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 والمعزولة من المسالك التنفسية Mycoplasma pneumoniaeدراسة على جرثومة 

  لالطفال حديثي الوالدة في مدينة الموصل

  
  نجالء عبد اهللا النعيمي                   اميرة محمود الراوي

  قسم علوم الحياة
  كلية العلوم

  جامعة الموصل

  

  )1/8/2002 ، تاريخ القبول 8/5/2002تاريخ االستالم (

  

  الملخص

 مـن  Fluid Suckerعينة من السائل المسحوب بواسطة جهـاز سـحب الـسوائل    ) 279(جمعت 

المسالك التنفسية الطفال حديثي الوالدة كاملي النضح والخدج مصابين بمشكالت تنفسية بناءاً على وجـود               

ملي النـضج  عينة من اطفال كا  ) 100(عالمات سريرية مشخصة من قبل االطباء االختصاصيين تضمنت         

وضعت العينات في الوسط الغـذائي      . عينة سيطرة من اطفال اصحاء      ) 70(عينة من الخدج و     ) 109(و  

   .(Methlene Blue – Glucose Diphasic Medum)االنتقائي

باعتمـاد االختبـارات الـشكلية     Mycoplasma pneumoniaeتم عـزل وتـشخيص جرثومـة    

  .  من المضادات الحياتية والكيمياحياتية ودرست حساسيتها لمجموعة

فيمـا بلغـت     %) 6.1(اظهرت النتائج ان نسبة عزل الجرثومة من االطفال كاملي النضج بلغـت             

من عينات الخدج ولم تظهر الجرثومة في عينـات االصـحاء ، وبينـت نتـائج حـساسيتها                   %) 10.2(

 و  Tetracyclin, Erythromycin, Chloramphenicolللمضادات الحيوية انهـا حـساسة لكـل مـن     

Gentamycin     فيما ابـدت مقاومـة تجـاه المـضادات Ampicillin, Rifampicin, Vancomycin  و 

Trimethoprim .   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

279 samples of aspirate from respiratory tract infected neonates has been collected 
by Fluid Sucker including 100 samples from full term neonates, 109 samples from 
premature births and 70 samples from healthy neonates (control). 

The samples were cultured in Methylene Blue - Glucose Diphasic Medium. 
Isolation and identification of Mycoplasma pneumoniae were confirmed by 

Morphological & Biochemical test , sensitivity to antibiotics were also studied. The 
results showed that Mycoplasma pneumoniae has been isolated from full term , premature 
neonates by 6.1 % and 10.2 % respectively it was isolated from control samples. The out 
comes of sensitivity and resistance for antibiotics showed that this bacteria was sensitive 
to Gentamycin , Tetracyclin , Erythromycin and Chloramphenicol while it was resistant 
to Vancomycin , Rifampicin , Ampicilin and Trimethoprim .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 احدى اشهر مسببات امراض الجهاز التنفسي وتشير التقارير الـى  M. pneumoniaeتعد جرثومة 

وتعزل من الجهاز التنفسي على    . مليون إصابة نجمت عنها في الواليات المتحدة االمريكية وحدها          ) 2(ان  

. ماتعزل من الجهاز التناسلي كما يمكن عزلها من السوائل المرتشحة مـن المفاصـل               نحو شائع ونادرا    

(Koneman et al ., 1997 ; Clyde , 1993) .  وهي تتسبب في إصابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي

   . (Kleemola , 1993 ; Foy , 1993)في االنسان والسيما في المراحل المبكرة من العمر  

 ,. Mollicutes (Razin & Jully , 1983 ;  Dorigo - Zetesmaيكوبالزما في صنف وضعت الما

نوعاً منها من االنسان ، فيما عزلت ) 15(نوع من المايكوبالزما ، عزل ) 150( ، يوجد اكثر من ( 2000

   . (Koneman et al ., 1997)بقية االنواع من الحيوانات والنباتات والطبيعة 

ة ان خالياها بدائية النواة صغيرة الحجم التمتلك الجدار الخلوي ، تحتوي علـى              اهم صفاتها الشكلي  

