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  عند االطفال من حاالت االسهالCampylobacter jejuni عزل وتشخيص جرثومة 

  في مدينة الموصل
  

  اميرة محمود الراوي  حمدمغادة عبد الرزاق 
 قسم علوم الحياة

  كلية العلوم

  جامعة الموصل

  

  )2004/11/7 ، تاريخ القبول 2004/8/21 تاريخ االستالم(
  

  الملخص

من االطفال المصابين باالسهال ) Campylobacter jejuni ) C.jejuniتضمن البحث عزل جرثومة

 ولغاية شباط عام  2002عمر السنتين وللمدة ما بين ايلولالمائي او الدموي باعمار ما بعد الوالدة الى 

  في النمو على الوسط االنتخابيتم تشخيص الجرثومة اعتماداً على نجاحها . 2003

Preston Campylobacter blood-free medium  وعلى الفحص المجهري الذي اظهر سالبيتها لصبغة 

 وشكل جناح S بين الشكل العصوي المحدب وشكل الحرف pleomorphicكرام وبين اشكالها المختلفة 

ت ايجابيتها الختباري طائرالنورس فضالً عن اجراء االختبارات الكيمياحياتية الخاصة بالجرثومة اذ ابد

 وكانت سالبة الختباري اليوريز االندوكسيل اسيتيت مائياً و تحليل الهيبيوريت والكاتليز واالوكسديز

كاليسين  % 1م واستطاعت تحمل o  25م فيما فشلت في النمو فيo  42الاليبيز،كما تمكنت من النمو فيو

  Nalidixic acid، كذلك كانت حساسة للمضاد الحيوي % 1.5ديوم بنسبةفي حين لم تتحمل كلوريد الصو

  .Cephalothinومقاومة للمضاد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The study include the isolation of Campylobacter jejuni (C.jejuni) from children 
(aging between after birth to two years)  with watery or bloody diarrhea in the period 
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from September 2002 to February 2003. The bacterium was identified depending on 
succession in growth on selective medium: Preston Campylobacter blood-free medium 
and microscopical examination which revealed that it is gram negative pleomorphic, 
curved bacillus, S-shaped and gull-winged. Biochemical tests showed its positive 
reaction for catalase, oxidase and its ability to hydrolyse hippurate and indoxyl acetate 
but it was negative for urease and lipase. This bacterium can grow at 42o C while it failed 
to grow at 25o C and it tolerates 1% glycine while it can not grow in 1.5 % NaCl. 
Additionally the bacterium was sensetive to Nalidixic acid but resistant to Cephalothin. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

شائعة اللتهاب االمعاء  احدى اهم المسببات الCampylobacterتعد بعض االنواع التابعة لجنس 

 C. jejuniوعلى الرغم من ان هناك انواع مختلفة تعود لهذا الجنس اال انه تم تمييز النوع الجرثومي 
   النامية والمتطورةكراراً من بين مسببات االسهال عند االنسان في االقطارالممرض االكثر ت

)Saenz et al., 2000.(  

نية او حلزونية تاخذ شكل الحرف تمتاز هذه الجراثيم بانها سالبة لصبغة كرام وهي عصويات منح

)S ( شكل جناح النورس اوgull-wingاالوكسجين ، محبة للظروف قليلة متحركة وغير مكونة للسبورات 

، سالبة الختبار انزيم زم تنتج هذه الجراثيم انزيمي الكتاليز واالوكسدي42 °م وفي 37 °وتنمو جيداً في 

، لها القدرة على  من وسط ثالثي السكريات والحديدH2S، والتنتج غاز كبريتيد الهيدروجين اليوريز

 Nalidixic acidة للمضاد الحيوي ، كما انها حساسدوكسيل اسيتيتالتحلل المائي للهيبيوريت ولالن

اذ تختلف سالالت النوع في قدرتها على اختزال النترات فالسالالت  Cephalothinومقاومة للمضاد 

 C. jejuni موجبة لهذا االختبار فيما تكون سالالت تحت النوع C . jejuni sub jejuniالتابعة لتحت النوع 

sub doylei سالبة له) Collee et al.,1996;  Blaser, 1999(.  

