حدامض بكتريدا لراشد  التثبيطيدة الفعالية -
 ونص  مرتين

 التثبيطيػػة الفعاليػػة المبنيػػؾ حػػامض لبكتريػػا الػػثالث العػػز ت راشػػ  اظيػػر
 لممضػادات الحساسػة الذىبية العنقودية المكورات عز ت ضد الممحوظة
 مناطػؽ ايطار تراوحت اذ سابقا" المذكورة الحياتية
 ممػػـ 60-33 مػػابيف المػػزارع ىػػذه براشػػ  المممػػو ه الحفػػر حػػوؿ التثبػػيط
 المضػػػادات لجميػػػ  المقاومػػػة الذىبيػػػة العنقوديػػػة المكػػػورات عػػػز ت ضػػػد

 مػػػابيف تثبيطػػػي وبقطػػػر السابروفموكساسػػػيف مضػػػادات باسػػػتثنا  الحياتيػػػة
 ممـ  38-66
 لمػػػػػرتيف المبنيػػػػؾ حػػػػامض لبكتريػػػػا الػػػػػثالث العػػػػز ت راشػػػػ  تركيػػػػز ادى

ر ظ اذ ارتفعػػت ايطػػاممحػػو  بشػػكؿ التثبيطيػة الفعاليػػة ارتفػػاع الػػ  ونصػؼ
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  عمػػػ كرواشػػػ  ممػػػـ ،68،63، 60ممػػػـ الػػػ  38، 60، 33التثبػػػيط مػػػف 
  (5) جدوؿ في واض  وكما التوالي
 الالكتيك حامض بكتريا عزالت لرواش  التثبيطية الفعالية (5  رقم جدول
 والمقاومة الحساسة العنقودية المكورات جرثومة تجاخ المركزة وغير المركزة

 الحيوية لممضادات

 ديتالؼنقى الوكىراث

 التثبيط هنطقت قطز

 للزواشح )هلن(

 الوزكشة غيز

 التثبيط هنطقت قطز

 للزواشح )هلن(

 الوزكشة
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 الوكةةةةةةةةةةىراث جزثىهةةةةةةةةةةت -3

 الحساسةةت الذهبيةةت الؼنقىديةةت

 الحيىيةةةةةةةةةةةةةةت للوضةةةةةةةةةةةةةةاداث

 – )سايبزوفلىكساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةين

 – جنتاهايسةةين – نكناهايسةةي

 – سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلفاتزايوثىبزين

 جةةةي بنسةةةلين – تتزاسةةةايكلين

 اهفينيكىل(. وكلىر

34 26 33 26 21 23 

 الوكةةةةةةةةةةىراث جزثىهةةةةةةةةةةت -2

 الوقاوهةةةت الذهبيةةةت الؼنقىديةةةت

 الحيىيةةةةةةةةةةةةةةت للوضةةةةةةةةةةةةةةاداث

 – جنتاهايسةين – )كناهايسين

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلفاتزايويثىبزين

 – تتزاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايكلين

 جي بنسلين – كلىراهفينيكىل

 – نكىهايسينفا – اهبسلين –

 لنكىهايسين(.

33 22 26 21 20 21 

 
 المناقشدددددة

 والتشخيص العزل -
 النمػػػو الذىبيػػػة العنقوديػػػة المكػػػورات جرثومػػػة يػػػدرة النتػػػائج بينػػت

 اف لػػػوحظ اذ الػػػدموي التحميػػػؿ وجػػػود مػػػ  الصػػػمب اكارالػػػدـ وسػػػط عمػػػ 
 نػوع دمػوي تحمؿ انتجت يد عزلة 378 عددىا بم  والتي العز ت معظـ
 عػػز ت معظػػـ اف مػػف (37) بػػو جػػا  مػػا مػػ  تتفػػؽ النتػػائج ىػػذه افو  بيتػػا

 مػف الػدـ حػؿ تسػبب الحيػواني ا صػؿ ذات الذىبيػة العنقوديػة المكػورات
 وسػػط عمػػ  النمػػو مػػف البكتريػػة العػػز ت كافػػة اسػػتطاعت كمػػا بيتػػا نػػوع