 ويكون حجم التراكيب الوراثية فيها صغيراً جداً قياساً الى بقية االنواع RNA و  DNAاالحماض النووية 

 .Mوتظهـر مـستعمرات    . (Nester et al ., 1998 ; Brougntom , 1986). مـن بدائيـة النـواة    

pneumoniae             المعزولة على االوساط الصلبة بهيأة كروية صغيرة وعميقة وتكون فاقدة للمنطقة المحيطية 

، تنمو ببطئ لكن عند تكيفها للبيئات الصناعية خالل عمليات اعادة االستنبات المتكررة يكون نموها اسرع                

 ,. Dorigo - Zetsma ., 2000 ; Buchanan et al). ، وتظهر مستعمراتها على شكل البيـضة المقليـة   
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ويكون اصطباغ المايكوبالزما بصبغة كرام ضعيفاً كما تظهر سالبة لصبغة كرام ، علماً ان اكثر                . (1974

 Gemsa stain (Collee et وصبغة كمزا  Dienes stainتقنيات المستعملة في صبغها هي صبغة دنيس 

al ., 1996 ; Cruckshank et al ., 1975) .   

 القدرة علـى  M. pneumoniaeالفسلجية فهي احتياجها للستيرول في النمو ، وللـ اما اهم الصفات 

كما انهـا تـستطيع ان تختـزل     . تخمير الكلوكوز وانتاج حامض والتستطيع ان تحلل االرجنين واليوريا          

   .(Taylor – Robinson & Bebear , 1997 ; Mitruk & Bonne , 1976). صبغة ازرق المثلين 

 وتنمو جيداً تحت ظروف هوائية ودرجة حرارة        7.8ها االفضل دالة حامضية قدرها      تحتاج في نمو  

ْ م ومن أهم االختبارات المميزة المستعملة في تشخيصها اختبار اختـزال التتـرازوليم ، اختبـار               32-35

   . القدرة على تحليل كريات الدم الحمر واختبار االدمصاص 

ومـة للبنـسلين اال أنهـا حـساسة للتتراسـايكلين و            إن أغلب سالالت المايكوبالزمـا تكـون مقا       

 بشكل عام  Mycoplasma ، ونظراً لقلة الدراسات على جرثومة (Garrod et al ., 1981)االرثرومايسين 

وعلى وجه الخصوص المايكوبالزما التنفسية المعزولة من االطفال حديثي الوالدة والخدج لذا انصبت هذه              

   .الدراسة نحو هذه الجرثومة 

  المواد وطرائق العمل

  العينات 

   -:عينة توزعت كاالتي ) 279(بلغ مجموع العينات التي جمعت خالل مدة الدراسة 

شـركة   (Fluid suckerعينة من السائل المـسحوب بوساطــة جهـاز سـحب الـسوائل      ) 100( 

Marobney (           من مشكالت  من المسالك التنفسية لالطفال الحديثي الوالدة كاملي النضج الذين يعانون

  . تنفسية 

عينة من السائل المسحوب بوساطة جهاز سحب السوائل من اطفال خدج يعانون من مشكالت              ) 109( 

  .تنفسية 

جمعت العينات من االطفال المصابين بناءاً على وجود عالمات سريرية مشخصة من قبل االطبـاء               

  .االختصاصيين 

   .Controlسوائل من اطفال اصحاء عينة من السائل المسحوب بوساطة جهاز سحب ال) 70( 

جمعت عينات السائل من االطفال الحديثي الـوالدة كـاملي النـضج ومـن الخـدج المـصابين                  

باضطرابات تنفسية والداخلين الى شعبة الخدج وشعبة االطفال في كل من مستشفى صدام العام ومستشفى               

وبأعمار من بعد الوالدة لغاية     . دينة الموصل   الخنساء للوالدة وابن االثير التعليمي للوالدة واالطفال في م        

 وهو عبـارة  nostril tube لكل عينة باستخدام االنبوب االنفي 3سم) 2(االسبوع الرابع من العمر بحجم 

 يتم استبدالها عند سحب Sterile Syringe تربط بحقنة معقمة Cannulaعن انبوب بالستيكي ينتهي بقنية 

