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  الملخص

 127توزعت كاألتي عينة  257 جمعت Plesiomonas shigelliodesفي محاولة لعزل جرثومة 

 عينة مـن الزائـدة الدوديـة أمكـن          30 عينة من ماء الحنفية و     50 عينة مياه مجاري و    50و عينة إسهال 

من عينات ) %16.5(  21أعداد العزالت ونسبها المئويةوان لجرثومة في هذه النماذج ل عزلة 28تشخيص 

من الزائدة الدودية بينما كانت بقية النمـاذج سـالبة   ) %6.7( 2من مياه المجاري و ) %5.1(5 اإلسهال و

 وظهـر مـن هـذه       جراثيمتشخيص هذه العزالت باستخدام الطرق العامة لتشخيص ال       تم  . هذه الجرثومة   ل

تحركة ومخمرة لسكر االينوسـيتول     الفحوصات إن جميع العزالت منتجة ألنزيم السايتوكروم أوكسديز وم        

مـن  و.  مؤكسدة لسكر الكلوكوز وقادرة على انتزاع مجاميع الكربوكسيل من األحماض االمينية             -ومخمرة

دم وسالبة النتاج انزيمات الــ      تحلل ال ناحية اخرى فقد كانت العزالت غير قادرة على تحليل االسكولين و          

Gelatinase   و Lipase   و DNase   و Urease .د كانت العزالت منتجة ألنزيمات البيتاالكتميز وعليـه        وق

. Ciprofloxacin و Nalidixc acid و Gentamycin ولكنها حساسة للــ  Ampicllinفهي مقاومة للـ 

تشخيـصي  ومن خالل البحث جرى اقتراح أوساط نموذجية لنقل وعزل هذه الجرثومة كما اقترح مخطط               

  .للجرثومة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
In an attempt to isolate Plesiomonas shigelliodes a total of 257 various specimens 

were collected. These includes 127 diarrhoeal stools, 50 sewage water, 50 tap water and 
30 appendices. A total of 28 isolates of this bacteria were identified. The numbers of 
isolates and their percentages were 21 (16.5 %) in diarrhoeal specimens, 5 (5.1 %) from 
sewage water and 2 (6.7 %) from appendices. Other specimens were negative for this 
bacteria. The isolates were characterized by using standard identification tests and were 
found to be all cytochrome - oxidase positive, motile, inositol fermenters and glucose 
oxidizing – fermenting and able of decarboxylation of amino acids. However, the isolates 
were negative to esculin, sheep blood haemolysis and production of Gelatinase, Lipase, 
DNase and Urease. They were ß- Lactamase positive. But sensitive to Gentamycin, 
Nalidixic acid and Ciprofloxacin. Through the project a most suitable transport and 
isolation media and flow sheet for the identification were suggested .    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة
 والتهاب المعـدة  Diarrhea احدى مسببات االسهال Plesiomonas shigelloidesتعد جرثومة  

  بائية الى االصـابة بهـا      وعزيت العديد من حاالت االسهال الو      ، عند االنسان  Gastroenteritisواالمعاء  

 بعد ان كانت تصنف ضمن عوائل اخرى        Vibrionaceaeضمت الجرثومة الى عائلة     ). 1998 ،يعقوب( 

ــة  ــد جرثومـ ــنس  Plesiomonas shigelloidesوتعـ ــد لجـ ــوع الوحيـ   Plesiomonas النـ

, 2001 ; Behrman et al., 2004) (Brien and Deborah  ـ دورة ، تتميز بكونها عصيات ذات نهايات م

سالبة لصبغة كرام، غير مكونة للسبورات الهوائية اختيارية كيميائية التغذية، تقـوم بعمليتـي االكـسدة                

  . (Farmer et al ., 1992)والتخمر، وتعد قدرتها لتخمر سكر االينوسيتول صفة تشخيصية لها 

ـ        تتواجد الجرثومة في بيئات عديدة     شار لهـا فـي     كالمياه السطحية والمالحة والتربة واوسـع انت

المناطق المدارية وشبه المدارية ويقل في المناطق الباردة كما تقطن امعاء العديد من الحيوانـات البريـة                 

 Meningitesوالمنزلية وعزلت من براز مرضى يعانون من اصابات خارج معويـة كالتهـاب الـسحايا       

