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  الخالصة

لحقــل الحیــواني لكلیــة الطــب البیطــري، جامعــة بغــداد لفــي هــذه التجربــة تابعــةنعجــة عواســیة 16إســتخدم 

نعـاج دون 8نعاج عواسیة عنـد الیـوم الرابـع بعـد الـوالدة وتركـت 8تم حقن البروستوكالندین في حیث 2006سنة 

16، 4عنـد الیـوم جرثـوميمسـحات مهبلیـة منهـا لغـرض العـزل العالج كحیوانات سیطرة، حیث تم متابعتهـا وأخـذ

لـوحظ تنـاقص عـالي المعنویـة . عزلـت البكتریـا القولونیـة والمكـورات العنقودیـة خـالل مـدة الدراسـة. بعد الوالدة28و

)P<0.01( شــیاع فــي النســبة المئویــة للعــزل البكتیــري مــع تقــدم الفتــرة بعــد الــوالدة والــذي كــان مصــاحبًا لبــدء دورة

ولم یتم عزل أي نوع أخر مرضي من البكتریا خالل هـذه . في المجموعة المعالجة مقارنًة بمجموعة السیطرةةبكر م

  .الدراسة
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Abstract  
16 Awassi ewes have been used related to the animal farm in the Veterinary 

Medicine College, Baghdad University during 2006. Prostoglandine PGF2 was 
injected to (8) Awassi ewes on the day 4 post parturition, while (8) others Awassi 
ewes were left as control group. Vaginal swabs were taken for bacterial isolation on
day 4, 16 and 28 post parturition. Isolated bacteria Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus showed a significant (P<0.01) decrease in their count
accompanied with progressing time after parturition. The treated ewes also showed 
early estrus as compared to control group. No pathogenic bacteria were isolated 
during this study.
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  المقدمة

ي إلـــى حالتـــه یعـــود الجهـــاز التناســـللكـــيي مـــن أهـــم المشـــاكل التـــي تعقـــب الـــوالدة جرثـــومیعتبــر الطـــرح ال

خاصــــًة و بــــأن هنالــــك أنــــواع مختلفــــة مــــن الجــــراثیم ) 13-3(لقــــد وجــــدَّ البــــاحثون ). 2و1(الطبیعیــــة قبــــل الحمــــل 

Escherichia coli وStaphylococcus aureus التــي ُعــدت طبیعیــة التعــایش فــي المجــرى التناســلي بعــد

ى التناســلي الطبیعــي وأمراضــیة تلــك الجــراثیم وأن الــوالدة لألغنــام، كمــا یوجــد تــوازن مــا بــین اآللیــة الدفاعیــة للمجــر 

الســـیما وأن الطبیعـــة التشـــریحیة . حـــدوث أي عامـــل یـــؤثر علـــى تلـــك اآللیـــة قـــد یـــؤدي إلـــى إصـــابته بتلـــك الجـــراثیم

والنسیجیة لرحم األغنام خالل فترة ما بعـد الـوالدة والتـي یبقـى فیهـا عنـق الـرحم مرتخیـًا لعـدة أیـام بعـد الـوالدة والـذي 

، وفیها تتواجد أنسجة منسلخة، سوائل نفاسیة وكمیـة مـن )14و3، 2(يتجویف الرحمالإلى جراثیمدخول الیسهل 

25-20تحت الظرف الطبیعیة یكتمل تجدد نسیج بطانة الرحم خالل ). 15(جراثیمالدم تعتبر وسط مالئم لنمو ال

  ).15و14، 1(ها من قبل الرحم یوم بعد الوالدة، مع طرح األفرازات النفاسیة خارج الجسم أو إمتصاص

-3أن أستخدام العالجات الهرمونیة في النعاج بعد الوالدة ُتعجل الفعالیة المبیضیة بفترة أقصـر بحـوالي 