 مػػ  الصػػوديـو كموريػػد %5 7 عمػػ  الحػػاوي الصػػمب الممحػػي المػػانتيوؿ
 تغيػر الػ  ادى الوسػط pH وتغير الحامض نتاجا اف أذ المانيتوؿ سكر
  ا صفر ال  ا حمر مف phenol red الكاشؼ لوف

  المبنيك حامض لبكتريا التثبيطية الفعالية -
 حامض بكتريا لعز ت الواضحة التثبيطية القدرة النتائج اظيرت

 ذلػؾ سػبب يعػزى ويػد الذىبيػة العنقوديػة المكػورات جرثومػة تجػاه المبنيػؾ
 حامض مثؿ و عضوية عضوية حوامض المبنيؾ حامض تريابك  نتاج

 الػػػ  يعػػػود الحامضػػػيف ليػػػذيف التثبيطػػػي التػػػأثير واف والةميػػػؾ الالكتيػػػؾ
 عمػػػ  يػػػدرتيما ةػػػالؿ مػػػف (Undissocation) المتفكػػػؾ غيػػػر شػػػكميما
 عضػوية حوامض كونيما ال  اضافة الغذائية المواد نقؿ واعاية اةتراؽ
 الػذوباف ةاصػية وامتالكيمػا المائية ليؿالمحا في التفكؾ وجزئية ضعيفة

 الغشػػا  ةػػالؿ حػػرة وبصػػورة ا نتشػػار سػػريعة يجعميمػػا ممػػا الػػدىف فػػي
 المبنيؾ حامض بكتريا دور ال  اضافة (33) السايتوبالـز ال  البالزمي

 عمػ  والتنػافس وا ةتػزاؿ ا كسػدة وجيػد الييػدروجيني ا س ةفػض في
  (38،60البكتريوسينات )المضادات و  انتاج ال  اضافة المغذيات
 وغيددر المركددز المبنيددك حددامض بكتريددا لراشدد  التثبيطيددة الفعاليددة -

 المركز
 حػػامض بكتريػػا لرواشػػ  الواضػػ  التثبيطػػي التػػأثير النتػػائج بنيػػت

 L.casei و L.casei (v2)و L.fermentatum الػػػػػثالث المبنيػػؾ

(v1) الحساسػػػػػة الذىبيػػػػػة العنقوديػػػػػة المكػػػػػورات جرثومػػػػػة عػػػػػز ت تجػػػػػاه 
 دوامػال انتػاج الػ  التثبػيط سػبب يعػزى ويػد الحيويػة لممضادات والمقاومة
 السػػائؿ MRS وسػػط عمػػ  تنميتيػػا عنػػد العػػز ت تمػػؾ يبػػؿ مػػف المثبطػػة
 المػػػواد تمػػػؾ  نتػػػاج مالئمػػػة مػػػواد مػػػف الوسػػػط ىػػػذا يحتويػػػو عمػػػا فضػػػال"
 المبنيػؾ حامض بكتريا ةاليا عم  تسيؿ التي السائمة ولطبيعتو المثبطة
  (63) ا ستيالؾ السيمة الغذائية العناصر عم  الحصوؿ

 الػ  ادى ونصػؼ مػرتيف الراش  ىذا تركيز فاف اةر جانب مف
 عػز ت تجػاه الرواش  لتمؾ التثبيطية الفعالية في ممحوظة زيادة حصوؿ
 ويػد الحيويػة لممضػادات والمقاومػة الحساسة الذىبية العنقودية المكورات
 لمرواشػػػػ  المثبطػػػػة المػػػػواد يػػػػزترك فػػػػي زيػػػػادة حصػػػػوؿ الػػػػ  ذلػػػػؾ يعػػػػزى

 يعمػػػالف المػػػذيف والالكتيػػػؾ الةميػػػؾ حػػػامض مثػػػؿ العضػػػوية كا حمػػاض
 الفعاليػة تثبيط ال  بدوره يؤدي والذي pH الحموضة درجو ةفض عم 