وارتباطها مع حاالت االسهال الشديد فضالً عن عدم وجود  C. jejuniونظراً الهمية جرثومة 

دراسة محلية في مدينة الموصل نظرا للصعوبة التي تواجه الباحثين في طريقة عزلها وتشخيصها 

راستها لذا استهدف البحث عزل والتعامل معها لقلة المواد والعدد الكيميائية والتشخيصية التي تساعد في د

  .وتحديد نسبتها المئوية C. jejuniوتشخيص جرثومة 

  

  المواد وطرائق العمل

عينة خروج من اطفال باعمار مابعد الوالدة الى عمر السنتين مصابين باسهال مائي 152جمعت 

عت في اخذت مسحات من هذه العينات ووض .ودموي من الراقدين في بعض مستشفيات مدينة الموصل

ختبر وزرعها على لحين الوصول الى الم Cary-Blair transport mediaبلير -الوسط الناقل كاري

 المحضر في المختبر  Preston Campylobacter Blood-free selective mediumالوسط االنتخابي

 في ظروف قليلة االوكسجين ° م42باالضافة الى زرعها على وسط الماكونكي وحضنت في درجة 
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Microaerophilic نتروجين باستخدام% 85ثاني اوكسيد الكاربون و % 10اوكسجين و % 5 بنسبة  

gas pack generation kit المجهز من شركة Oxoid خاص بجرثومة Campylobacter 

)Campylobacter system(.  ت عليها اختبارات العزل ساعة ثم اجري48-72حضنت العينات لمدة

  .والتشخيص
  

  

  

  : الغذائيةاالوساط

 Preston Campylobacterالوسط االنتخابي  ،Oxoid حضركما ورد في ،بلير الناقل-وسط كاري

blood-free selective medium.  

)Koneman et al., 1997; Karmali et al., 1986; Bolton et al., 1984(.  

وسط  Cefoperazon  بديالًعن المضادCefotaxim و Cefotrizone المضادين الحيويين استخدم احد

وسط اكاراليوريا ، القلب، وسط اكار الدم-اختبار الحركة، وسط اكار الماكونكي، وسط مرق نقيع المخ

سط ماء ، ومرق النترات، وسط IMViC، أوساط اختبارات االساس، وسط ثالثي السكريات والحديد

 ,.Lennette et al., 1985; Koneman et al.(البيبتون والفينول االحمر، وسط الجيالتين المغذي

1997(. 
  

  

  

  

  :العزل والتشخيص

 ،ولغرض الحصول على مستعمرات C. jejuniانتخبت المستعمرات المفردة المشكوك على انها 

ساعة في 48 لمدة °م42نقية اعيد زرعها على اكار الماكونكي والوسط االنتخابي مرة اخرى وحضنت في 

  .ظروف قليلة االوكسجين

ات من حيث لونها وحجمها الخصائص المزرعية للمستعمريم اعتماداً على تم تشخيص الجراث

، وقد تم تحضير مسحات منها بمكررين صبغت احداها بصبغة كرام االعتيادية والثانية بصبغة وحافاتها

 Campylobacterكرام مع اطالة مدة التصبيغ بصبغة السفرانين لمدة التقل عن عشرة دقائق الن انواع 

ريت عدد وفحصت مجهرياً واج) Koneman et al., 1997( ون ضعيفة االصطباغ كما ورد فيعادة ما تك

  .من االختبارات التشخيصية
  

  

  : C. jejuniاالختبارات الكيمياحياتية التشخيصية لجرثومة 

ت ، التحلل المائي للهيبيوري)Koneman et al., 1997(السايتوكروم اوكسديز الكتاليز و اختبار فعالية انزيم

) Faclam et al., 1974(هناك طريقتان الجراء هذا االختبارهما الطريقة البطيئة اجريت اعتماداً على 

التحلل المائي لالندوكسيل ،  )Hwang and Edelrer, 1957(ها على الطريقة السريعة التي اعتمد في اجرائ

 Nalidix acid للمضاد  وحساسيتهاCephalothin مقاومة الجرثومة للمضاد الحيوي اختبار ،اسيتيت

)Baron, 1994(، ،اختبار النمو في %1.5 الصوديوم  اختبار النمو في كلوريد اختبار فعالية اليوريز ،
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من وسط ثالثي السكريات H2S ، اختبار انتاج ، اختبار الحركةIMViCمختلفة، اختبارات درجات حرارية 

 ,.Glycine) Koneman et al., 1997; Prescotte et al ، اختبارتحمل والحديد، اختبار اختزال النترات

1996(.  
  