ضعيفي المناعة ، كما تسبب التهاب      ، واالصابات الجهازية بها نادرة وتزداد عند        Septicemiaوانتان الدم   

 والتهاب الزائدة الدودية الكاذب وخراجات البنكرياس والتهاب المفاصل والعظـام           Cholecystitisالمرارة  

(Gupta , 1995).  
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 والتـزال   ،عدت الجرثومة من ممرضات االنسان والحيوان خاصة القطط ولم تعد فلورا لالنسان           

كما وصفت الجرثومة ممرضة انتهازية خاصة لدى مرضى نقص         . الية حصول االصابة بها غير واضحة     

  .(Jagger, 2000)المناعة والمصابين باالورام الخبيثة  

 وفيما يخص حساسيتها للمضادات الحيوية، اكدت الدراسات انها تبدي مقاومة مطلقة للمـضادين            

Ampicillin و Penicillin G  (Kain and Kelly, 1989 ).  

لمتعلقة بهذه الجرثومة ارتأينا عزلها وتشخيصها من مصادر مختلفة مع دراسـة            ولقلة الدراسات ا  

خواصها الفسلجية بما فيها الفعاليات االنزيمية، وحساسيتها لعدد من المضادات الحيوية، اضافة القتـراح              

  .مفتاح تشخيصي لها اعتمادا على عدد من االختبارات البايوكيميائية

  

  المواد وطرائق العمل

 عينـة خـروج مـن       127 عينة توزعت بين     257شملت الدراسة عينات من مصادر مختلفة بلغت              

 50 عينة من مرضى الزائدة الدودية و      30و  ) شهرـ سنتين (حاالت اسهال الطفال تراوحت اعمارهم بين       

  . عينة من مياه الشرب50عينة من مياه الفضالت باالضافة الى 

  

   :وية التشخيصيةياالختبارات الكيمياح

اجريت العديد من االختبارات الكيمياحيوية التشخيصية للجرثومة منها اختبار قدرتها علـى انتـاج              

انزيم سايتوكروم اوكسديز واختبرت قدرة الجرثومة على الحركة باستخدام التحضيرات الرطبة إذ فحصت             

نتـشار النمـو    مباشرة بالمجهر الضوئي وكذلك بتلقيحها على وسط فحص الحركة وتحضينها ومالحظة ا           

)Macfaddin, 1985 .(  

      كما اجري فحص تخمر سكر االينوسيتول الذي عد صفة تشخيصية للجرثومة باستخدام وسط تخمر              

).  Prescott et al ., 1996% ( 1مضافا له سكر االينوسيتول بنـسبة   ) Phenole red agar( السكريات 

جيالتينيز والاليبيز باستخدام االوساط الخاصة لكل انزيم       كما اختبرت قدرة الجرثومة على انتاج انزيمي ال       

  ).Collee et al ., 1996( وحسب ماورد في 

 O/F (Oxidetiveولمعرفة قدرة الجرثومة على اكـسدة وتخمـر سـكر الكلوكـوز اسـتخدم وسـط       

Fermentation medium) وحسب ماجاء في ) Baron and Fingold, 1990 .(  فضال عن اختبار قابليـة

 الاليـسين واالورنثـين     ،لجرثومة على انتزاع مجموعة الكربوكسيل من االحماض االمينيـة االرجنـين          ا

   ومالحظـــة النتـــائج حـــسبMoller Decarboxylase Broth Baseباســـتخدام وســـط 

 )Koneman et al., 1997.(  
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  :اختبارات التشخيص التأكيدية 

 لقحت اطبـاق وسـط الــ        ، واليوريز DNaseوالختبار قدرة الجرثومة على انتاج انزيمي الـ        

DNase ووسط اكار اليوريا االساس Urea Agar Base مـن  % 5 المضاف اليه بعد التعقيم اليوريا بنسبة

والمعقم بالترشيح بحملة لوب من مستعمرة فتية وحضنت بدرجـة          % 40محلول اليوريا المحضر بتركيز     

 HCl غمرت االطباق بحامض     DNaseختبار الـ    ساعة وبعد ظهور النمو بالنسبة ال      24م مدة   37حرارة  

وبالنسبة النزيم اليوريز لوحظ تغيـر لـون        . ومالحظة تكون الهالة الشفافة حول المستعمرات من عدمها         

