
Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 13, Issue 2, June 2018, pp. (349 - 364)  

ISSN 1992 - 0849 (Print), 2616 - 6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq 

 
949 

 

 

لبعض انواع البكتيريا السالبة لصبغة كرام عمى  النسيجيةالمرضية  التأثيرات
 امعاء الفئران الرضع.

 1فائزة ناصر طعمة  ،2عبد العزي سندس محمد طيفور
 .العراق ،كركوك، الجامعة التقنية الشمالية ،الكمية التقنية ،التحميالت المرضية1

 .العراق ،كركوك ،جامعة كركوك ،كمية العموم ،عموم الحياة2
1
Sundus_mta@yahoo.com, 

2
Fn-faezahisto@yahoo.com 

 المخمص
    Escherichia coli, Citrobacterfreundiiمن البكتيرياثالثة انواع درست التأثيرات المرضية النسجية ل

Klebseillaoxytoca  نتائج الفحص المجيري لممقاطع  مل. أظيرتخمية/ (2×106الفئران الرضع بتركيز ) امعاءعمى

االنواع  باختالفوجود آفات مرضية في االمعاء لمفئران المجرعة بجميع االنواع ولكن  بنسب اختمفت شدتيا  النسيجية

ضراوة مقارنة مع النوعين االخرين من خالل مالحظة الفحص ىي اكثر االنواع  E. coliالمعاممة، حيث كانت بكتيريا 

المجيري اذ لوحظ جود آفات مرضية في نسيج االمعاء لمفئران المجرعة بجميع االنواع ولكن  بنسب اختمفت شدتيا 

االنواع المعاممة، فقد سجمت حدوث ارتشاح لمخاليا االلتيامية الممفية مع توسف وسقوط الزغابات في تجويف  باختالف

االخران فقد لوحظ ان  انالى نخر الشديد في الغدد المعوية مقارنة مع مجموعة السيطرة ،اما النوع باإلضافةاالمعاء 

من خالل احداثيا تمفا لخاليا  freundiiCitrobacterالنوع  ىي االقل تأثيرا وضراوة من Klebseilloxytoca النوع  

 . األمعاء

 .االمعاء,بكتريا سالبة لصبغة كرام   ,الفئران الرضعالكممات المفتاحية : 
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Abstract  

The Histopathological Effect of Escherichia coli, Citrobacterfreundii and 

Klebseillaoxytoca on Intestinal Mucosa of mice were fed with 2*10
6
cell/ml. The 

microscopic examination of the histological sections showed pathological changes in 

sucked mice with all bacterial type but depending on the bacterial type: Escherichia coli 

the more virulent and cause lymph inflteration with degeneration of vili and many 

polymorphonuclear leukocytes were seen in lamina propria. On the other hand, tissue 

damage of the mucosa with necrotic and entire sheets of epithelial cells had sloughed off in 

some parts. Klebseillaoxytoca the least virulent than Citrobacterfreundii and cause damage 

in the intestine cells when compared with the control organs. 

Keywords: Suckling Mice; Gram negative bacteria; Intestine.  
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 ةـالمقدم .1
Enterobacteriaceae  ػبئٍخ ٚاعؼخ ِٚخزٍفخ االخٕبطHeterogeneous  رغزمش ثصٛسح غج١ؼ١خ فٟ اٌمٕبح

،  Shigella  ،Escherichia  ،Proteusٚاٌس١ٛأبد. ٚرزعّٓ اٌؼبئٍخ ػذداً ِٓ االخٕبط ٟ٘ ) ٌإلٔغبْاٌٙع١ّخ 

Serratia  ،Klebsiella  ،Enterobacter  ،Salmonella ٜثىز١ش٠ب عبٌجخ ٌصجغخ وشاَ زب٠ٚخ  [1]( ٚاخٕبعبً أخش

 .   [3]ٚخبصخ فٟ اٌمٕبح اٌّؼ٠ٛخ  free livingٚرزٛاخذ  فٟ اٌطج١ؼخ ثشىً زش [2] ػٍٝ اٌىجغٌٛخ ِزسشوخ