  

  :االختبارات التشخيصية للجراثيم االخرى

اختبارات تخمر الكاربوهيدرات، اختبار تميع الجيالتين، فضالً عن ذلك اجري اختبار فعالية انزيمي 

تبار فعالية انزيم د، واخالكتاليزواالوكسديز، واختبار تخمر السكريات من وسط ثالثي السكريات والحدي

  .)IMViC )Koneman et al., 1997، واختبارات اليوريز
  

  

  

  النتائج والمناقشة

منها سالالت لجراثيم ) 13(، كانت فةعزلة جرثومية مختل) 206(تم الحصول على 

Campylobacter منها كان النوع ) 9(، %)6.3 ( أي بنسبة عزل مئوية قدرهاC. jejuni أي بنسبة مئوية 

 و Campylobacterمن جراثيم  %) 69.2(من المجموع الكلي للعينات والتي شكلت %) 4.36  (قدرها

من المجموع الكلي للعينات والتي بلغت %) 1.94 ( أي بنسبة مئوية قدرها C. coliمنها تابعة للنوع ) 4(

  .Campylobacterمن جراثيم  %) 30.8(

) Church et al ., 1995(لية عند مقارنتها مع دراسة عا C. jejuniالتعد النسبة المئويـة لعزل جرثومة 

 عينة خروج الطفال مصابين 294من % 17 وبنسبة  C. jejuni عزلة لجرثومة 51اذ تمكنوا من عزل 

 و Salihمن قبل الباحثين % 10 بنسبة  C. jejuniباالسهال في كندا ، فضالً عن انه تم عزل جرثومة 

Al-Saad ين باالسهال في بغداد ، ان نتائج هذه الدراسة جاءت مقاربة للنتائج من اطفال مصاب1994  عام

حيث تم فحص  % 6.2الذين عزلوا الجرثومة بنسبة ) Saenz et al., 2000(التي حصل عليها الباحثون 

 عينة خروج موجبة لعزل 537 عينة خروج الشخاص مصابين بالتهاب المعدة واالمعاء وكانت 8616

في الدراسة الحالية اعلى مما توصلوا له اذ بلغت  C. coliيما كانت نسبة عزل ، فC. jejuniجراثيم 

  وGoossensالباحثان   و1991 وآخرون عام Fangلقد اوضح الباحث .  %0.67النسبةفي دراستهم 

Giesendorf  حيث ان تناول ت في اصابة هذه الجرثومة لالنسان دور الغذاء والحيوانا1995عام ،

ة وخاصة الدواجن والحليب غيرالمبستر وشرب المياه غير المعقمة باالضافة الىالتالمس االغذية الملوث

 يؤدي الى االصابة بهذه مع الحيوانات المنزلية بصورة خاصة الدجاج والقطط والكالب ممكن ان

  .الجرثومة

لتي وفي دراستنا فقد اقتصرت العينات على اطفال باعمار سنتين فما دون ومن خالل المعلومات ا

  وهذا قد يفسر سبب . ل النسبة العالية من نوع التغذيةجمعت تبين ان االعتماد على الرضاعة المختلطة تشك

ة التلوث عند تجهيز الرضعة الصناعية فضالً عن ان مستوى الوعي ليحدوث االسهال بسبب احتما

  .الثقافي لالم والبيئة يقومان بدورمهم في زيادة نسبة االصابة باالسهال
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 تم تشخيص الجراثيم االخرى التي عزلت اثناء الدراسة وكما موضحة نسبها المئوية في الجدول لقد

 ,.Church et al( جـاءت موافقـة لما توصل اليه E. coli، وان اعلـى نسبـة عزل لجرثومـة )1(

 كما ان .)Bryant et al., 1989(والتي قد ترتبط بتناول االغذية الملوثة وخاصة االغذية الجاهزة ) 1995

نسب عزل الجراثيم االخرى كانت متغايرة وقد يعود السبب في احداثها لالسهال نتيجة لتناول الطعام 

والشراب الملوثين او تحولها الى ممرضات انتهازية في االطفال وكبار السن الذين يعانون من ضعف في 

  .)Ahren et al., 1990 (المناعة فضالً عن االسهال الناتج عن عدوى المستشفيات
  

  

  .النسب المئوية للجراثيم المعزولة: 1جدول ال
  %  العدد  الجراثيم المعزولة  عدد العزالت  عدد العينات

Campylobacter spp. 13 6.32 
E. coli 40 19.48 
Proteus 34 16.50 
Pseudomonas 18 8.73 
Enterobacter 16 7.76 
E. faecalis 15 7.28 
Klebsiella 14 6.79 
Citrobacter 12 5.82 
Salmonella 9 4.36 
Providencia 7 3.39 
Morganella 7 3.39 
Staph. Spp. 4 1.94 
Y.enterocolitica 3 1.45 
Serratia 1 0.48 
Shigella 1 0.48 

  الجراثيم  194 152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Candida spp. 12 5.82 12 الخمائر