، ومن هذه الهرمونات البروستوكالندین والذي أستخدم بعد الوالدة ألسباب )16و1(یوم مقارنًة بالغیر معالجة 10

ِإن العودة السریعة للفعالیة المبیضیة تحـدث خـالل أول أسـبوعین بعـد الـوالدة ). 19و18، 17، 1(عالجیة عدیدة 

مصحوبًةً◌ بإرتفاع هرمون األستروجین نتیجة للنمو الجریبي لكن مع شیاع صامت كما یلعب فیها الـرحم دورًا فـي 

وى هرمــــون دراســــة اخــــرى ذكــــرت أن مســــت). 20و14، 1(الســــیطرة علــــى الفعالیــــة المبیضــــیة أثنــــاء هــــذه الفتــــرة 

لهـــــذا الســـــبب فـــــأن أســـــتخدام ). 21و2، 1(البروســـــتوكالندین یعـــــود لمســـــتواه الطبیعـــــي قبـــــل أول أباظـــــة نفاســـــیة 

یزیــد مــن مســتوى هرمــون األســتروجین ألول دورة شــیاع مبكــرة بعــد الــوالدة األمــر الــذي یســرع فــي البروســتوكالندین

تـأثیر البروسـتوكالندین علـى الطـرح البكتیـري خـالل علیه صـممت الدراسـة الحالیـة لمعرفـة ). 2و1(طرح البكتیریا 

  .في العراقفترة ما بعد الوالدة في النعاج والتي لم تدرس من قبل

  

  المواد وطرائق العمل

، 2005جامعـــة بغـــداد فـــي نیســـان / أجریـــت الدراســـة الحالیـــة فـــي الحقـــل الحیـــواني لكلیـــة الطـــب البیطـــري 

. كغــم40-35ســنة وبــوزن 2-1.5تراوحــت أعمارهــا مــا بــین نعجــة عواســیة بالغــة ســلیمة صــحیاً 16أســتخدمت 

  PGF2البروســـتوكالندین قســـمت النعـــاج إلـــى مجمـــوعتین األولـــى حقنـــت فـــي الیـــوم الرابـــع بعـــد الـــوالدة بهرمـــون 

)Ilerin® ( ألمانیـا –شركة انترفیـت انترناشـونال فیسـبادن المنتج من قبل)Intervet Company ( مـل 1بجرعـة

)0.196mg tiaprost trometamol (أخذت المسحات المهبلیة . فیما تركت المجموعة الثانیة كمجموعة سیطرة

زرعــت المســحات . بعــد غســل وتعقــیم فتحــة الفــرج فــي الیــوم الرابــع، الســادس عشــر والثــامن والعشــرین بعــد الــوالدة

) سـط المغـذي، وسـط المـاكونكي ووسـط امـالح المـانتول وسـط الـدم، الو ( المأخوذة في أوساط زرعیـة مختلفـة مثـل 

ســاعة ثــم عزلــت البكتیریــا وشخصــت بواســطة الفحــوص الكیمیوحیویــة لكــل 48-24لمــدة °م37فــي درجــة حــرارة 

Cruickshantصنف اعتمادًا على طریقة  et al.)22(وSneath et al.)23.(  

  ).24(أستخدام تحلیل مربع كايبتم أجراء التحلیل اإلحصائي 
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  النتائج

أنـــواع بكتیریـــة 3مســـحة مهبلیـــة أمكانیـــة تشـــخیص 48أظهـــرت نتـــائج الدراســـة الحالیـــة والتـــي ُأخـــذ فیهـــا 

،Escherichia coli(مختلفــــــــة هــــــــي البكتیریــــــــا القولونیــــــــة والمكــــــــورات العنقودیــــــــة والبــــــــروتیس فولكــــــــارس 

Staphylococcus aureusوProteus vulgaris ( حیـث عزلـت بكتیریـا الــEscherichia coli   29مـن

بالمرتبــة الثانیــة   Staphylococcus aureus، وجــاءت بكتیریــا الـــ لكــال المجمــوعتیننمــوذج للمســحات المهبلیــة

