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 الخالصة

 لجرثومة المعويةعلى مستوى الجينات ل العالقةاالهداف الرئيسية لهذه الدراسة هي تحديد      

E.coliO157:H7   المعزولة من العينات البرازية لالنسان واالبقار باالضافة الى المسحاة المأخوذة

الزرع المفلتر  مستضدالمكسر و المستضدمن بطانة كيس المرارة لالبقار وكذلك تحديد دور 

 للجرثومة المذكورة في حماية الفئران من االصابة بهذه الجرثومة المرضية.

عينة براز من المرضى الذين يعانون من االسهال واالسهال  891النجاز الهدف األول, جمعت      

الدموي ومرضى ذات اصابات المجاري البولية لكال الجنسين ومختلف األعمار من المستشفيات في 

مسحة من بطانة المرارة لالبقار المجزورة في  49عينة براز و 45مدينة العمارة باالضافة الى 

 . 3185الى منتصف شباط  3182ف تشرين االول مجزرة العمارة للفترة من منتص

والوسط الزرعي   SMACالعينات المسحوبة على الوسط الزرعي سوربتول ماكونكي زرعت      

 E. coli O157وكذلك على الوسط الزرعي كروم الخاص الى عترة  EMBايوزين مثلين االزرق 

الخاصة بها بعد ذلك تم تثبيت  ةالكيميائية الحيويثم ميزت هذه العزالت بواسطة االختبارات 

 . PCRالتشخيص النهائي بواسطة تقنية 

عزلة براز من البشر كانت موجبة  891%( عزالت من مجموع 4) 81النتائج الى لقد أشارت      

 rfbO157  ,flicH7 ,stx1وايضا هذه العزالت عبرت عن جينات  E.coli O157:H7الى 

وايضا هذه النتائج قد سجلت االصابات بهذه الجرثومة  .PCRمن خالل التشخيص بطريقة  stx2و

%( اصابات على 21) 2%( و71) 7ي المدن, حيث كانت في المناطق الريفية أكثر مما عليه ف

 الترتيب. وكذلك ايضا تبين أن األطفال أكثر عرضة لالصابة من البالغين بهذه الجرثومة المرضية.

عزلة براز أبقار كانت موجبة الى  45زالت من مجموع %( ع81.1) 9النتائج بأن  كذلك بينت    

E.coli O157:H7  وبالتشخيص النهائي بواسطةPCR  الجينات اعطتrfbO157  ,flicH7 ,

stx1 وstx2  من مسحات بطانة المرارة عزلة  49%( عزلة من مجموع 8.7) 8وكذلك بينت بأن

 .PCRبواسطة  rfbO157وأعطت الجين  E. coli O157كانت موجبة الى عترة 

مجامبع  5أسابيع الى  81 – 1فأر ابيض تتراوح أعمارها بين  11النجاز الهدف الثاني تم تقسيم      

 -عشوائيا" وعوملت على النحو التالي:بصورة متساوية 

  مل تحت الجلد من اللقاح  2المجموعة األولى حقنتWSECAg  ذات تركيز بروتين

 وعين بين كل جرعة.مل( بجرعتين لفترة اسب\ملغم 2.11)

  مل تحت الجلد من اللقاح  2المجموعة الثانية حقنتCFECAg ( 2.22ذات تركيز بروتين 

 بجرعتين لفترة اسبوعين بين كل جرعة.مل( \ملغم

 .المجموعة الثالثة جهزت كمجموعة سيطرة موجبة 



2 
 الخالصة

 

  مل من المحلول الملحي  2المجموعة الرابعة جهزت كمجموعة سيطرة سالبة حقنت

 . NSالعادي

. المجاميع االولى,  ELISAيوم بعد التلقيح تم اجراء فحص الجلد وفحص  21 – 37بغضون      

× .540مل داخل البريتون من المعلق البكتيري يحتوي على  5الثانية والثالثة حقنت 
81

مستعمرة  81

 معزولة من براز االبقار. E. coli O157:H7مفردة لكل مل لجرثومة 

النتائج بينت بأن كال النوعين من اللقاح قد حفزت استجابة مناعية خلوية وخلطية , حدتها وشدتها      

كثيف الى كثيف جدا" مع تغيرات مرضية  الجرثوميكانت مختلفة حسب نوع اللقاح, فكان العزل 

صة المفحو الداخلية )الكلية، الكبد، الطحال، القلب، الرئة والدماغ( االعضاءشديدة سجلت في 

طفيفة  مرضيةطفيف الى متوسط مع تغيرات  جرثومي لمجموعة السيطرة الموجبة بينما كان عزل 

مع  جرثوميفي حين ليس هناك أي نمو  WSECAgسجلت في أعضاء الفئران الممنعة بلقاح  

بعد حقن جرعة التحدي  CFECAgطفيفة جدا" سجلت في الفئران الممنعة بلقاح  مرضيةتغيرات 

challenge dose. 

المعزولة من االنسان واالبقار متشابهة من  الجرثومية بهذه الدراسة قد استنتجنا بأن كال العزالت      

وكذلك كال النوعين من اللقاح نتج عنهما حماية جيدة للفئران ضد  genotypeحيث النوع الجيني 

كان أحسن محفز  WSECAgوكذلك تبين أن لقاح  .E. coli O157:H7االصابة بجرثومة 

كان محفز جيد للمناعة الخلوية ولكن عموما" ان  CFECAgلالستجابة المناعية الخلطية في حين أن 

CFECAg  كان أحسن منWSECAg  من األخير وأعطى شدة ألنه أظهر تغيرات مرضية أقل

 حماية جيدة.

 

 