 100 206  206  جموعالم
  

  

  

  :التشخيص

 Preston Campylobacter blood –free medium االنتخابي الوسط   علىC. jejuniاظهرت جرثومة 

نمواً متغايراً بين الشكل الدائري وحافات كاملة للمستعمرات وذات لون رصاصي الى الشكل المحدب 

خطاً مندمجاً على طول خط الزرع مما اعطى وعدم االنتظام في حافاتها وكانت غالبيتها رطبة وشكلت 

 ,Koneman et al., 1997; Baron and Fingold(المستعمرات مظهراً ذيلياً وهذا ما جاء متفقاً لما وصفه 

1990; Merino et al., 1986(  وكما مالحظ في الصورة)اما المستعمرات على وسط الماكونكي ). 1

يلة التحدب كما موضح في الصورة ات حافات غير منتظمة قلفكانت دائرية شاحبة غير مخمرة للسكر ذ

ان خالياها سالبة لصبغة كرام، واعطت اشكاالً  C. jejuniواظهر الفحص المجهري لمستعمرات . )2(

   تعني محدبةcurve = campyloمختلفة مثل الشكل العصوي المحدب التي اخذت اسمها منه إذ أن 
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 gull-wingوشكل جناح النورس) s(وية والشكل األخر هو شكل الحرف  وتعني عصrod = bacterو

shape 3( كما موضح في الصورة(.  

والنتائج التي تم  C.jejuniاالختبارات التشخيصية التي أجريت على جراثيم ) 2(يوضح الجدول 

واالندوكسيل االوكسديز وحللت الهيبيوريت نتيجة موجبة الختباري الكتاليز والحصول عليها، حيث اعطت 

اسيتيت مائياً وابدت عدم قدرتها في تحليل اليوريا والدهون والكازائين نظراً لعدم امتالكها انزيمات 

، فضالً عن انها سالبة لكل من اختبار االندول والمثيل االحمر اللسثنيز والاليبيز والكازائينيزاليوريز و

دم امتالكها انزيم التربتوفانيز وعدم قدرتها والفوكس بروسكاور والسترات ويعزى السبب في ذلك الى ع

   منH2Sون غاز ـ، كما انها التكطاقةترات مصدراً كاربونياً النتاج الـعلى تأييض السكر واستعمال الس
  

  

  

  

  .C.jejuniنتائج االختبارات التشخيصية لجرثومة : 2جدول        ال  
  النتيجة  Testsاالختبارت                    

  + Catalase test  لكتاليزاختبار ا

 + Oxidase test  اختبار االوكسديز

  + Hippurate hydrolysis  اختبار التحلل المائي للهيبوريت

  + Indoxyl acetate hydrolysis  اختبار التحلل المائي لالنوكسيل اسيتيت

  - Urease test  اختبار اليوريز

  - Lipase test  اختبار تحلل الدهون

  -   )وتينبر(كازائين 

  + Motility test  اختبار الحركة

    : اختبار النمو في درجات حرارية مختلفة

  - م ° 25

  +  م °37

  +   م° 42

  -   TSI من H2Sتكون 

  :اختبار النمو في

 %1.5                           كلوريد الصوديوم 
-  

  + %1                                  كاليسين 

  :حساسية للمضادين الحيويين للـ اختبار ال
Nalidixic acid 

S  

Cephalothin  R  
  +   اختبار اختزال النترات 

  -    IMViCاختبارات 

 Negative : -              سالب  : +Positiveموجب   

 Resistant : R            مقاومة  Sensitive : Sحساسة   
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ابدت هذه الجراثيم عدم قدرتها على النمو في كلوريد الصوديوم بنسبة ، كما وسط ثالثي السكريات والحديد

 م فيما كان نموها° 25، ولم تتمكن من النمو في درجة حرارة قدرها حيث انها حساسة للملوحة% 1.5

م اذ انها من الجراثيم المحبة للحرارة حتى انها تدعى بالجراثيم 42 °م و 37 °واضحاً في درجة حرارة 

 واظهرت قابليتها على الحركة في وسط الحركة شبه الصلب نظرا المتالكها thermophilesالحرارية 

حيث انه % 1سوطاً قطبياً من جهة واحدة او من جهتي الخلية كما ابدت قدرتها على النمو في الكاليسين 

ة من االحماض االمينية ذات المجموعة الجانبية القطبية غير المشحونة والتي هي عبارة عن ذر

 1987 ,الجلبي(هيدروجين ضعيفة التاثير في الدرجة القطبية العالية لمجموعة االمين والكاربوكسيل 

Koneman et al., 1997; Holt et al.,1994;(.  