في   Proteus vulgarisعزلة لكال المجموعتین، ثم ثالث عزالت لبكتیریا 16فبلغت عدد العزالت البكتیریة لها 

  .مجموعة السیطرة فقط

مــن عــدد العینــات الكلــي لكــال المجمــوعتین % 60.4بنســبة Escherichia coliریــا الـــ لقــد عزلــت بكتی

 Proteusوأخیرًا شكلت نسبة بكتیریـا الــ % Staphylococcus aureus33.3فیما بلغت نسبة عزل بكتیریا الـ 

vulgaris 6.3أقل نسبة للعزل من العدد الكلي للعینات حیث بلغت.%  

من عدد المسحات المهبلیة المأخوذة عند الیوم الرابع بعد % Escherichia coli75بلغت نسبة عزل 

فـي كـال المجمـوعتین، أي أن Proteus vulgarisوال Staphylococcus aureusالـوالدة، بینمـا لـم تعـزل الــ 

  .)1والشكل رقم 1جدول رقم (%25النسبة المئویة للمسحات السالبة لكال المجموعتین بلغت 

مـن العـدد الكلـي % Escherichia coli50م السادس عشر بعد الوالدة فقد بلغت نسبة الـ اما عند الیو 

مــن العــدد الكلــي للمســحات المهبلیــة فــي مجموعــة % 67قابلهــا نســبة معالجــةمجموعــة الالللمســحات المهبلیــة فــي 

نســبة المئویــة لعــزل وجــود فرقــًا معنویــًا فــي الفــي حــین لــم یالحــظ ، )P<0.01(ة، حیــث ســجل فرقــًا معنویــًا ســیطر ال

مــن العــدد الكلــي للمســحات المهبلیــة لكــال المجمــوعتین % 50والــذي بلــغ Staphylococcus aureusبكتیریــا 

والشـكل رقـم 1جـدول رقـم (فـي كـال المجمـوعتینProteus vulgarisبالوقـت الـذي لـم تسـجل أي نسـبة لبكتیریـا 

1( .  

عنــد الیــوم الثــامن والعشــرین بعــد Escherichia coliتوصــلت الدراســة الحالیــة إلــى أن نســبة بكتیریــا 

ًا نخفاضــة، بالوقــت الــذي لــوحظ إمعالجــمجموعــة الالمــن العــدد الكلــي للمســحات المهبلیــة فــي % 67الــوالدة كانــت 

ة ضـــمن الیـــوم الثـــامن ســـیطر فـــي مجموعـــة ال) P<0.01(وبشـــكل معنـــوي % Escherichia coli33بنســـبة الــــ 

مـــن العـــدد الكلـــي للمســـحات % 33بنســبة Proteus vulgarisهــور بكتیریـــا الــــ رافقهـــا ظوالعشــرین بعـــد الـــوالدة

مـــــا أظهـــــرت النتـــــائج الحالیـــــة عـــــدم وجـــــود فرقـــــًا معنویـــــًا فـــــي نســـــبة ك.)1والشـــــكل رقـــــم 1جـــــدول رقـــــم (المهبلیـــــة

Staphylococcus aureus50 %1جــدول رقــم (مــن العــدد الكلــي للمســحات المهبلیــة فــي كــال المجمــوعتین

  .)1م والشكل رق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



214

  النسب المئویة ألنواع الجراثیم لدى النعاج العواسیة خالل شهر بعد الوالدة): 1(الجدول رقم 

  انواع الجراثیم

فترة بعد الوالدة
Escherichia coliStaphylococcus aureusProteus vulgaris

المجموعة 

المعالجة

750000الیوم الرابع

5000*50الیوم السادس عشر

5000*67الیوم الثامن والعشرین

مجموعة 

السیطرة

750000الیوم الرابع

5000*67الیوم السادس عشر

5033*33الیوم الثامن والعشرین

  ).P<0.01(تمثل وجود فرقًا معنویًا على مستوى * 

  

