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  Brucellaالبروسيال 

غير متحركة غير مكونة لالبواغ ، سالبة  coccobacilliعصيات صغيرة او عصيات مكورة 

وبروسيال     Brucella abortusالكرام وهوائية اال ان بعض االنماط ) بروسال االجهاض

( تحتاج الى ثاني اوكسيد الكربون عند العزل ز نموها قليل على        Brucella ovisالضان 

اما نشاطها  special mediaاالوساط الزرعية االعتيادية وتحتاج الى اوساط زرعية خاصة 

تصيب االنسان  lntracellar  parasitesالكيمياوي محدود وهي طفيليات داخل خلوية 

 Brucellaذا الجنس هي بروسال االجهاضوالحيوان . توجد ثالثة انواع رئيسية في ه

abortus    ) وبروسيال الماعز ) المالطية Brucella melitensis  وبروسيال الخنازير

Brucella suis    وهي ممرضات ابتدائيةprimarily pathogens    لالبقار والماعز

اخرى لهذا  والخنازير على التعاقب وانها ممرضات ثانوية لالنسان   اضيفت ثالثة انواع

وبروسيال    Br. ovisوبروسيال الضان     Brucella canisالجنس هي بروسيال الكالب   

 .                                                                                                              Br. neotomaeنيوتومي 

  undulant fever) الذي يدعى بالحمى المتموجة تسبب هذه الجراثيم مرض البروسيلوسز 

( بعض الحيوانات البريه كالغزالن والخنازير والجرذان   malta feverاو حمى مالطا 

 والقوارض االخرى تساعد على نشر المرض وكذلك الذباب والبعوض والقراد .

   morphology and stainingالشكل والتصبيغ 

  2x0.5 -  0.5او عصيات مكوره   small bacilli  افراد هذا الجنس عصيات صغيرة

ميكرون وهي ليس لها ترتيب متميز فقد تكون بصورة منفرده وازواجا او مجاميع صغيرة او 

 bipolarسالسل قصيرة وهي سالبة الصبغة واحيانا تشاهد ظاهرة التصبيغ القطبي 

staining   عند العزل االولي ويمكن غير متحركة ، غير مكونه لالبواغ بعضها تكون محفظه

 مشاهدتها بوضوح باستعمال الصبغة المالئمه .

 Cultural  characteristicsالخواص االستنباتية  

مع انها تنمو على االوساط الزرعية البسيطه اال ان نموها بطىء وال يمكن مشاهدته اال بعد 

هوائية ولكن بروسيال االجهاض  م . جراثيم البروسيال 37ساعه بدرجه حراره  72مرور 

لعزلها االبتدائي  %10-5وبروسيال الضان تحتاج الى ثاني اوكسيد الكاربون بتركيز 

primary isolation   ولكن بعد عدد من االستنباتات الثانوية على االوساط الزرعية

رات على المختبرية يستطيع هذان النوعان النمو تحت الظروف البيئية االعتيادية ، المستعم

االكار المغذي صغيرة دائرية شفافة غير متميزة ، العتر الخشنة تكون مستعمرات كبيرة 

ومسطحه وصفراء فاتحه وذات وسط محبب للحصول على النمو المالئم يتوافر العديد من 

 serumمنها اكار المصل   Selective mediaاالوساط الخاصة بما في ذلك اوساط انتخابية 



agar  خالصة الكبد والمصل ، واكارliver extract serum agar   واكار مصل

وللتميز بين االنواع ال تستخدم االختبارات الكيمياوية   serum dextrose agarوالدكستروز 

. ان التميز بين االنواع  ureas واليوريز  S2Hالحياتيه باستثناء انتاج كبيريتيد الهيدروجين 

االنواع العاثيه النوعية   sensitivityعلى حساسيه يتوقف اعتياديا وبصوره رئيسية 

specific bacteriophage  البروسيال االجهاض ، وتقسم هذه االنواع ثانويا الى انواع

واالستعداد للفعل المثبط للتراكيز الواطئة  2COاعتمادا على الحاجه الى  biotypes حياتية 

والمثيل البنفسجي   basic fuchsin والفوكسين القاعدي   thionineلصبغات الثايونين 

methyle violet   والبايرونينpyponin   في المستنبتات وعلى القابلية على التالزن

الموجودين في   A and Mبوتسطة االمصال النوعية المضاده للمستضدين الرئيسين 

ال بروسيال االجهاض الماعز والخنازير وباستعمال هذه االختبارات امكن تقسيم بروسي

 االجهاض الى تسع انماط حياتية : 

     Diagnosisالتشخيص : -

 طرق عديده استعملت لتشخيص المرض في انواع الحيوانات المختلفه واكثرها استعماال هي :

من االنسجه المشيمية   smearتشخيص افتراضي سريع : يمكن الحصول علية بأخذ مسحات  -1

صبغها بالصبغة الصامده للحامض والمطورة ومحتويات معدة الجنين او افرازات الرحم و

حيث تشاهد مجاميع من الجراثيم الحمراء الداخل خلوية   koster stainingوصبغة كوستر 

 على خلفية زرقاء .