  ).(Macfaddin , 1985الوسط االصفر الى الوردي بعد التحضين الذي يعد نتيجة ايجابية للفحص 

ل من االسكولين والدم باستخدام وسطي االسكولين واطبـاق               اختبرت ايضا قدرة الجرثومة لتحليل ك     

ْ م  37وتحضينها بدرجة   % 5اكار دم االغنام المحضرة باضافة دم االغنام الى وسط االكار المغذي بنسبة             

  ).Koneman et al., 1997(وسجلت النتائج اعتماداً على 

انـزيم الكتـاليز ومجموعـة اختبـارات              وتم اجراء العديد من االختبارات االخرى كاختبار فعالية         

IMViC   وانتاج H2S              في وسط ثالثي السكريات والحديد واختزال النترات واخيـرا تخمـر الـسكريات 

 باالعتمـاد علـى   ß-Lactamase، كما اجري اختبار انزيم ) Collee et al., 1996( وحسب ماورد في 

 -ß الجرثومـة علـى انتـاج انزيمـات      في التحري عن قدرةIodometric methodeالطريقة االيودية 

Lactamase وسجلت النتيجة اعتماداً على )Lennett et al ., 1991.(  

  

  :اختبار افضل وسط عزل

      والنتقاء افضل وسط ناقل استخدمت عدة اوساط نقل وإغناء للجرثومة اختلفت حسب نـوع العينـة                

 -Gram ووسـط   )APW (Alkaline peptone water , Tetrathionate Broth )TB(منهـا وسـط   

negative broth  اضافة لوسط )BPB (Bile Peptone Broth  واعتمد وسط )HE (Hektone Enteric 

Agar    0.1 الملقح بـml              من االوساط اعاله لمالحظة افضل نمو للجرثومة وحسب نوع الوسـط الناقـل 

  ) . Fischer et al., 1988( المأخوذ منه 

 اختبرت عدة اوسـاط   Plesiomonas shigelloides  ضل وسط لعزل جرثومة       ولغرض اختبار اف

 XLD (Xylose Lysin(ووسط ) HE(  و Inositole Brillant Green Agar) IBG(صلبة منها وسط 

Deoxycholate Agar . من الوسط الناقل 3 سم0.1حيث لقحت بواقع APW التي ) 510×1( الحاوي على

 وبعد تلقيحة حضنت االطباق بـالظروف  (Cruickshank et al., 1975)الطباق تم حسابها بطريقة العد با

  . المثالية وحسب اعداد المستعمرات
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  :اختبارات الحساسية 

      والختبار حساسية عزالت الجرثومة للمضادات الحيوية استخدمت أنواع من المضادات الحيوية قسم            

ت منظمة الصحة العالمية ولغرض اجـراء اختبـار         منها جاهز واألخر حضر في المختبر حسب توصيا       

والمحورة المعتمدة من قبل منظمـة  ) Bauer-Kirby ) Bauer et al., 1966الحساسية اعتمد على طريقة

  .والجدول التالي يوضح المضادات الحيوية المستخدمة ). Vandepitte et al ., 1991 (الصحة العالمية 

  

 المضاد الحيوي الرمز التركيز
30 AM Amikacin
10 AMP Ampicilline
100 CAR Carbenicillin
30 CF Cephalothin 
30 CP Chloromphenicol 
5 CIP Ciprofloxiacin

10 GM Gentamycin
30 K Kanamycin
30 L Lincomycin
30 NA Nalidixic acid
10 S Streptomycin
30 TE Tetracyclin
25 TSX Trimethoprim sulfamethoxazole 

  

  :المفتاح التشخيصي 

واعتمادا على عدة اختبارات كيمياحيوية لغرض تشخيص الجرثومة تم تصميم مفتاح تشخيـصي             

   التفاعل مع صبغة كرام وشـكل الخاليـا ونموهـا فـي الظـروف الالهوائيـة                ،لها، شملت االختبارات  

مي الاليبيـز والجيالتينيـز،   االختيارية، إنتاج أنزيم السايتوكروم اوكسديز، القدرة على الحركة، انتاج انزي       

القدرة على تخمير سكر االينوسيتول، وأخيرا انتزاع مجموعة الكربوكـسيل مـن األحمـاض االمينيـة                