رعُ ػذداً ِّب ٠ص١ت رٛخذ اٌؼبئٍخ اٌّؼ٠ٛخ ػٍٝ إٌجبربد ٚاٌزشثخ ٚاٌّبء ٚفٟ أِؼبء االٔغبْ ٚاٌس١ٛأبد ٟٚ٘ 

ٚأزبْ اٌذَ  Meningitisٚاٌزٙبة اٌغسب٠ب  Pneumoniaٚراد اٌشئخ  Abscessesاألٔغبْ اٌزٟ رزعّٓ اٌخشاخبد 

Septicemia  ٚاٌزٙبة االِؼبءIntestinal Infection   ٚاٌزٙبة اٌّدبسٞ اٌج١ٌٛخUrinary Tract Infection 

١غذ خ١ّؼٙب غف١ٍ١بد ِؼ٠ٛخ أٚ ِشظ١خ ٌٍّع١ف، ٚاال٘زّبَ ثٙب ٌٚ  Wound Infections [4, 5]اٌدشٚذ  د ٚإخّب

ٚاعغ ألٔٙب رزعّٓ اٌىبئٕبد اٌّشظ١خ اٌّّٙخ ٌإلٔغبْ ٚاٌس١ٛاْ ٚإٌجبد ٟٚ٘ ثشىً ػبَ رغجت اٌّشض ٚفمذأبً الزصبد٠بً 

 .[6]خط١شاً فٟ وً أٔسبء اٌؼبٌُ 

ٌم١ٌٔٛٛخ ٚاٌزٟ عّب٘ب اٌجىزش٠ٌٛٛخٟ .اال٠شش٠ى١ٗ ا ٠Escherichia coliعُ إٌٛع  Escherichiaخٕظ اٌـ 

أوثش ِٓ  E.coli، ٠ٚعُ إٌٛع [7] رغجت االعٙبي ٚاِشاظبً أخشٜ E.coli، ػبدح رخزصش ثـ Escherichاالٌّبٟٔ 

، ِزسشوخ Gram Negative Bacilli.ٟٚ٘ خشاث١ُ ػص٠ٛخ عبٌجخ ٌصجغخ وشاَ   [5]% ِٓ اال٠شش٠ى١خ اٌّؼضٌٚخ 99

ٌٚمغُ ِٓ عالالرٙب  Facultatively Anaerobic، ال ٘ٛائ١خ اخز١بس٠خ Non-spore formingال رىْٛ عجٛساد 

Strains  اٌمذسح ػٍٝ رى٠ٛٓ االغٍفخ أٚ اٌّسبفعCapsules[8]. 

ثىز١ش٠ب عبٌجخ ٌصجغخ وشاَ رؼ١ش فٟ اِؼبء االٔغبْ ٚرغجت أٛاػب ِٓ  Escherichia coliاالش١ش٠ى١خ اٌم١ٌٔٛٛخ 

ِدب١ِغ سئ١غ١خ ِٓ  6ض ،ٚرمغُ اٌزساسٞ ٚزغت اٌظشاٚح اٌٝ عزخ الغبَ سئ١غ١خ ٕ٘بن االعٙبي ِخزٍفخ اٌشذح ٚاالػشا

( ETEC) ٌألِؼبءاال٠شش٠ى١ٗ اٌم١ٌٔٛٛخ اٌغبِخ  اال٠شش٠ى١ٗ اٌم١ٌٔٛٛخ اٌزٟ رغجت االعٙبي ٟٚ٘:

EnterotoxigenicE.coli:  ٟاالغفبي ٚاعٙبي اٌّغبفش٠ٓ  إلعٙبيرؼذ ٘زٖ اٌدشثِٛخ اٌّغجت اٌشئ١غTraveler’s 

Diarrhea  فٟ االلطبس االلً رطٛساً. رٕزح عالالد خشثِٛخETEC ( اٌز٠فبْ اٌّؼٛٞ اٌّزغ١ش ثبٌسشاسحLT )Heat-

labile Enterotoxin ( اٚ اٌز٠فبْ اٌّؼٛٞ اٌثبثذ ثبٌسشاسحST )Heat- stable Enterotoxin  [9]  اٚ و١ٍّٙب. 