: التشخيص االكيد يكون بعزل جراثيم البروسيال من   bacterial isolationالعزل الجرثومي  -2

و الحليب بزرعه على االوساط االنتخابية المالئمه مثل االغشية الجنينية اواالفرازات الرحمية ا

او على اكار المصل والدكستروز والتي تحتوي على   albimi mediumوسط البيمي 

وكذلك بعض   actidion و االكتديون   polymyxin B و   bacitracinالمضادات الحياتيه 

وساط في مناخ يحتوي على وتحضن اال  crystal violetو   gentian violetاالصبا غ مثل 

5-10  %2CO   ايام ويتم التعرف على هذه  3-2حيث تشاهد المستعمرات الجراثيم بعد

 المستعمرات باختبار التالزن مع المصل الخاص .

حقن خنازير غنيا : تستعمل للتشخيص خصوصا للمواد كثيره التلوث وعندما يكون عدد  -3

قليل تحقن المواد المراد فحصها تحت الجلد او العضله او داخل الخلب في  جراثيم البروسيال

اسابيع وتفحص فيشاهد تضخم الغدد المفية قرب مكان الحقن وكذلك  6حيوانان حيث تنقل بعد 

يالحظ تضخم الطحال والكبد واحتواءه على بؤر تنخرية رماديه مصفره . عند اجراء اختبارات 

يوانات تعطي نتائج موجبه كما يمكن عزل جراثيم البروسيال من التالزن على مصل هذه الح

 االحشاء الداخليه لهذه الحيوانات . 

: طرق مصلية متعدده تستعمل للسيطره على مرض   serological testالفحوصات المصلية  -4

 حيث ال توجد طريقة مصلية واحده تفي بالغرض ومن هذه الطرق :   البروسيال



حيث يستعمل مستضد معاير من بروسيال االجهاض في اختبار التالزن في  اختبار التالزن :-أ

انابيب الذي هو اكثر استعماال للكشف عن االجسام المضاده في مصل الحيوانات ، المعيار 

 او اكثر تعتبر نتيجه موجبه . 100\1

 : حيث يستخدم  plate testويدعى باختبار الصفيحه   rapid testاالختبار السريع  -ب

عالق كثيف جدا من الجراثيم ويمزج مع المصل بكميات مناسبة ليعطي تخافيف يمكن مقارنتها 

بنتائج اختبار التالزن باالنابيب يمكن استعماله للكشف عن االجسام المضاده في الدم او 

 االمصال .

 ( : ادخل هذا االختبار  card test)    rose Bengal test اختبار صفيحة الروزبنجال  -ج

حديثا ويعتمد عن الكشف عن الحيوانات المصابه بواسطة العثور على االجسام المضاده في 

 roseمن مستضد البروسيال المصبوغ بصبغه ورديه  ml 0.03بالزما الدم حيث يمزج 

Bengal   0.03معml   مع بالزما الدم على صفيحه ورقية او فرفوريه ) زجاجيه ( وتقرأ

يحدث تالزن بالنتيجه الموجبه والذي يقارن مع فحص السيطرة النتيجه بعد دقيقتين حيث 

positive control  . 

( : وهو اختبار سريع للكشف عن   MRT)   milk ring testاختبار حلقة الحليب  -د

االجسام المضاده في الحليب والمستضد المستعمل عالق كثيف من جراثيم بروسيال االجهاض 

مل من الحليب  1ستعمل قطرة واحده من المستضد لكل وت  hematoxylinمصبوغ بصبغه 

دقيقه حيث تكون النتيجه الموجبه بتكون  60-30م لمده  37ويحضن المزيج بدرجه حرارة 

في اعلى انبوبة االختبار وتحتها عامود الحليب وهو حساس   blue ring حلقة زرقاء 

ن وكذلك يستعمل فحص % من النتائج الجيده ويستعمل في معامل االلبا 90-80ويعطي 

تثبيت المتمم وفحص التألق المناعي وفحوصات اخرى للكشف عن االجسام المضاده في مخاط 

 او السائل المنوي للثيران .  vaginal mucusالمهبل 

 

 

 

 

 

 

 