  .االرجنين والاليسين

  

  النتائج والمناقشة

 عينة خروج الطفال مـصابين باالسـهال   127 عزلة جرثومية مختلفة من  219تم الحصول على    

من المجمـوع  % 16.5 أي بنسبة بلغت Plesiomonas shigelloides عزلة لجرثومة 21شخصت منها 

، وكانت نسبة عزل الجرثومة في      %83.5الكلي للمصابين باالسهال اما الجراثيم االخرى فقد عزلت بنسبة          

من مجموع  % 3.2التي بلغت    ) 1998( دراستنا اعلى من نسبة العزل التي حصل عليها الباحث يعقوب           

 مصابين باالسهال في محافظة البصرة، اما في الموصل فقد بلغت نسبة عزلهـا               عينة خروج الطفال   247
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.  عـزالت للجرثومـة    6 عينة خروج وبواقـع      80من مجموع    ) 2003(في دراسة الباحثة علي     % 7.5

   نـسبة اصـابة للجرثومـة مـابين        (1980) واخرون في عـام      Araiوسجلت دراسة في اليابان للباحث      

 امـا الباحثـان   (1984) فـي عـام   Schubertمن قبل الباحث % 5.6نسبة بينما عزلت ب% 0.01 - 5.5

Holmberg و Farmer    ان االختالف في نسب العزل قد      %.  18 فقد عزال الجرثومة بنسبة      1984 في عام

يعود السباب عديدة منها اختالف الموقع الجغرافي والعوامل البيئية فضال عن التفاوت في الوعي الصحي               

  ).Ododugbemi  ) 1990 وAlabiمأخوذة وهذا مطابق لما ذكره الباحثان وعدد العينات ال

عينات الزائدة الدودية من مرضى خاضعين لعمليات استئصال الزائدة  كما اوضحت نتائج اختبار

وقد % 93 عينة، بينما شكلت الجراثيم االخرى نسبة        30من مجموع   % 6.7الدودية عزل الجرثومة بنسبة     

 الى حدوث حاالت التهاب الزائدة الدودية الكاذب نتيجة         (1988) واخرون في عام     Brendenاشار الباحث   

  . االصابة بالجرثومة

 عزلة جرثومية مختلفـة     98من  % 10وبالنسبة لعينات مياه الفضالت فقد عزلت الجرثومة بنسبة         

في عـام    Schets و   Medema عينة مياه فضالت بكتريولوجيا وقد اشار الباحثان         50 شخصت من تحليل  

 الى ان نسبة ظهور الجرثومة وكثافة نموها يعتمد على عوامل عديدة منها نسبة المغـذيات فـي                  (1993)

المياه ومستوى تلوث مياه الفضالت وان احتواء مياه الفضالت على المواد العضوية والالعضوية يـؤدي               

  .الى توفير ظروف مالئمة إلغناء الجراثيم فضال عن مالئمة درجة حرارتها

عند اجراء االختبارات الكيمياحيوية للجرثومة اوضحت النتـائج قـدرتها علـى انتـاج انـزيم                و

 انهـا تمتلـك   1981 في عام  Schubertالسايتوكروم أوكسديز وقدرتها على الحركة، وقد اشار الباحث 

في عام  Abbottو  Janda خصلة من االسواط تنتظم في احدى نهايتي الخلية وهذا مااكدته دراسة الباحثان

وابدت الجرثومة قدرة على تخمير سكر االينوسيتول الذي ُعد صفة تشخيصية لها بتغير لـون                . (1999)

  .الوسط االحمر الى االصفر نتيجة تخمر سكر االينوسيتول وتغير لون الدليل

  فيما اظهرت النتائج عدم قدرة الجرثومة على انتاج انزيمي الجيالتينيز والاليبيز وهذا مطـابق              

 الى قـدرة بعـض    1998 بينما اشار الباحث يعقوب في عام   )Koneman et al ., 1997( ا جاء في لم

  .عزالت الجرثومة على انتاج انزيم الاليبيز

 O/F قدرة الجرثومة على اكسدة وتخمر سكر الكلوكوز باستخدام فحـص            (1) وتوضح الصورة   

وابدت الجرثومة نتائج ايجابية الختبار  ). Popoff, 1984 ; Collee et al., 1996( وهذا مطابق لدراسات 