رؼذ ٘زٖ اٌدشثِٛخ ازذ  :Enteropathogenic E.coli( EPEC) ٌألِؼبءاال٠شش٠ى١خ اٌم١ٌٔٛٛخ اٌّّشظخ 

ٌذٜ االغفبي اٌشظغ فٟ وث١ش ِٓ اٌجٍذاْ إٌب١ِخ ، ٚاػزمذ فٟ االسثؼ١ٕ١بد ثبْ ٘زٖ اٌّدّٛػخ  ٌإلعٙبياٌّغججبد اٌشئ١غ١خ 

 [10]اٌص١فٟ ػٕذ االغفبي اٌشظغ ٚاالغفبي زذ٠ثٟ اٌٛالدح اٌّٛخٛد٠ٓ فٟ دٚس زعبٔبد االغفبي  ٌإلعٙبيٟ٘ اٌّغججخ 

 . [11]( رٕزح ٚازذاً اٚ اوثش ِٓ اٌز٠فبٔبد EPEC) ٌألِؼبءٚثؼط اال٠شش٠ى١ٗ اٌم١ٌٔٛٛخ اٌّّشظخ 

 ٌإلعٙبيِٛخ ِغججخ رؼذ ٘زٖ اٌدشث :Enteroinvasive E. coli( EIEC) ٌألِؼبءاال٠شش٠ى١ٗ اٌم١ٌٔٛٛخ اٌغبص٠خ 

،  [11]ػٕذ اٌجبٌغ١ٓ ٚاالغفبي فٛق عٓ اٌخبِغخ ِٓ اٌؼّش Shigellaثدشاث١ُ اٌـ  ٌإلصبثخاٌزٞ ٠ّبثً اٌضزبس اٌّصبزت 

. اال٠شش٠ى١ٗ اٌم١ٌٔٛٛخ  [5] ٚ٘زٖ ٌغالالد رغضٚ خال٠ب اٌغشبء اٌّخبغٟ ٚرذِش٘ب ٠ٚسٛٞ اٌجشاص دِبً ِٚٛاد ِخبغ١خ



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 13, Issue 2, June 2018, pp. (349 - 364)  

ISSN 1992 - 0849 (Print), 2616 - 6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq 

 
953 

 

رؼذ ٘زٖ اٌدشثِٛخ ِغججخ ٌالعٙبي اٌذِٛٞ ٌذٜ االغفبي ٚرٕزح  :Enterohemorrhagic E. coli( EHECإٌضف١خ )

 .Shigella [1] ٚ٘ٛ ٠شجٗ اٌز٠فبْ اٌزٟ رفشصٖ خشثِٛخ اي Verotoxin٘زٖ اٌغالالد ٔٛػبً ِٓ اٌز٠فبْ اٌّؼشٚف ثبعُ 

رؼّذ ٘زٖ اٌدشثِٛخ ِغججخ  Enteroaggregative E.coli( EAggECاٌّزدّؼخ )  اٌّؼ٠ٛخ اٌم١ٌٔٛٛخ  اال٠شش٠ى١ٗ 

اٌّغزّش ٌذٜ األغفبي ٚاٌشظغ فٟ وث١ش ِٓ دٚي اٌؼبٌُ، ٚٚخذ أْ ٌجؼط عالالرٙب اٌمذسح ػٍٝ االٔزبج  ٌإلعٙبي

 Entero Aggregative Heat Stable( EASTاٌّزٛاصً ٌٍز٠فبٔبد اٌّؼ٠ٛخ اٌثبثزخ ثبٌسشاسح )

Enterotoxin[12]( اال٠شش٠ى١ٗ اٌم١ٌٔٛٛخ االٌزصبل١خ.EAEC )Enteroadherent E. coli:  ُػشفذ ٘زٖ اٌدشاث١

 .[11]، ٚ٘زٖ اٌدشاث١ُ ال رٕزح أٞ ٔٛع ِٓ اٌز٠فبٔبد [10]ردش٠ج١بً فمػ ثّٕػ اٌزصبلٙب ثخال٠ب اٌّضاسع إٌغ١د١خ 