   .medium (MB-GD)سط االنتقائي كل عينة وضعت العينات في الو
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  Cultural mediaاالوساط الزرعية 

   كلوكوز الثنائي الطور –وسط ازرق المثيلين 
Methylen Blue – Glucose Diphasic Medium   

 وتشخيصها يتكون من طور صلب M. pneumoniaeوسط ثنائي الطور يستخدم في عزل جرثومة 

 (Koneman et al ., 1997)م تحضيره في المختبر حسب ما جاء في يعلوه طور سائل في القنينة ذاتها ، ت

  -:وكما يأتي 

A( الطور الصلبMycoplasma agar :  حضر منBrain heart infusion) 50غم  ( ،Pepton) 10 

  .اذيبت مكونات الوسط في لتر من الماء المقطر ) .  غم14 (Purified agar، )  غم5 (Nacl، ) غم 

 وعقم الوسط بالموصدة وبعد تبريـده        3سم) 70(وارق زجاجية يحتوي كل منها على       وزرع الوسط في د   

  :اضيفت اليه المواد االتية ) ْ م50(الى 

 المعاد تدفئته ، الذي تم تحـضيره  Yeast extracl-serum المصل – من مستخلص الخميرة 3سم) 30( -

  : في المختبر كاالتي 

 من الماء المقطر وعرض المحلول لدرجـة        3سم) 1000(غم من خميرة الخبز الجافة في       ) 250(علق   -

ثم ضبطت الدالة الحامـضية     . الغليان ثم برد الى درجة حرارة الغرفة ورشح باستخدام ورق الترشيح            

  .عقمت خالصة الخميرة بالترشيح )  عياري1(باستعمال هيدروكسيد الصوديوم ) 8(عند 

) 20( بدالً من دم الحصان ومزج المصل مـع           من مصل دم االنسان    3سم) 10(حور الوسط باستخدام     -

 خالصة الخميرة حفظ المزيج     –من المصل   ) 2:1( من راشح خالصة الخميرة للحصول على نسبة         3سم

 3سم) 0.5( ، محلول الفينول االحمر      3سم) 0.1(محلول ازرق المثيلين    ) . ْم-20(تحت التجميد بدرجة    

   .3سم) 3( و محلول البنسلين 3سم) 0.25(ليوم  ، محلول خالت الثا3سم) 2(، محلول الكلوكوز 

وزع الوسـط   ) 7.8(بعد اضافة المواد المذكورة الى الطور الصلب ضبطت الدالة الحامضية عند            

  .  لكل قنينة ثم ترك ليتصلب مع المحافظة على ظروف التعقيم 3سم) 1(الصلب في قنان معقمة وبواقع 

B ( الطور السائلMycoplasma broth :  الوسـط مـن   حضرBrain heart infusion) 50 غـم  ( ،

Pepton) 10غم  ( ،Nacl) 5غم . (  

) 60( منه مع    3سم) 140(اذيبت المكونات في لتر من الماء المقطر عقم الوسط بالموصدة ومزج            

   المصل المحضر كما ورد في الطور الصلب وأضيفت اليه المحاليل– من خالصة الخميرة 3سم

  : االتية 

 ،  3سم) 4.0( ، محلول الكلوكوز     3سم) 1.0( ، محلول الفينول االحمر      3سم) 0.2(المثلين  محلول ازرق    -

   . 3سم) 0.5( ، محلول البنسلين 3سم) 6.0(محلول خالت الثاليوم 

 لكل قنينة   3سم) 2(ووزع في قناني الطور الصلب وبواقع       ) 7.8(ضبطت الدالة الحامضية للوسط عند      

(Koneman et al ., 1997).   