  

75
75

0 0 0 0

67

50 50
50

0 0

33

67

50 50

33

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ریا
كت

الب
 ب

بة
صا

لأل
ة 

وی
مئ

 ال
بة

س
الن

الیوم الرابع الیوم السادس عشر الیوم الثامن والعشرین
األیام بعد الوالدة

الشكل رقم (1): النسبة المئویة ألنواع الجراثیم لدى النعاج العواسیة خالل شھر 
بعد الوالدة

Escherichia coli control group
Escherichia coli treated group
Staphylococcus aureaus control group
Staphylococcus aureaus treated group
Proteus vulgaris control group
Proteus vulgaris treated group

  
  

  

  المناقشة

أكدت نتائج الدراسة الحالیة إمكانیة عـزل أنـواع مختلفـة مـن البكتیریـا الطبیعیـة التعـایش فـي مجـرى القنـاة 

لقد عزل عدد من الباحثین).13و10(التناسلیة األنثویة بعد الوالدة، والتي ال تؤثر على الفعالیة التناسلیة لألنثى 

ذلــك إلــى ) 10(عــدة أنــواع مــن البكتیریــا بعــد الــوالدة إضــافًة لمــا توصــلت ألیهــا الدراســة الحالیــة وأعــزى )3-13(

بة لتلك األضافات فـي العـزل البكتیـري بعـد الـوالدة منهـا تبـاین أنسـال اإلنـاث بمجموعة من العوامل المساعدة والمس

  . اإلداریة، الظروف البیئیة المحیطة بالحیوانات إضافة لطریقة أخذ النماذجالتي خضعت للدراسة، العوامل 
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الیـوم الرابـع عنـد % 75بنسـبة Escherichia coliأظهرت نتائج الدراسة الحالیـة امكانیـة عـزل بكتیریـا 

لمهبلیـة بعد الوالدة لكال مجموعتي الدراسـة، وربمـا یعـزى ذلـك لغیـاب الفعالیـة المبیضـیة ضـمن وقـت أخـذ المسـحة ا

تـؤدي إلـى ) الطـور الجریبـي ( حیث أن زیادة الفعالیة المبیضـیة )26و2،10،25(آخریناألولى وهذا ما فسره 

، فضــًال عــن الحالــة الفســلجیة الطبیعیــة التــي تعقــب الــوالدة وهــي بقــاء عنــق الــرحم إنخفــاض نســبة العــزل الجرثــومي

ال زال یحتوي على إفرازات نفاسیة تعتبر الوسـط المفضـل لنمـو مفتوح، مرتخي ولعدة أیام بعد الوالدة، والرحم الذي 

ـــــــف انواعهـــــــا  ـــــــا ) 12و10(بینمـــــــا أشـــــــار ). 13و4، 3(وتكـــــــاثر البكتیریـــــــا علـــــــى مختل ـــــــى أن مصـــــــدر بكتیری إل

Escherichia coli ًكمــا أن آلیــة الــدفاع الرحمــي مــن الجوانــب المهمــة جــدًا فــي . قــد یكــون القنــاة الهظمیــة أیضــا

حیـــث أن زیـــادة آلیـــة الـــدفاع )25و9،12،13(لبكتیریـــا فـــي المجـــرى التناســـلي إضـــافًة للـــرحم تموضـــع وتكـــاثر ا

أنتــاج هرمــون مــع إذ یتــأزر . الرحمــي تســبب إنخفــاض نســبة األرحــام التــي تعطــي نتــائج موجبــة للعــزل الجرثــومي

). 13و12، 10، 2(األستروجین وٕازدیـاد آلیـة الـدفاع الرحمـي، والتـي تـنخفض عنـد هیمنـة هرمـون البروجسـتیرون 