ِغجت شبئغ فٟ اصبثبد اٌزٙبة اٌّدبسٞ اٌج١ٌٛخ ار رؼذ ٘زٖ اٌجىزش٠ب اٌّغججخ  ٠K. oxytocaؼزجش ثىزش٠ب  

ٚرٛخذ ٘زٖ اٌجىزش٠ب ثّٛغ١ٕٓ شبئؼ١ٓ ّ٘ب :اٌج١ئخ  [13]( Nosocomial infectionاٌّزؼٍمخ ثبٌّغزشف١بد )ٌالصبثبد 

 mucosaاِب اٌّٛغٓ االخش فٙٛ عطر اٌطجمخ اٌّخبغ١خ ) ٚرزّثً ثغطر اٌّبء ٚاٌّدبسٞ ٚاٌزشثخ ٚػٍٝ إٌجبربد,

surface١ٙب ٠ٚؼًّ اي( ٌٍجبئٓ ٚال ع١ّب االٔغبْ ٚاٌخ١ٛي ٚاٌخٕبص٠ش ار رغزٛغٓ فLPS  ٟػٍٝ رسف١ض اٌخال٠ب اٌجٍؼ١ّخ اٌز

اِب رأث١شارٙب إٌغد١خ فزغجت اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغ١شاد اٌٛظ١ف١خ فٟ اٌىٍٝ  [14]رسفض اٌغب٠زٛو١ٕبد ٚػبًِ اٌٛسَ اٌزٕخشٞ

 . [16]رغجت ردّؼب أزمبئ١ب ٌٍصف١سبد اٌذ٠ِٛخ فٟ اٌىجذ LPS ار اْ اٌدشع اٌّخزٍفخ ًٌ [15]ٚٔخش إٌج١جبد اٌى٠ٍٛخ 

رؼذ ِٓ اٌدشاث١ُ  اٌّؼ٠ٛخ اٌغبٌجخ ٌصجغخ وشاَ فمذ ػضي اٌؼذ٠ذ ِٕٙب ِٓ  Citrobacter اْ االٔٛاع اٌزبثؼخ ٌدٕظ 

ار ٠ؼضٜ اٌزجب٠ٓ ٚاٌزٕٛع فٟ ٘زٖ  Intestinal microflora ٌألِؼبءخشٚج االغفبي وٕٛع ِـٓ اٌّزؼب٠شـبد اٌذل١مـخ 

مذَ ػّش اٌطفً ٚثبٌّسصٍخ ر١ًّ ثؼط اخٕبط اٌؼبئٍخ اٌّؼ٠ٛخ اٌّزؼب٠شبد إٌٝ ٔٛع اٌزغز٠خ اٌزٟ رزطٛس ِغ ر

Enterobacteriaceae   ٚKlebseilla  ٚCitrobacter ٚEnterobacter   إٌٝ اعز١طبْ اِؼبء زذ٠ثٟ اٌٛالدح

 .[3]سغُ ازبغزُٙ ثبٌؼٕب٠خ اٌّشوضح 

ثزسف١ض االصبثخ ثبالعٙبي  C.freundiiٚفٟ ٔٙب٠خ اٌثّب١ٕٔبد ِٓ اٌمشْ اٌّبظٟ اظٙشد االثسبس ػاللخ خشثِٛخ   

أٚي ِٓ اثجذ رٌه ثؼذ رّىٕٗ ِٓ ػضٌٙب ِٓ خشٚج  Guarinoِٓ خالي لذسرٙب ػٍٝ أزبج اٌز٠فبْ اٌثبثذ ثبٌسشاسح ٠ٚؼذ 

زذ٠ثٟ اٌٛالدح اٌّصبث١ٓ ثبالعٙبي ٚثزٌه ٚظغ االعبط اٌثبثذ اٌزٞ اسعٝ ظّٙب إٌٝ لبئّخ اٌّغججبد اٌّشظ١خ 

etiologic agent [17]. 