   ......Mycoplasma pneumoniaeدراسة على جرثومة 
  

125

   Mycoplasma broth base (Oxoid)وسط     

 لعزل جراثيم المايكوبالزما وتنميتها من النماذج الـسريرية بعـد   Basic mediaيعد وسطاً أساساً 

غـم مـن   ) 25.5( الخاص بالمايكوبالزما ، حضر الوسط بإضافة Supplement (Oxoid)إغنائه بمادة 

Mycoplasma broth base المقطر ضبطت الدالة الحامضية للوسـط عنـد    من الماء 3سم) 1000( الى

 لكل دورق ثم عقـم الوسـط بالموصـدة          3سم) 80(مزج جيداً ووزع في دوارق زجاجية بواقع        ) . 7.8(

 المعقـم بعـد     Supplementأضيف اليه   ) م50ْ(دقيقة وبعد تبريده الى درجة      ) 15(مدة  ) م121ْ(بدرجة  

 & ; Koneman et al ., 1997). م الى محتويات الحاوية  من الماء المقطر المعق3سم) 20(تعليقه بإضافة 
Cruckshank et al ., 1975)  

  Mycoplasma agar base (Oxoid)وسط 

 من الماء المقطـر ،  3سم) 1000( الى Mycoplasma agar baseغم من ) 35.5(حضر بإضافة 

، ضـبطت الدالـة      لكـل دورق     3سـم ) 80(سخن حتى درجة الغليان ثم وزع في دوارق زجاجية بواقع           

 المعقـم  Supplementثم أضيف اليـه  ) ْ م50(وعقم بالموصدة وترك ليبرد لدرجة ) 7.8(الحامضية عند   

  .  (Koneman et al ., 1997)والمحضر كما ذكرنا آنفا 

   Mycoplasma Glucose Agar mediumوسط 

  -:  وكما يأتي (Koneman et al ., 1997)حضر في المختبر باعتماد 

 – مـن مـستخلص الخميـرة    3سم) 30( وأضيف اليه  Mycoplasma agar من 3سم) 70(حضر 

   -: المصل مزج جيداً ثم أضيف اليه المحاليل االتية مع مراعاة الحفاظ على ظروف التعقيم 

 . 3سـم ) 3( ، محلـول البنـسلين       3سم) 0.25( ، محلول خالت الثاليوم      3سم) 2(محلول الكلوكوز   

ووزع في اطباق بتري معقمة وحفظ في الثالجة الـى حـين            ) 7.8(لوسط عند   ضبطت الدالة الحامضية ل   

  (Koneman et al ., 1997). االستخدام 

   

  الصبغات والكواشف والمحاليل

  : حضرت كما يأتي Modified Dienes Stainصبغة دنيس المحورة 

)A (  تحضيرStock solution من الصبغة تم تحضيره من المواد االتية :  

Methylen blue) 2.5 ( ، غمAzure II) 1.25 ( ،Maltose) 10.0 ( ،Na2Co3) 0.25 ( ماء مقطر

  . 3 سم 100

)B(  محلولWorking solution من الصبغة  :  

 بالماء المقطر بإضافة ثالث احجام من الماء المقطر الى حجم واحـد مـن               Aحضر بتخفيف المحلول    

ــول  -A. (Koneman et al., 1997 ; Collee et al., 1996) ، 2-(P-iodo phenyl) -3المحل
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nitrophenyl -5-phenyl tetrazolium chloride    صبغة كمزا ، دارئ الفوسفات الملحـي ، محلـول 

  . ازرق المثيلين ، محلول الفينول االحمر ، محلول الكلوكوز ، محلول خالت الثاليوم ، محلـول البنسلين 

  . (Koneman et al ., 1997 ; Cruckshank , 1975)حضرت كما ورد في 

  

  طرائق العمل

    M. pneumoniaeعزل جرثومة 

 وهو وسـط  M. pneumoniae من العينة مباشرة في الوسط الخاص بعزل جرثومة 3 سم0.2لقح 

(MB-GD) ًالثنائي الطور المحضر مختبريا .  

لملقحة يوماً مع مراعاة فحص االنابيب ا) 30-8(ْ م مدة 35حضنت االنابيب الملقحة هوائياً بدرجة 

يومياً من حيث التغير اللوني وعكارة الوسط إذ أن ظهور عكارة واضحة وتغير في لون الدليل نحو 

أما حدوث التغير الطفيف التدريجي في . أيام يدل على حدوث تلوث ) 5-1(الحامضية او القاعدية خالل 

النتيجة موجبة وفي حالة لون الدليل من بعد اليوم الثامن من دون مالحظة عكارة واضحة فيدل على أن 

   (Koneman et al ., 1997). عدم حدوث أي تغيير في اللون بعد شهر من التحضين تعد النتيجة سالبة 

  

  M. pneumoniaeاالختبارات التشخيصية لجرثومة 

  :االختبارات الشكلية 

  :شكل المستعمرة 

ـ   Reichert Neovarضوئي اختبر شكل المستعمرة بعد انتهاء مدة التحضين باستخدام المجهر ال

Microsope ًوصورت فوتوغرافيا .  