عنــد ) LH(فــي دراســته علــى النعــاج بعــد الــوالدة، أن حقــن جرعــة واحــدة مــن الهرمــون اللــوتیني ) 16(حیــث الحــظ 

  .أیام10-3الیوم الثاني بعد الوالدة ساعد على األسراع من وقت ظهور أول شیاع بعد الوالدة بمقدار 

Escherichia coliیًا بالنسبة المئویـة لبكتیریـا لوحظ في الیوم السادس عشر بعد الوالدة أنخفاضًا معنو 

قــد یكــون ســببه تــأثیر أســتخدام هرمــون البروســتوكالندین الــذي و فــي المجموعــة المعالجــة مقارنــًة بمجموعــة الســیطرة 

، ومــن خــالل )16و2، 1(ســهل طــرح محتویــات تجویــف الــرحم عــن طریــق زیــادة التقلصــات الرحمیــة بعــد الــوالدة 

والـذین أكـدوا إرتفـاع هـذا الهرمـون قبـل ) 27و19، 12(یاع مبكـرة وهـذا یطـابق مـا توصـل إلیـه تحفیزه لبدء دورة شـ

أول أباضة نفاسیة خالل فترة ما بعد الوالدة، كذلك فأن زیادة هرمـون األسـتروجین خـالل دورة الشـیاع المبكـرة تزیـد 

لم تسجل الدراسة الحالیة أي ). 9و7،8(من ألتهام وقتل الجراثیم بواسطة الخالیا العدالت والذي الحظه كل من 

خـــالل العـــزل Staphylococcus aureusفرقـــًا معنویـــًا مـــا بـــین مجموعـــة الســـیطرة والمعالجـــة بالنســـبة لبكتریـــا 

البكتیري الثاني عند الیوم السادس عشر بعد الوالدة الذي حدث عن طریق التلوث بفضالت األمعاء والتي وصلت 

  ).13و12، 3(فیما بعد للمجرى التناسلي 

تمیز الیوم الثامن والعشرین بالطور األصفري للمجموعة المعالجة والذي أدى إلى زیادة معنویة في نسبة 

مقارنًة بمجموعة السیطرة والتي تمیزت ببدء أول دورة شیاع خالل هـذا الیـوم وكنتیجـة Escherichia coliبكتریا 

مقارنـًة بمجموعـة السـیطرة ) 16(تـأثیر هرمـون البروجسـتیرون لهذا فأن المجموعة المعالجة ربما كانت واقعًة تحـت 

التي كانت تحت تأثیر هرمون األسـتروجین، وعلیـه فـأن تـدني المناعـة لـدى المجموعـة المعالجـة ضـمن هـذه األیـام 

الطور ( حیث تقل عندما یكون الرحم تحت تأثیر هرمون البروجستیرون ساعد في تموضع البكتریا وأرتفاع نسبتها 

بینمــــــــا أســــــــتمرت بكتیریــــــــا ). 25و13، 12(العدیـــــــد مــــــــن البــــــــاحثینوهــــــــذا یتفــــــــق مــــــــع مــــــــا ذكــــــــره ) فري األصـــــــ

Staphylococcus aureus محافظة على نسبة ظهورها في كـال المجمـوعتین، فـي حـین لـوحظ تموضـع بكتیریـا

Proteus vulgarisرة للعـالج في مجموعة السیطرة والتي لم تعزل من المجموعة المعالجـة بسـبب خضـوع األخیـ

Wright et al.)1و.Weems et alالهرمــوني واألســراع فــي بــدء دورة الشــیاع فیهــا وهــذا یطــابق مــا ذكــره

من هذا نستنتج ان أستخدام هرمون البروسـتوكالندین خـالل فتـرة مـا بعـد الـوالدة أثـر فـي نـوع ونسـب العـزل ). 16و

  .كیر ظهور أول دورة شیاع بعد الوالدةالبكتیري وأدى إلى زیادة آلیة الدفاع الرحمي من خالل تب
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