 :المواد وطرائق العمل .2
ا٠بَ ثبٌّؼٍك اٌجىز١شٞ اٌّضسٚع فٟ اٌٛعػ  6-4أخش٠ذ اٌذساعخ اٌسب١ٌخ ِٓ خالي ردش٠غ اٌفئشاْ اٌشظغ ثؼّش  

َ ار رُ رمغ١ُ اٌس١ٛأبد اٌٝ ثالثخ ِدب١ِغ إظبفخ إٌٝ ِدّٛػخ 97عبػخ رسذ دسخخ زشاسح 34ٌّذح  BHIB اٌغبئً

اٌغ١طشح رُ ردش٠غ اٌس١ٛأبد ثبٌّؼٍك اٌجىز١شٞ اٌخبص ٌىً ِدّٛػخ ثٛاعطخ اثشح ردش٠غ ػذا ِدّٛػخ اٌغ١طشح فمذ رُ 

سٚفٛسَ رُ رخذ٠ش اٌس١ٛأبد ٚرشش٠سٙب ( ،ٚثبعزؼّبي اٌىNormal salinٍٛردش٠ؼٙب ثبٌّسٍٛي اٌٍّسٟ اٌفغٍدٟ )

 إٌغ١د١خ% ٌغشض رسع١ش٘ب ٌٍذساعخ 33ثزشو١ض  اٌفٛسِب١ٌٓٚاعزخشاج االػعبء )اٌىجذ ٚاٌىٍٝ( ٚرثج١زٙب ثٛاعطخ 
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ٚفسصٙب ثٛاعطخ اٌّدٙش   [19]اخش٠ذ اٌذساعخ إٌغد١خ ِٓ خالي اػذاد ِمبغغ ٔغد١خ اػزّبدا ػٍٝ غش٠مخ . [18]

 .ٚاٌزمبغ اٌصٛس ثٛاعطخ وب١ِشا سل١ّخ 40X  ٚ100Xاٌعٛئٟ ػٍٝ لٛح 

 النتائج والمناقشة .3
 تمثمت التغيرات المرضية النسجية في كل من االعضاء االتية :    

 2×11 6بتركيز  E.coliا أ.مجموعة الفئران المعاممة بمعمق الجرثومي لبكتري

لوحظ ارتشاح لمخاليا االلتيامية الممفية عند الطبقة المخاطية وتحت المخاطية حيث تجمعت بشكل ِبؤرة حول الغدد 
المخاطية المعوية مع استطالة الزغابات و نخر شديد في الغدد المعوية بدء بالطبقة المخاطية وممتدا الى الطبقة تحت 

في الخاليا الظيارية المبطنة   Hypertrophyعاء وتضخم الى توسف وسقوط  بعض منيا في تجويف االم إضافة
منيا  عند البعض Hyperplasis لمغدد المعوية مسببة انسداد تجويف عديد من الغدد فضال عن وجود فرط التنسج

وحدوث وذمة واحتقان في االوعية الدموية  مع ضمور في االلياف العضمية عند الطبقة العضمية و حدوث نزف في 
 .1الشكل  معاءنسيج اال

 

 

يوضح نخر 2×610ساعة عند تركيز22بعد  E.coliمقطع في امعاء فأر معامل بالذيفان الداخمي لجرثومة  : 1الشكل
وتوسف وسقوط الزغابات المعوية مع حدوث نزف وفرط التنسج وارتشاح لمخاليا االلتيابية في تجويف االمعاء .الصبغة 

 X10ايوسين ،قوة تكبير-ىيماتوكسمين
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يوضح 2×106ساعةعند تركيز22بعد  E.coliمقطع في امعاء فأر معامل بالذيفان الداخمي لجرثومة   :2الشكل 
ارتشاح لمخاليا االلتيامية الممفية مع استطالة الزغابات مع توسف وسقوط  بعض منيا في تجويف االمعاء باالضافة 

 .X 40ايوسين ،قوة تكبير -الى نخر الشديد في الغدد المعوية .الصبغةىيماتوكسمين
 

 

 

يوضح  2×106ساعةعند تركيز 22بعد E. coli مقطع في امعاء فأر معامل بالذيفان الداخمي لجرثومة  : 3الشكل 
-الصبغة ىيماتوكسمين نخر وتوسف وسقوط الزغابات المعوية مع ارتشاح لمخاليا االلتيابية في تجويف االمعاء.