  :الفحص المجهري 

حضرت اغشية من االوساط الزرعية الملقحة بالجرثومة وتم صبغها بـصبغة كمـزا فحـصت               

  .مجهرياً باستخدام العدسة الزيتية لمالحظة اشكال الخاليا 

  :صبغة دينس 

 إذ غمر سطح طبق االكـار الحـاوي    لصبغ المستعمرات ،(Koneman et al ., 1997)اعتمد 

 أزيلت الصبغة مباشرة Dienes stain working solution من صبغة دينس 3سم) 1(للمستعمرات بـ 

من الكحول االثيلي للقصر وترك مدة دقيقـة         %) 95( من   3سم) 1(وغسلت بالماء المقطر ثم أضيف      

 .Mقطـر وفحـصت مـستعمرات    واحدة ثم ازيل الكحول الزائد وكررت عملية الغـسل بالمـاء الم  

pneumoniae ًمن حيث اللون ذلك انها تختزل الصبغة وتظهر عديمة اللون وصورت فوتوغرافيا .  
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  االختبارات الكيماحياتية

  Tetrazolium reduction testاختبار اختزال التترازوليم 

ف التتـرازوليم    من كاش  3سم) 2(تم غمر سطح الطبق النامية عليه المستعمرات تحت االختبار بـ           

دقيقة ، يكشف عن النتيجة الموجبة بداللة تلون المستعمرات باللون          ) 60-30(مدة  ) ْ م 35(وحضن بدرجة   

  . وصورت فوتوغرافياً (Koneman et al ., 1997 ; Johnson & Smith , 1976)االحمر  

   Hemadsorption testاختبار االدمصاص الدموي 

 وذلك بغمر سطح (Koneman et al ., 1997 ; Collee et al ., 1996)أجري االختبار اعتماداً على 

 من معلق كريات الدم الحمر لالغنام او        3سم) 2(طبق االكار النامية عليه المستعمرات المراد اختبارها بـ         

خنازير غينيا إذ تم استخدام الدم لخنازير غينيا الذي حضر بغسل كريات الدم الحمر بـدارئ الفوسـفات                  

دقيقـة مـدة   / دورة ) 3000( ونبذت بجهاز الطرد المركزي بسرعة phosphate buffer salinالملحي 

 من وسط المايكوبالزما السائل     3سم) 100( من الراسب في     3سم) 0.2(دقائق ، اهمل الراشح وعلق      ) 10(

 مـدة   بعد غمر الطبق بعالق كريات الدم الحمر حضن       %) 1(او باستخدام محلول الملح الفسيولوجي بنسبة       

ثم ازيل المعلق وغسلت المستعمرات بمحلول الملح الفسيولوجي ثالث مرات          ) م35ْ(نصف ساعة بدرجة    

  .وفحصت تحت المجهر الضوئي 

   Fermentation of carbohydrateاختبار تخمر الكاربوهيدرات 

 (MB-GD) وهـو    M. pneumoniaeالجراء االختبار استخدم الوسط المستخدم ذاتـه لعـزل   

medium       عند نمو الجرثومة يـصبح     . ل االحمر    الثنائي الطور الحاوي للكلوكوز وازرق المثيلين والفينو

الوسط اكثر حامضية ويتحول لون الفينول االحمر من االرجواني الى االصفر في الوقت عينـة تختـزل                 

الجرثومة المثيلين االزرق بدليل تحول اللون من االزرق الى عديم اللون إذ يلحظ تغير لون الطور السائل                 

فر فيما يتحول لون الطور الصلب من االرجواني الى اللون          من االرجواني الى االخضر او االخضر المص      