ات لمبكتريوسػػػين الحيػػػوي الػػػدور عػػػف فضػػػال" المرضػػػية لمبكتريػػػا ا يضػػػية
  (66،68وبيروكسيد الييدروجيف )

 
 االستنتاجدات

 حدوث مسببات اىـ الذىبيةاحد العنقودية المكورات ومةجرث تشكؿ -3
 غريػػػػب ابػػػػو فػػػػي المنتشػػػػر السػػػػريري وتحػػػػت الحػػػػاد الضػػػػرع التيػػػػاب
 والصويرة

 مقاومػػة كانػػت الذىبيػػة العنقوديػػة المكػػورات جرثومػػة عػػز ت جميػػ  -6
 بينما والنكومايسيف والفانكومايسيف ا مبسميف لمضادات مطمؽ بشكؿ
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عاليػػػة فػػػي تثبػػػيط نمػػػو ىػػػذه ف ا كثػػػر المضػػػاد السبروفموكساسػػػيف كػػػاف
  الجرثومة

 وغيػػػر المركػػػز وراشػػػحيا المبنيػػػؾ حػػػامض بكتريػػػا عصػػػيات تمتمػػػؾ -8
 وىػػذا العنقوديػػة المكػػورات جرثومػػة تجػػاه واسػػعة تثبطيػػة يػػدرة المركػػز
 فػػي الضػػرع التيػػاب لعػػالج حيويػػة كمعػػززات  سػػتةداميا البػػاب يفػػت 

 ا بقار 
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ABSTRACT :  

This study was conducted to compare the inhibitory effect of lactic acid bacteria and its filtrate which were 

concentrated two times and half non-concentrated filtrate with some antibiotics which used usually as therapeutic 

against Staphylococcus aureus growth. Three lactic acid bacteria isolates were obtained for this goal from 

microbiology dept. laboratory, Vet. College - Baghdad university and these three isolates were lactobacillus casei 

(v1), L. casei (v2) and L. fermentatum.Sixty hundred and two milk samples were collected from 358 cows infected 

with acute and sub clinical mastitis distributed between Zob'aa village in Abu-Ghraib and Al-Naser station of cows in 

Al-sewera city. Samples were cultured on blood base agar and Manittol salt agar, biochemical tests were performed to 

ensuring the results of diagnosis Diagnostic study depending upon morphological, cultural and biochemical tests 

yielded the isolation of 173 staphylococcus aureus isolate.The susceptibility tests showed that S. aureus isolates 

varied on their sensitivity towards antibiotics, all these isolates were found to be resistante by the percentage 100% to 

Ampicillin,Lincomycine and vancomycin and 94,8%, 47,4% to pencillin-G and chloromphenicol respectively while 

these isolates were found to be susceptible 100%, 90,75%, 76,88%, 72,26% and 71,1% to ciprofloxacin, Kanamycin, 

Gentamycin, Sulfatri metheprime and tetracycline respectively. The three Isolates of lactic acid bacteria varied on 

their inhibitory effect against S. aureus Isolates L. casei (v1) showed their inhibitory effect against S. aureus isolates 

which were sensitive to ciprofloxacin, kanamycin, Gantamycin, Sulfa tri metheprime, Tetracycline, Penicillin-G, 

Chloramphenicol with inhabitation zone of 13mm while the zone increase to 18mm with the same isolates L. casei 

(v1) against S. aureus which resist to antibiotics except Ciprofloxacin. L. casei (v2) gave inhibitory zone of 19mm 

against S. aureus isolates sensitive to antibiotics and 20mm for S. aureus isolates resist to antibiotics isolates of L. 

fermentum differed in their inhibitory effect between observed effect 15mm against S. aureus which were sensitive 

antibiotics to more effect against the same isolates 17mm which were resist to antibiotics. Filtration of lactic acid 

bacteria isolates growth showed good inhibitory effect range between 18-20mm against S. aureus which were 

sensitive to antibiotics and 19-22mm against the same isolates which were resist to antibiotics.Concentration filtrate 

of lactic acid bacteria showed an increase of the inhibitory zone (23,24,23) mm for L. casei(v1), L. casei(v2), and L. 

fermentum respectively after concentrated in compare with (19,22,20)mm before concentrated. 
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