 .X 40ايوسين قوة تكبير
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يوضح  2 ×106ساعةعند تركيز 22بعد   E coliمقطع في امعاء فأر معامل بالذيفان الداخمي لجرثومة :  4 شكلال
-نخر وتوسف مع حدوث نزف وفرط التنسج وارتشاح لمخاليا االلتيابية في تجويف االمعاء .الصبغة ىيماتوكسمين

 .X 400ايوسين قوة تكبير
 
 

 
 

 ×106ساعةعند تركيز22بكتيريا القولون بعد  Ecoli بالذيفان الداخمي لجرثومةمقطع في امعاء فأر معامل :  5 الشكل
يوضح ارتشاح الخاليا االلتيابية الممفية مع مع فرط التنسج واستطالة الزغابات وتساقطيا في تجويف االمعاء  2

 .10Xايوسين قوة تكبير  -ىيماتوكسمين الصبغة المعوية. الى حدوث نخر في  الغدد باإلضافة
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 2×106بتركيز K.oxytocaب . مجموعة الفئران المعاممة بمعمق الجرثومي لبكتريا
  Intestineاألمعاء 

لوحظ ارتشاح لمخاليا االلتيامية الممفية عند الطبقة المخاطية وتحت المخاطية حيث تجمعت بشكل ِبؤرة حول الغدد 
المعوية مع استطالة الزغابات وحدوث نخر شديد في الغدد المعوية بدء بالطبقة المخاطية وممتدا الى الطبقة تحت 

 7، 6الشكل االمعاء  المخاطية اضافة الى توسف وسقوط  بعض منيا في تجويف 

 

ساعة يوضح 22بعد 2×106عند تركيز .oxytocaKمقطع في امعاء فأر معامل بالذيفان الداخمي لجرثومة : 6 الشكل
ايوسين -نخر وتوسف وسقوط الزغابات المعوية مع ارتشاح لمخاليا االلتيابية في تجويف االمعا ء.الصبغة ىيماتوكسمين

 40X،قوة تكبير

 

ساعة يوضح نخر 22بعد  2×106عند تركيز K.oxytoca مقطع في امعاء فأر معامل بالذيفان الداخمي لجرثومة : 7 الشكل
ايوسين ،قوة -وتوسف وسقوط الزغابات المعوية مع حدوث   وارتشاح لمخاليا االلتيابية في تجويف االمعاء .الصبغة ىيماتوكسمين

 .40Xتكبير
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  2×106بتركيز Citrobacterالجرثومي لبكترياج . مجموعة الفئران المعاممة بمعمق 
لوحظ تقزم الزغابات اضافة الى فرط تنسج وتضخم الخاليا الظيارية المبطنة لمزغابات المعوية وارتشاح الخاليا 

, 8  الشكلديد من الغدد المعوية. االلتيابية وحيدة النواة عند الطبقة المخاطية وتحت المخاطية مع انسداد تجويف الع
11 

 

لجرثومةبعد  2×106عند تركيز Citrobacterمقطع في امعاء فأر معامل بالذيفان الداخمي لجرثومة : 8 الشكل
-الصبغة ىيماتوكسمين ساعة يوضح ارتشاح لمخاليا االلتيابية باالضافة الى التنكس الدىني في تجويف االمعاء.22

 40Xايوسين ،قوة تكبير
 

 

ساعة يوضح تقزم 22بعد 2×106عند تركيز Citrobacterلجرثومةمقطع في امعاء فأر معامل بالذيفان الداخمي  :9 الشكل
ايوسين -الزغابات المعوية مع ارتشاح لمخاليا االلتيابية باالضافة الى التنكس الدىني في تجويف االمعاء.الصبغة ىيماتوكسمين

 400X،قوة تكبير
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ساعة 22بعد 2 ×106عند تركيز Citrobacterفأر معامل بالذيفان الداخمي  لجرثومةمقطع في امعاء :  11 الصورة
يوضح تقزم الزغابات مع فرط تنسج  مع ارتشاح لمخاليا االلتيابية باالضافة الى التنكس الدىني في تجويف 

 400Xايوسين ،قوة تكبير-االمعاء.الصبغة ىيماتوكسمين
 
 

 