   .(Koneman et al ., 1997)االصفر او االصفر الى البرتقالي وصورت فوتوغرافياً 

   Blood hemolysisاختبار القدرة على تحلل الدم 

 المـضاف  Mycoplasma agar baseمن دم االغنام او دم خنازير غينيا الى وسط  %) 5(اضيف 

 ثم وزع في اطباق بتري معقمة ولقح بالجراثيم تحت االختبار ، حضنت االطباق هوائياً               Supplementله  

أيام ، بعد انتهاء مدة التحضين لوحظت قدرة الجراثيم المختبرة علـى تحليـل              ) 7-5(مدة  ) ْ م 37(بدرجة  

  .الدم وصورت فوتوغرافياً 
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   Antibiotic sensitivity testلحيوية للمضادات ا M. pneumoniaeاختبار حساسية جرثومة 

  اجري اختبار الحساسية لالنواع االتية من المضادات الحيوية 

التركيز 
مايكروغرام(

)قرص/  
 المضاد الحيوي الرمز

مايكروغرام(التركيز

)قرص/  
 المضاد الحيوي الرمز

30 N Neomycin 30 C Chloramphenicol 
10 Am Ampicilln 10 S Streptomycin 
30 CTX Cefotaxime 30 L Lincomycin 
30 TE Tetracyclin 30 VA Vancomycin 
15 E Erythromycin 30 NA Nalidixic acid 

10 GM Gentamycin 
25 TMpS

mx 
Trimethoprim-

sulfamethoxazole 30 RA Rifampicin 

  

امراء ، اجري    ومن معمل ادوية س    Oxoidتم الحصول على اقراص المضادات الحيوية من شركة         

-Bauer واتبعـت طريقـة  Supplement المضـاف له Mycoplasma agar baseاالختبار على وسط 

Kirby ـــورة ــة  (Bauer et al., 1966) المح ــصحة العالمي ـــة ال ــن منظم ـــدة م    والمعتم

 (Vandepitte et al ., 1991) .   

  

  النتائج والمناقشة

تغير في لون الوسط في حالة النماذج الموجبـة          واختبر ال  (MB-GD)تم عزل الجرثومة على وسط      

للجرثومة إذ تحول لون الطور الصلب من اللون االرجواني الى اللون االصفر اما لون الطـور الـسائل                  

  . فيتحول من اللون االرجواني الى االخضر او االخضر المصفر 

 ظهرت Mycoplasma Glucose Agar medium (MGA)وعند اختبار شكل المستعمرات النامية 

وهـذا مطابق لشكل   ) 1الشكـل  (المستعمـرات كروية فاقـدة للمنطقـة المحيطيـة وكمـا موضح في         

 , Dorego-zetsme)وكمـا ورد في   M. pneumoniaeالمستعمـرات النموذجـي الخـاص بجرثومة 

2000 ; Kleemola , 1993 ; Bucharanet et al ., 1974) .   
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  M. pneumoniaeشكل مستعمرة جرثومة : 1 الشكل
  

 highlyوبينت نتائج الفحص المجهري لالغشية المحضرة ظهـور الجرثومـة باشـكال متعـددة     

pleomorphic                 ان ظهور الجرثومة باشكال متعددة يعود الى افتقارها الى الجدار الخلـوي ممـا يجعلهـا 

 ، فيما اظهرت نتـائج  (Nester et al ., 1998 ; Kleemola , 1993). مطاطية هشة ليس لها شكل ثابت 

النامية على الوسط الـصلب عديمـة    M. pneumoniaeاستخدام صبغة دينس ظهور مستعمرات جرثومة 

اللون وذلك لقدرتها على اختزال ازرق المثلين الموجود في تركيب صبغة دينس وهذا مطـابق لمـا ورد                  

  ) . 2الشكل ( وكما موضح في (Koneman et al ., 1997 ; Velleca et al ., 1980)في
 
  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
  

  

  صبغة دينس: 2الشكل 
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تظهـر نتـائج اختبـار اختـزال        . وعند اجراء االختبارات الكيمياحياتية للتأكد من نوع الجرثومة         

  .ان مستعمرات الجرثومة تحت االختبار ظهرت حمراء اللون ) 3الشكل (التيترازوليم المبينة في 