القدرة على انتزاع مجموعة الكربوكسيل من االحماض االمينية االرجنين والاليسين واالورنثين، فيما لـم              

   واليــوريز وهــذا مطــابق لمــا جــاء فــي دراســاتDNaseتــتمكن مــن انتــاج انزيمــي الـــ 

) Holt et al., 1994 ; Koneman et al., 1997 ( ينما اشار الباحثبBrooks  (2001) واّخرون في عام 

كما لم تتمكن الجرثومة مـن تحليـل كـل مـن     . DNaseالى ان الجرثومة تمتلك القابلية على انتاج الـ      

وعند اجراء اختبارات ). Collee et al., 1996( االسكولين والدم، تتفق هذه النتائج السالبة مع ماورد في 
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IMViC   بارات قدرة الجرثومة على انتاج االندول نظرا المتالكها انزيم التربتوفانيز           اوضحت نتائج االخت

وقدرتها على تأييض الحامض االميني التربتوفان وانتاج االندول وحامض البيروفيك واالمونيـا واسـتدل           

عليها بتكوين حلقة حمراء على سطح الوسط، كما تمكنت من تأييض سـكر الكلوكـوز والكـشف عنـه                   

 من تخميـر سـكر الكلوكـوز        Butandiolاشف المثيل االحمر، فيما لم تتمكن من انتاج الـ          باستخدام ك 

، ولم تبدي الجرثومة قدرة على استخدام السترات كمصدر Coblent'z Reagentباستخدام كاشف كوبلنتز 

 كما تمكنت الجرثومة من تخمير عـدد مـن        .  H2Sكربوني النتاج الطاقة، كما لم تتمكن من انتاج غاز          

نتـائج االختبـارات    ) 1(ويوضح الجـدول    . السكريات وانتاج حامض دون غاز بداللة تغير لون الوسط        

  .الكيمياحيوية
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  O/Fعلى القيام بفعاليتي االكسدة والتخمر  P. shigelloides قدرة جرثومة  :1الصورة 
  

ز حيث استدل على النتيجة الموجبة      وقد ابدت جميع عزالت الجرثومة قدرة على انتاج انزيمات البيتاالكتمي         

بظهور اللون االبيض بعد اضافة االيودين وحسب الطريقة االيودية وهذا ناتج عن تحطيم االنزيم لحلقـة                

على تحطـيم جـدار الخليـة، اذ تعمـل           البيتاالكتام الموجودة في تركيب البنسلين فيفقد المضاد قدرتـه       

جودة في تركيـب البنـسلين لتعطـي حـامض البنـسليونيك            االنزيمات على فتح اصرة البيتاالكتام المو     

Penicillionic acid غير الفعال  )Franklin and Snow., 1975 (      وهـذا مطـابق لدراسـة الباحـث

Fischer من امتالك جميع عزالت الجرثومة المختبرة النزيمات البيتاالكتميز(1988) واّخرون في عام .  

   

  

  رةسيط + +
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  P. shigelloides يوضح االختبارات الكيمياحيوية لجرثومة : 1الجدول  
  النتيجة االختبارات

  + Oxidase test  اختبار االوكسديز

  + Catalase test  اختبار الكتاليز

  + Motility test  اختبار الحركة

  - Esculin hydrolysis  تحلل االسكولين

  Oxidative- Fermentation O/F  القدرة على االكسدة والتخمر

  + Nitrate Reduction  اختزال النترات

  - Lipase Production  انتاج الاليبيز

  - Gelatin hydrolysis   الجالتينتحلل

  انتزاع مجموعة الكاربوكسيل من

  + Lysin decarboxylase test  الاليسين

  + Arginin decarboxylase test  االرجنين

  + Ornithine decarboxylase test  االورنثين

  - DNase  DNase productionانتاج 

  - Urease production  انتاج اليوريز

  IMViCاختبارات 

  + Indol production  انتاج االندول

  + Methyl Red test  اختبار المثيل االحمر

  - Voges-proskauer test  اختبار فوكس بروسكاور

  - Citrate utilization  اختبار استهالك السترات

  - H2S  H2S productionانتاج 

  Carbohydrate Fermentation testتخمر الكاربوهيدرات   

  + Inositol  االينوسيتول

  + Glucose  الكلوكوز

  + Trehalose  التريهالوز

  + Maltose  المالتوز

  - Lactose  الالكتوز

  - Sucrose  السكروز

  - Manitol  المانيتول

  - Salicin  السالسين

  - L-arabinose  بينوزاالرا

  - Xylose  الزايلوز

  -  Cellobiose  السليوبايوز
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 للمـضادات الحيويـة إذ   Plesiomonas shigelloidesكما توضح الدراسة حـساسية جرثومـة   