ساعة 22بعد  2×106عند تركيز Citrobacterمقطع في امعاء فأر معامل بالذيفان الداخمي لجرثومة : 11 الشكل
يوضح نخر وتوسف وسقوط الزغابات المعوية مع ارتشاح لمخاليا االلتيابية باالضافة الى تقزم الزغابات المعوية 

 ..40Xايوسين ،قوة تكبير-.الصبغة ىيماتوكسمين
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  النتائج والمناقشة .4
اظيرت نتائج ىذه الدراسة وجود افات مرضية نسجية في االمعاء  تراوحت بين التنكسات والنخر وااللتياب ومن 

البكتيرية المعاممة في ىذه الدراسة. وكما ىو معموم فأن التنكسات ىي تغيرات  لألنواعالنوع الطفيف الى الشديد تبعا 
أي  Reverisableل وىذه التغيرات غالبا ما تكون تراجعية مرضية تحدث في الخاليا عند تعرضيا الى اذى غير قات

 انيا تختفي وتعود الى وضعيتيا السوية بمجرد زوال العامل المسبب المؤذي والفترة الزمنية التي يؤثر خالليا
ي اكثر .وعمى سبيل المثال فأن الخاليا المعوية مقاومة لمعظم العوامل المؤذية وىكذا فان بعض العوامل المؤذية ى[20]

فبعض العوامل ال تسبب إال اذى طفيفا عندما يكون بجرعة صغيرة او ذات ظراوة  سمية لمخاليا من العوامل االخرى.
لساللة ذات  تعرضوعندما تكون   يكون بكمية او جرعة كبيرة او عندما اقل من االنواع االخرى ولكنو يسبب النخر

المؤذي قصيرة فان االذى يكون طفيفا وعندما تكون الفترة طويمة فأن  ظراوة عالية وايضا اذا كانت فترة تأثير العامل
 وىذا ما اكدتو ىذه الدراسة من خالل النتائج  التي تم الوصول الييا  .[21] االذى يكون شديدا 

ان حدوث آفة التنكس المخاطي مع نخر الخاليا الظيارية وتوسفيا وىي ناتجة عن االذى والتخريش الذي يحدثو 
خاليا كوبمت عمى إنتاج المزيد من المواد المخاطية )بروتين مخاطي(  وباألخصان في تحفيز الخاليا الظيارية الذيف

 functionalوىي قد تكون ناتجة عن فعل تأثير الذيفانات عمى المتقدرات ىذه فضال عن انو قد يكون تعويضا وظيفيا 
compansitory ة االمعاء حيث لوحظ وجود فرط تنسج مع تضخم وخاصة والمتوسفة في ظيار  لبقية الخاليا المنخرة

 [22]  .  عند الخاليا المبطنة لمزغابات المعوية  

كما لوحظ ضمور الزغابات وىذا قد يكون ناتج عن سوء االمتصاص الحاد بفعل الذيفان حيث احدث تغييرا وظيفيا 
لي حدوث آفات النخر وىو كفيل في إحداث وبالتا Absorptive cellفي الخاليا الظيارية خاصة خاليا االمتصاص 

المفرز من قبل الخاليا الظيارية  Chaloneضمور زغابي ىذا فضال عن انو قد يعود الى انخفاض في مستوى الكالون 
المعوية والمسؤول عن تكاثر وزيادة حيوية ىذه الخاليا والذي ادى الى الضمور الزغابي كما قد يكون لمذيفانات في 

الكتوز من خالل تحطيم االحماض العضوية والغازات وتجمعيا في تجويف االمعاء مما يزيد من خفض مستوى ال
الضغط التنافذي لمسوائل وبدال من االمتصاص يحدث سحب لمسوائل في تجويف االمعاء محدثة بذلك اإلسيال 

Diarrhoeae  السمية والتي من خالليا ىذا فضال عمى ان نخر االمعاء الشديد وااللتياب الحاد قد يؤدي الى حدوث
  [23] تظير االفات في االعضاء االخرى

ان ظيور االفات المرضية عند الفئران تعد عاماًل اساسيًا في حدوث االسيال وذلك لشدة التغيرات المرضية التي 
ء الدموي ويعد ذلك يحدثيا الذيفان اذ يعمل عمى توسع االوعية الدموية الشعرية في الزغابات وبالتالي زيادة نفوذية الوعا