وهـو    M. pneumoniaeاالختبارات التشخيصية الفريدة والمميزة لجرثومة  يعد هذا االختبار من 

ان . من الفحوصات السريعة السهلـة التطبيق في تشخيص الجرثومة مباشرة على االوسـاط الزرعيـة               

 -2. بلون احمر يعود الى قدرة هذه الجرثومة على اختزال مركب   M. pneumoniaeظهور مستعمرات 

(p-iodophenyl) –3- nitrophenyl  -5-phenyl tetrazolium chloride   العديم اللون الـى مركــب 

 ,. Formazan (Koneman et alاحمـر اللـون غيـر ذائـب يترسـب في الخليـة وهو الفورمازان 

1997 ; Johnson & Smith , 1976).    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اختبار اختزال التترازوليم: 3الشكل 

   

بة الختبار االدمصاص بعد إضافة معلق كريات الدم الحمـراء لخنـازير            فيما ظهرت النتيجة موج   

غينيا على مستعمرات الجرثومة وغسلت المستعمرات بمحلول الملح الفسيولوجي عدة مـرات ، ظهـرت               

   .(Koneman et al ., 1997)بعض كريات الدم الحمراء ممدصة على سطح مستعمرات الجرثومة 

ختبار تخمر الكاربوهيدرات بظهور الطور الصلب باللون االصـفر         واستدل على النتيجة الموجبة ال    

اما الطور السائل فيظهر بلون اخضر او اخضر مصفر والذي تمكن مالحظتـه عنـد العـزل االولـي                   

    . (MB-GD)للجرثومة على وسط 

لها القدرة على استهالك الكلوكوز الموجود فـي الوسـط الغـذائي     M. pneumoniaeإن جرثومة 

 الحامض الذي يقلل من الدالة الحامضية للوسط ويؤدي الى تحول لون الطور السائل من االرجواني                وإنتاج
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الى االخضر او االخضـر المصفر وكذلك تحول لون الطور الصلب مـن االرجـواني الـى االصـفر                  

(Taylor-Robinson & Furr,1999;Koneman et al.,1997) .   

تبار تحلل الدم وظهور المناطق الشفافة حول المستعمرات ،         النتيجة الموجبة الخ  ) 4الشكل  (ويوضح  

 النها تمتلك القدرة علـى تحليـل   M. pneumoniaeإذ يعد هذا االختبار من الفحوصات المميزة لجرثومة 

 وإنتاج مناطق شفافة حول المستعمرات ذلك       (B-hemolysis)كريات الدم الحمراء تحلالً كامالً من نوع بيتا       

   . (Baron & Finegold , 1990)لى إنتاج بيروكسيد الهيدروجين ان لها القدرة ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اختبار القدرة على تحليل كريات الدم الحمراء: 4الشكل 

     

 ومقاومتها للمـضادات  M. pneumoniaeحساسية جرثومة ) 1الجدول (اظهرت النتائج المدونة في 

  . الحياتية المستخدمة قيد الدراسة 

  

  . ومقاومتها للمضادات الحياتية M. pneumoniaeار حساسية جرثومة اختب: 1الجدول 

 المضاد الحيوي النتيجة المضاد الحيوي النتيجة
R Rifampicin S Chloramphenicol 
S Neomycin R Streptomycin 
R Ampicillin R Lincomycin 
R Cefotaxime R Vancomycin 
S Tetracyclin S Nalidixic acid 
S Erythromycin S Gentamycin 

R Trimethoprim-
sulfamethoxazole GM   
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 , Nalidixic حـساسة لكـل مـن المـضادات     M. pneumoniaeبينـت النتـائج ان جرثومـة    

Chloramphenicol , Erythromycin , Tetracyclin , Neomycin , Gentamycin  وفيما كانت مقاومة

ــن المــضادات  ــل م  , Rifampicin , Streptomycin , Trimethoprim-sulfamethoxazoleلك

Ampicillin , Vancomycin , Lincomycin , Cefotaxime .   