 على C. jejuni فقد أظهرت نتيجة اختبار قدرة جرثومة ،يما يخص التحلل المائي للهيبوريتوف

، والسريعة )4(الصورة تخدام الطريقتين البطيئة كما موضحة في التحلل المائي للهيبوريت ايجابيتها باس

  .1980 عام Harveyجاءت هذه النتيجة مطابقة لما ذكره الباحث . )5(كما موضحة في الصورة 

  :وريت كيميائياً بالمعادلة آالتيةيمكن وصف التحلل المائي للهيب

  

  
C6H5CONHCH2COOH + H2O                      C6H5COOH + NH2CH2COOH  

  

  

  

 ساعة دفعت 44-66إن بطء طريقة التحلل المائي للهيبوريت التي تستلزم مدة حضانة ضرورية بين 

ر ي إلى تطو1975 وجماعته عام Hwang والباحث 1974 وجماعته عام  Facklamكل من الباحث

ات السبحية الحالة للدم من الطريقة السريعة للتحليل المائي للهيبوريت باستخدام تلقيح كثيف من المكور

م لمدة ° 37، وسخن الخليط عند حللة مائياً من هيبوريت الصوديوممادة م% 1 من 3 سم0.5 من Bنمط 

، ط بإضافة كمية قليلة من كاشف الننهايدرين للخليGlycineساعتين ويتم الكشف عن وجود ناتج التحلل 

رجواني العميق مع الننهايدرين وبذلك تحلل  دقائق وتكون اللون األ10واعيد تحضين االنابيب لمدة 

  ).5(الهيبوريت من قبل الجراثيم كما موضح في الصورة 

فقد ) IAH(على التحلل المائي لالندوكسيل اسيتيت  C. jejuniاما بالنسبة الختبار قدرة جرثومة 

 10نية قدرها خالل فترة زم) 6(اعطى نتيجة موجبة بداللة تكون اللون االزرق كما موضح في الصورة 

دقائق حيث يدل هذا التغير اللوني على تحليل المادة االساس وقد تم استخدام قرص اخر غير ملقح يبين 

   طريقة نوعية لتشخيصIAHيعد اختبار .اللون االصلي للقرص وعد قرصاً للسيطرة 

 Campylobacterواختبار سريع للتفريق بين انواع هذه الجرثومة.  

  كاليسين
Glycocoll 
(glycine) 

Hippuricas

  نزويكحامض الب
Benzoic acid  

  حامض الهبيوريك
 Hippuric acid  
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  على وسط الماكونكي C.jejuni    مستعمرات جرثومة (2)على الوسط االنتخابي    C.jejuni   مستعمرات جرثومة (1) 

   الطريقة البطيئة لفحص الهيبيوريت   (4) مصبوغة بصبغة كرام        C.jejuni  خاليا جرثومة (3) 

    التحلل المائي لالندوكسيل اسيتيت  (6) ريقة السريعة لفحص الهيبيوريت                     الط (5)

12 

3 4 

5 6 
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 على مقاومتها للمضاد C. jejuniفضالً عن ذلك اجري االختبار التشخيصي وهو قدرة جرثومة 

م وتثبيت قرصي  بزرعها على وسط اكار الدNalidixic acid وحساسيتها للمضاد Cephalothinالحيوي 

 Nalidixic حول قرص، وبعد انتهاء فترة التحضين تم مالحظة منطقة خالية من النموالمضادين الحيويين

acidفي حيـن لوحـظ نمواً اعتيادياً للجرثومة حول سية الجرثومة لهذا المضاد الحيوي داللة على حسا ،

   مما يدل على مقاومتها له و هذا ما جاء مطابقاً لما ذكرهCephalothinقرص المضاد الحيوي 

)Melo and Pechere, 1990.(  

المعزولة في الدراسة والذي  C. jejuni رات لسالالت جراثيمكما اظهرت نتيجة اختبار اختزال النت

يعد احد االختبارين المميزين لتحت النوع لهذه الجرثومة  نتيجة موجبة بداللة تكون اللون االحمر بعد 

 كما أظهرت C. jejuni. Subsp. jejuniاضافة الكواشف بمعنى ان السالالت المعزولة تابعة لتحت النوع 

 Cephalosporins اليمكنه النمو على الوسط الحاوي على C. jejuni subsp. doleiت النوع النتائج ان تح

  .) Koneman et al., 1997(بسبب حساسيته لهذه المضادات الحيوية حسب 
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