 تلتها المضادات  CiprofloxacinوNalidixc acid  و  Gentamicinأظهرت حساسية مطلقة للمضادات 

Chloramphenicol   و Trimethoprim       على التوالي  % 84.2و  % 44.7 إذ بلغت نسبة الحساسية لكليهما

 للمـضاد   57,8و% Cephalothine 78,9وتفاوتت نسب الحساسية للمضادات االخـرى فبلغـت للــ           

Tetracycline            والباحثة سليم فـي     (1998)، جاءت هذه النتائج متماشية مع نتائج الباحث يعقوب في عام 

  Ampicillinنتائج ان الجرثومة أظهرت مقاومة بشكل مطلق للمضاد الحيوي  ، كما بينت ال(2003)عام 

 Kanamycin ,ِAmikacinالمتالكها النزيمات البيتاالكتميز المثبطة للبنسلينات اما بالنسـبة للمضـادات         

 ,Lincomycin , Carbencillin , Streptomycin          89.5، فقد بلغت مقاومة عزالت الجرثومـة لهـا %

 Hostackaجاء هذا مطابقا لما حصل عليه الباحثان . على التوالي%  ,%94.7  ,94.7%94.7 ,% 89.5,

ـ      (2003) في عام    Ciznarو      في التاثير علـى جرثومـة      Quinolones حيث اشارو الى دور مركبات ال

P. shigelloides لتـي   باستخدام المضادات الحيوية التابعة لها وان الجرثومة لم يؤثر عليها المـضادات ا

 للمضادات P. shigelloidesيوضح حساسية ومقاومة جرثومة  ) 2(تمتلك انزيمات البيتاالكتميز والجدول 

  .الحيوية

الملقـح بــ    ) HE(وقد اعتمد على عدد مستعمرات الجرثومة النامية على الوسـط االنتخـابي             

0.1)ml (           ين اظهرت النتـائج ان     من كل من اوساط النقل المذكورة في المواد وطرائق العمل وبعد التحض

   اعطى نتائج افضل للنمو مقارنة مع االوساط االخرى بداللـة عـدد المـستعمرات البالغـة           APWوسط  

جاء هذا مطابقا لمـا     .  اقل عدد مستعمرات على الوسط االنتخابي      BPBبينما اعطى الوسط    ) 710 × 7.5(

ـ  APW عند اسـتخدام وسـط       (1988) واخرون في عام     Frenndذكره الباحث     8.6اس هيـدروجيني     ب

  .Plesiomonas shigelloidesْ م بانه يعد افضل وسط ناقل لجرثومة 40وتحضين العينات بدرجة 

 ُعد االفضل من بـين االوسـاط الناقلـة          TBاما بالنسبة لعينات المياه فاظهرت النتائج ان وسط         

نه افضل وسط نقـل      في كو  (1988) واخرون في عام     Frenndالمستخدمة وهذا مطابق لما ذكره الباحث       

يوضح عدد مستعمرات الجرثومة باستخدام االوساط الناقلـة مـن العينـات             ) 1( لعينات المياه والشكل    

 كان افضلها بداللة  HEوعند اختبار افضل وسط صلب لعزل الجرثومة تبين ان وسط . المرضية والبيئية

   ).2( وكما واضح في الصورة النمو الكثيف
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   للمضادات الحيويةP. shigelloidesحساسية جرثومة  : 2الجدول 
  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) P. shigelloides  )APW لجرثومـة  ةناقلالط اوسالعالقة بين عدد المستعمرات وبعض اال : 1الشكل 

Alkaline Pepton Water   ، )TB ( Tetrathionet Broth  ، )BPB ( Bile Pepton Broth  

  

  

  

  

