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  الملخص العربي

و الدواجن من أھم الموارد االقتصادیة لمصر حیث تمدنا  تعتبر صناعة اإلنتاج الحیواني
أنھا توفر العدید من  حیث  ھذا المجالفي باللحوم واأللبان والبیض والصوف وغیرھا من المنتجات 

 .الدواجنو فرص العمل فى مزارع اإلنتاج الحیواني
رضة التى تصیب حیوانات المزرعة متعتبر بكتیریا الباستیرال من أھم المیكروبات الم 

مرض حیث تسبب   Pasteurella multocida باستریال مالتوسیدا والطیور واألرانب خاصة الساللة
مرض التسمم الدموي البكتیري فى األرانب ومرض االلتھاب و  والدجاج للبط والرومي الكولیرا 

لألبقار و التسمم الدموي في  ألغنام واألبقار ومرض حمى السفرا وفي االرانب صغیرة العمر  ىالرئو
  .ةالحیوانات الكبیر

لى وعحیویا الباستیرال وتصنیفھا مورفولوجیا وكیمیائیا ت من بكتیریا عزالعلي  الدراسةتضمنت 
  .المستوى الجزیئى

خالل الفترة من  .مصر -الفیوم - جامعة الفیوم -كلیة الزراعة  - قسم الوراثة ب أجریت الدراسة
و شملت الدراسة اثني عشر عزلة من بكتیریا الباستیریال تم عزلھا من مسحات   ٢٠١٣حتي  ٢٠٠٩

علیھا  اعراض  توالتي ظھرانفیة لعدد من بعض حیوانات المزرعة وھي االغنام والجاموس واالبقار 
  .مصر – الفیومنطقة تنفسیة اكلینیكیة في م

  -:ھيالدراسة أھداف و
  یة من مناطق مختلفةكجمع عینات تتمثل في مسحات أنفیة لحیوانات تظھر علیھا أعراض تنفسیة اكلینی -

-Brainقطنیة معقمة ألخذھا للمعمل إلجراء عزل البكتیریا وتنمیتھا على   Swapsبالفیوم باستخدام 
heart infusion broth مثم بیئة اجار الد.   

  .نقیة عزالت تنقیھ عزالت بكتیریا الباستیرال والحصول على -

    API Kit -20 E 25 strips.لطرق التفلیدیة وایضا باستخدامباتوصیف كیمیائى حیوي  إجراء -

 .المضادات الحیویة عشر انواع منار حساسیة العزالت لاختب -

وبطریقة الغلیان لخمس عزالت  Bacterial DNA Kit (Spin Colum)باستخدام DNA عزل الـ  -
 من االبقار) FUP-12و  FUP-9 (من الجاموس و ) FPU-8و   FPU-5(من االغنام  و  FPU-2ھي 

  .ھ بین العزالتلتحدید درجة التشاب RAPD-PCRالـ كنیكوإجراء ت
  Kmt1.و جین   16S rDNAباستخداماجراء توصیف جزیئى للعزالت الخمس  -

   PCR. تیدى لنواتج الـیوالنیوكل لتحدید التتابع Sequencing عمل -
  :ما یلىفیویمكن تلخیص أھم النتائج المتحصل علیھا 

  ٤و  من االغنام ٤ من بكتیریا الباستیریال من بعض حیوانات المزرعة وھيعزلة  12تم عزل 
مستعمرات علي عزالت بوصف المن االبقار وتم التعریف المورفولوجى لل  ٤ و  من الجاموس

 µm 0.2:2بیئة اجار الدم وكان لونھا رمادي ومستدیرة والمعة ومخاطیة وقطر الخالیا 
ذا العزالت بعدم قدرتھا علي تحلل الدم او النمو على بیئة اجار ماكونكي وھخمس من وتمیزت 

  .ما یمیز الباستریال ملتوسیدا
 كلھا موجبة لالكسیدیز والكتالیز  كانتالحیویة على العزالت و االختبارات الكیمیائیة  اجریت

(+) كانت خمس عزالت حیث الیوریز و تخمر بعض السكریات سالبة النتاج و  H2Sوانتاج ال
  API-20 E Kitم استخدام لالكتوز والمانیتول وت) -(مع السكروز والجلوكوزوالسوربیتول و

  .لعزالت باستیریالا ان واظھرت النتائج ان ھناك احتمال



  عزالت ھيخمس تم اجراء عليFUP-2  و FUP-5  وFUP-8   وFUP-9 و 
  FUP-12العزالت حساسة لكل من مضادات الحیویة ووجد ان  عشراختبارات الحساسیة ل  

والكلورومنفكول وجمیعھا مقاومة لالمبسیلین التیتراسیكلین والكلندامیسین واالیرثرومیسین 
   Trimethoprimوال   Flucloxacillinوال

 تم عزل الDNA  يللخمس عزالت وعمل تفاعل البلمرة المتسلسل العشوائRAPD-PCR 
 :بادئات عشوائیة ھى ٩باستخدام 

OPA-01)  وOPA-02  وOPA-03  وOPA-04  وOPA-05  وOPA-06  
  )OPA-010و OPA-09و  OPA-07و 

 تكبیر العشوائى لمناطق متباینة من ال الـ باستخدامDNA  )RAPD-PCR ( ان جمیع
المتسلسل لمنطقة  العزالت الخمس كانت باستریال مالتوسیدا واظھرت نتائج تفاعل البلمرة 

)16S rDNA( جین  وKMT1  تم الحصول علي حزمة واحدة ولجمیع العزالت الخمس
 .التواليعلي زوج من القواعد460 و   1471

  التوصیات
 من بكتیریا الباستیریال توصیف خمس عزالتأظھرت النتائج التي تم الحصول علیھا  

واختبارھا للحساسیة لعشر  مالتوسیدا مورفولوجیا و كیمیائیا حیویا وعلي المستوي الجزیئى 
  :بناء على نتائج الدراسة ، نوصى بما یلي مضادات حیویة مختلفة و

ینبغي إجراء اختبار حساسیة العزالت البكتیریھ قبل وصف المضاد الحیوى المستخدم  لعالج  - ١
  .الحیوانات المریضة

ینبغي ترشید استخدام المضادات الحیویة في العالج  للحد من ظھور وانتشار سالالت من الباستریال   - ٢
بي سواء في الخطأ في تشخیص حتي ال یحدث خسارة اقتصادیة للمر تكون مقاومة للمضادات الحیویة

  .المرض او االسراف في المضادات الحیویة
و جین ال   16S rDNAیمكن تشخیص االمراض الناتجة عن الباستریال مالتوسیدا باستخدام  - ٣

KMT1    

 
 