 مقاومة للبنسلين وبقية المضادات الحياتية التي تعمل علـى الجـدار   M. pneumoniaeان جرثومة 

حياتية الواسعة الطيف   اال انها حساسة النواع من المضادات ال      . الخلوي كما انها مقاومة للسيفالوسبورينات      

وتشير معظم الدراسات الى ان اهم المضادات الحياتية التـي تكـون            . التي يثبط معظمها عملية تكاثرها      

الجرثومة حساسة لها هي التتراسايكلين واالرثرومايسين اللذان يعمالن على تثبـيط تـصنيع البروتينـات               

)(Taylor-Robinson & Bebear , 1997 ; Koneman et al ., 1997 ; Garrod et al ., 1981 .   

ومن اكثر المضادات الحياتية المستعملة في عالج االصابات المايكوبالزميـة للجهـاز التنـفـسي              

لالنسـان التي يصفـها االطبـاء االختصـاصيـون هـو المـضـاد الحيــوي االرثـرومايـسيـن             

(Nancy et al ., 2000 ; Himmelreich et al ., 1996 ; Garrod et al ., 1981) .   

 فـي  1997 عـام  Taylor-Robinson & Bebearإن نتائج هذه الدراسة جاءت مطابقة لدراسـة  

  , Gentamycin , Tetracyclin , Erythromycin , Nalidixic acid , Neomycinحساسيتها للمضادات 

 , Trimethoprim-sulfamethoxazole , Cefotaxime وفي مقاومتها للمضادات  Chloramphenicolو 

Vancomycin , Rifampicin  و  Ampicillin     فيما كانت غير مطابقـة فـي حـساسيتها ومقاومتهـا 

وقد يعود السبب في ذلك الى االختالف فـي  . Streptomycin  و  Lincomycinللمضادات االخرى مثل 

  .فة  المعزولة والظروف البيئية والفئة العمرية المستهدM. pneumoniaeساللة جرثومة 

 من عينات االطفال المصابين فقد اظهرت نتائج الدراسـة  M. pneumoniaeبالنسبة لعزل جرثومة 

ولـم   %) 6.1( المعزولة من االطفال الكاملي النضج بلغت M. pneumoniaeان النسبة المئوية لجرثومة 

  . تعزل الجرثومة من عينات السيطرة 

  

 المعزولة من عينات االطفال حديثي M. pneumoniaeالنسب المئوية لجرثومة  : 2الجدول 

  .الوالدة المصابين وعينات السيطرة 

  )سيطرة(اطفال اصحاء   اطفال خدج مصابين  اطفال كاملي النضج مصابين

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
7  6.1  15  10.2  0  0  
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 عند االطفال  مسبباً شائعاً الصابات الجهاز التنفسي العلوي والسفليM. pneumoniaeتعد جرثومة 

من إصابات الجهاز التنفـسي فـي    %) 10( الى انها كانت مسؤولة عن (Baculard , 1996)وقد اشار 

 مـسؤولة عـن   M. pneumoniae ان جرثومة (Rstawicki et al ., 1998)االطفال ، كما اكد الباحثون 

  . نسبة قليلة من إصابات الجهاز التنفسي لدى االطفال 

 % 10.2 المعزولة من الخدج فقد بلغت M. pneumoniae المئوية لجرثومة اما فيما يخص النسبة

مـن   %) 18-5( مسؤولة عـن  M. pneumoniae الى ان جرثومة (Edward et al ., 1995)وقد اشار 

 إلى أهميتها فـي اصـابات   (Al-Mazori , 1983)إصابات الجهاز التنفسي وجاء مطابقاً لنتائجنا كما اشار

  .صورة عامة الجهاز التنفسي ب

 من االطفال الخدج مع نـسبتها  M. pneumoniaeوعند مقارنة ما حصلنا عليه من نسبة عزل لـ 

في االطفال الكاملي النضج نلحظ ان تواجدها في عينات الخدج كان اعلى مقارنة بالكاملي النـضج وقـد                  

فضالً عن ان مدة رقـود      يعود السبب في ذلك الى عدم اكتمال اجهزة جسم الخديج ومنها الجهاز المناعي              

االطفال الخدج في المستشفى اكثر مقارنة بالكاملي النضج ولذلك اثره في اكتساب عدد من انواع الجراثيم                

  . من بيئة المستشفى 
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