 سيةالحسا المقاومة
 العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية

 المضادات الحيوية الرمز

89.5 17 10.5 2 AM Amikacin 
100 19 0 0 AMP Ampicillin 
94.7 18 5.3 1 CAR Carbenicillin 
21.1 4 78.9 15 CF Cephalothin 
0.3 1 94.7 18 CP Chloromphenicol 
0 0 100 19 CIP Ciprofloxacin 
0 0 100 19 GM Gentamycin

89.5 17 10.5 2 K Kanamycin 
94.7 18 5.3 1 L Lincomycin 

0 0 100 19 NA Nalidixic acid 
94.7 18 0.3 1 S Streptomycin 
42.2 8 57.8 11 TE Tetracyclin 
13.8 3 84.2 16 TSX Trimethoprim-sulfamethoxazol 

0
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8
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  .Hekton Agar  (HE)على وسط  P. shigelloides مستعمرات جرثومة  :2رة الصو

  

 وتشخيصها تم وضع مفتاح تشخيصي لها اعتمد P. shigelloidesولغرض التحري عن جرثومة  

على عدد من االختبارات الكيمياحيوية منها انتاج انزيم السايتوكروم اوكسديز لتميزها عن العائلة المعوية              

 عن بقية العوائل الواقعة ضـمن نفـس المجموعـة           Vibrionaciae الحركة لتميز عائلة     ثم اجري فحص  

 عن بقية االجناس ضمن العائلة اجريت اختبارات القدرة على انتاج انزيمـي           Plesiomonasولتميز جنس   

 P. shigelloidesالجيالتينيز والاليبيز واكسدة وتخمر السكريات، وللتأكيد علـى كــون الجرثــومة    

يت اختبارات نزع مجموعة الكاربوكسيل من االحماض االمينية الاليسين واالرجنين، واهـم اختبـار              اجر

مخطـط المفتـاح    ) 2(معتمد لتشخيص الجرثومة قدرتها على تخمر سكر االينوسيتول ويوضح الـشكل            

  .التشخيصي للجرثومة قيد الدراسة
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  المصادر العربية

المعزولة من   Aeromonasدراسة تشخيصية ومرضية ووراثية في جرثومة . 2001 ،، ذكرى سليمعلي

 . اطروحة دكتوراه، جامعة الموصل. حاالت االسهال في مدينة الموصل 

   Plesiomonase shigelloidesلمفتاح التشخيصي المقترح لجرثومة  ا :2الشكل 
يكون متحرك لكنه ينتج انزيم الجيالتنيز وينتج صبغة بنفسجية في االوساط السائلة  Choromobactiriumما عدا الجنس * 

  .ومستعمراته بنفسجية على االوساط الصلبة

  .يكون غير متحرك Enhydrobacterما عدا الجنس ** 

 عصيات مستقيمة سالبة لصبغة آرام الهوائية اختيارية

Oxidase 

Enterobacteraceae Vibrionaceae 
Pasteurellaceae 
Other genera 

Pasteurellaceae 
(*) Other Genera 

**Vibrionaceae  Plesiomonase, 
Aeromonas, Vibrio, Photobacterium 

Gelatinase / Lipase / O-F of glucose 

Vibrio 
Photobactrium 

Aeromnas 

Plesiomonase shigelloides 

+ (Ly) Lycine   Decarboxylase 
+ (Arg) Arginine Dehydrolase 
+ (Ino) Inositole Fermination 

+ - 

+ - 

 )F ، + ، ( +  )+ ، – ، -(   

Motility 
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 Plesiomonasدراسة شكلية وكيمياحياتية لـست عـزالت مـن جرثومـة     . 2003 ،علي، ذكرى سليم

shigelloides    196  ص  ، 14هال االطفال، مجلة علوم الرافدين ، المجلد         المعزولة من حاالت اس-

207 .  

 المخمجة لجرثومـة    Balbleالتغيرات النسيجية المرضية في اكباد فئران       . 1998 ،يعقوب، ياسين يوسف  

Plesiomonas shigelloides . 8-1  ص،1مجلة علوم البصرة، المجلد.  

 المعزولة من حـاالت  Plesiomonas shigelloidesدراسة عن جرثومة . 1998 ،يعقوب، ياسين يوسف

  .رسالة ماجستير، جامعة البصرة. االسهال وامراضيتها خارج وداخل الجسم الحي
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