كافيًا لجمب عوامل الجذب الكيمياوي الخاصة بالخاليا االلتيابية ، ومنيا الممفيات فضاًل عن وجود عوامل النخر 
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Necrotic Factors   والتي تتآزر في احداث االفات النخرية وااللتيابية لنسيج االمعاء ، فضاًل عن التأثير العصبي
 .   [24]من خالل تأثيره عمى النيايات العصبية والتي تعيق من حركة االمعاء SLTالذي يحدثو ذيفان 

، ويعزى  ضراوة  Cell-associated [25]يعد ىذه الذيفانات بصورة عامة من الذيفانات المرتبطة بالخمية 
E.coli ا في معظم االحيان الى انيا من الجراثيم الطبيعية التواجد في امعاء االنسان والحيوان ، وتكون االصابة بي

، تعد ىذه الجرثومة من  [26]داخمية المنشأ ، وقد تكـون مـن مصـدر خارجـي كمـا فـي حالـة استخدام المحاليل المموثة 
التي  (Fimbriae)الجراثيم االنتيازية وتمتمك بعض العوامل التي تساعدىا عمـى احداث االصابـة كامتالكيـا لالىـداب 

بخاليـا المضيـف وقدرتيـا عمـى انتاج الذيفانات المعويـة واحتـواء جدارىا عمى مادة متعددة  تساعدىا عمى االلتصاق
وان ظيور بعض الغدد المعوية وىي تعاني من 27] ، [28وتتصف بانيا ال تقاوم الجفاف (L.P.S)السكريات الدىني 

ان التغيرات المرضية  يجة لحدوث النخر.التضخم تعد محاولة منيا في التعويض الوظيفي لما فقدتو الغدد المعوية نت
تمثمت بالتياب االمعاء النخري الحاد الناتج عن  التي لوحظت عمى امعاء الفئران بعد تجريعيا براشح الذيفان المعوي

التخريب الذي احدثتو الذيفانات في الخاليا الظيارية المبطنة لمزغابات المعوية اذ يسبب تجمطًا في ىيولي الخمية 
وظائفيا الحيوية من خالل التأثير عمى وظيفة المايتوكوندريا والذي يسبب فقدانًا في انتاج  ألداءية وفقدانًا الظيار 

المولدة لمطاقة مما يجعل البيئة الحامضية ىي السائدة في ىيولي الخمية وىو العامل  ATPاالدينوسين ثالثي الفوسفات 
 .[24]عن ان الذيفان بطبيعتو بسبب تغيرًا في شكل ووظيفة الخاليا االساس لحدوث النخر في الخاليا الظيارية فضاًل 

تفرز الذيفانات المعوية من الجرثومة في جسم الكائن الحي إذ ترتبط مع سطح الخاليا البيضاء والخاليا البطانية 
كالندين الذي يعد احد لجدار الوعاء الدموي لتنشيط وتحرير الفوسفواليبيز الداخمي المنشأ مما يؤدي إلى تحرير البروستو 

وبالتالي حدوث االستجابة االلتيابية في النسيج كما ان الذيفانات بطبيعتيا  Pyrogen factorعوامل خفض الحرارة 
ذات  Toxemia، كما تعد حالة انسمام الدم  Outolytic enzymesتعمل عمى تحفيز افراز االنزيمات الحالة لمنسيج  

والتي ينجم عنيا قمة في جريان الدم ومن ثم نقص االوكسجين الوارد لمخاليا  Ischemiaتأثير كبير في احداث الذوى 
مما يؤدي إلى حدوث الخمل النسجي . وقد اشارت )عبد الحميد  ( الى التأثيرات المرضية النسجية الشديدة في االمعاء 

شات طبيعية اذ ادى تجمع السوائل في إلى الفعل التآزري بين الذيفانات والجراثيم الموجودة في االمعاء بشكل متعاي
 [26].االمعاء إلى تييئة الظروف المالئمة لتكاثرىا واظيار نشاطيا في التأثيرات المرضية النسجية لالمعاء 
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