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  الملخص

ــدرة جــراثيم المكــ ــسالبةورات العنقوديــدرســت فــي هــذا البحــث ق ــتجلطة ال ــزيم ال    الن

 Coagulase Negative Staphylococci (CNS)لالنسان وتبين ة من االلتصاق بالخاليا الظهاريه البولي 

 ذات قدرة  S. saprophyticusفكانت ة قيد الدراس(CNS)وجود تأثير معنوي بين معدالت التصاق انواع 

تمـت   S. epidermidis  على االلتصاق مـن ةا كانت اكثر قدرالتي بدوره  S. xylosusالتصاق اعلى من

 لالنسان حيث   ة البولي ة على الخاليا الظهاري   (CNS)دراسة تاثير الوسط الغذائي في قابلية التصاق جراثيم         

  .وي باستخدام وسط المرق المغذي ووسط اآلكار المغذيوجد تاثر معن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The ability of Adhesion of Coagulase Negative staphylococci (CNS) to human 
uroepithlial was studied. There was statistically significant difference between the species 
of (CNS) in their adhesions ability. The highest rate of adhesion was for S. saprophyticus 
followed by S. xylosus and the lowest was for S. epidermidis, It was also found that the 
nutritional media had a significant effect on the adhesion rate when using broth in 
comparison with nutrient agar. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المقدمة

ولكنهـا  , يعد خطوة مهمة لحدوث الخمـج   Mucosal tissueان استيطان الجراثيم للنسيج المخاطي

تستوطن الجراثيم في هذا النسيج يجب ان ترتبط بالخاليا الظهارية وإال فأنها سوف تطرح إلـى خـارج                  

إن . يكانيكيات الدفاع لدى المضيف المتمثلة بالسعال والعطاس و اإلدرار المتدفق وغيرها          الجسم بواسطة م  

التصاق الجراثيم بالخلية الظهارية يمكن ان تتوسطه عدة عوامل تختلف باختالف الجراثيم ففي الجـراثيم               

) A(مجموعـة   ا في المكورات النـسيجية      ، أم pilliالسالبة لصبغة كرام يتم االلتصاق بواسطة الشعيرات        

  الموجـود علــى ســطح الجرثومــة ) Lipotechoic acid(يحـدث بواســطة حــامض الاليبوتكويـك   

)Tedford and Gustafson, 1977 ( وفي دراسة بواسطة المجهر اإللكتروني تبين ان المكورات العنقودية

ا الظهاريـة  تلتصق بالخالي) Staphylococcus saprophyticus(من نوع ) CNS(السالبة ألنزيم التجلط 

غنام يكـون بواسـطة     الل كريات الدم الحمر     نللقناة البولية لإلنسان وكذلك قدرة هذه الجرثومة على تالز        

  تراكيب تشبه الـشعيرات تبـرز مـن سـطح الخليـة ولـوحض ان انـوع المكـوراة االخـرة مثـل                       

)Saureus, S. epidermidis, S. haemolyticus (في حين تلتصقالتلتصق بشيء على الخاليا الظهارية  

)S. aureur (      باالنسجة الرابطة للقناة البولية والتصاقها يكـون مباشـرا عـن طريـق سـطح الخليـة  

)Fujita et al., 1992 .(كذلك لوحظ لن S. saprophyticus      تلتصق بالخاليـا الظهاريـة للقنـاة البوليـة

هذا ولم تسجل حالته تبين في قدرة   ،S. epidermidis بأعداد اكبر من  periyretgralوالخاليا التي حولها

 أو خاليـــا الفـــم )Skin cells( خاليـــا الجلـــدبهـــذين النـــوعين علـــى االلتـــصاق 

buccal cells .) Colleen et al., 1977.(  

 والخـصوصية   tissuetropismمظاهر عامة اهمها التوجـه للنـسيج        ان عملية االلتصاق تجمعها     

 وان أهم المظاهر وضوحا هو genetic specifictyوراثية  والخصوصية الSpecies specifcityلنوعية ا

تقر التوجه نحو النسيج وقد يسمى االنحياز النسيجي ويقصد به أن الجرثومة تختار نسيجا دون أخـر لتـس               

  .(Gibbons, 1977)الذي يكون بداية بؤرة مرضية 

رية للقنـاة البوليـة وتـم      قابلية اختيارية على االلتصاق بالخاليا الظها  S. saprophyticusتمتلك 

  التحقق منها مختبريا على طريـق عـدة دراسـات وهـذا يفـسر ميـل الجرثومـة للمـسالك البوليـة                     

)Mardh et al., 1979 .(  

لقد حاولت هذه الدراسة البحث عن العزالت المحلية لبعض انواع المكورات العنقودية السالبة النـزيم               

  .خاليا الظهارية للمسالك البولية لإلنسانالتجلط وقابلية العزالت على االلتصاق بال
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  المواد وطرائق العمل

  :Adherenceاختبار االلتصاق 

  : تم في هذا االختيار استعمال المواد التالية

  ).Gurr, 1962( وتم تحضيرها على طريقة Giemsa’s stainصبغة كمزا . 1

  

 Uroepithelial cells isolationعزل الخاليا الظهارية البولية 

تم عزل الخاليا الظهارية البولية من إدرار جديد المراة سليمة التعاني من أي مشاكل في المجاري                

  رشح الجزء االكبر منـه خـالل ورقـة ترشـيح القيـاس            ,  مليليتر من اإلدرار   30البولية حيث تم اخذ     

)12 µM(لفوسفيت عند ، ثم غسل ما تبقى من اإلدرار على ورقة الترشيح ثالث مرات باستخدام محلول ا

 دقائق 5 لمدة  (3000xg) جهاز طرد المركزي المبرد وبسرعة وباستخدام pH 7.5دالة حامضية قدرها  

علق الراسب بمحلول الفوسفيت المنظم و رشح كليا خالل ورقة الترشيح، تاركا الخاليا الظهارية موزعـة   

يحة زجاجية عن طريق ضـغط      بشكل عشوائي على سطح ورقة الترشيح نقلت هذه الخاليا الى غطاء شر           

 ,.Van–Den Bosch et al( دقيقـة  15الغطاء على سطح الورقة الترشيح وترك ليجف في الهواء لمدة  

1980 .(  
 

  :االلتصاق على الخاليا الظهارية البولية لإلنسان
Adherence to human uroepithelial cells 

زالت الجرثومية قيـد الدراسـة وحـضنت        تم تلقيح وسط المرق المغذي بمستعمرات فتية ونقية للع        

 ساعة مع التحريك المعتدل في حاضنة هزازة جمعت بعد ذلك الخاليا الجرثوميـة              24 م لمدة    37بدرجة  

 ثم علقت بمحلول الفوسفيت المـنظم  °م4  دقائق عند 10لمدة ) 5000xg( بقوة الطرد المركزي و بسرعة

شريحة الزجاجية الحاوي على الخاليا الظهارية في طبق        تم وضع غطاء ال   . مليليتر/ خلية 109إلى التركيز   

 مليليتر من معلق الجراثيم لغرض إتمام االلتصاق وحضنت مـع التحريـك             5بتري معقم و أضيف أليها      

م غسل غطاء الـشريحة الزجاجيـة بمحلـول         ت لمدة ساعة، بعدها     ° م 37المعتدل بحاضنة هزازة بدرجة     

اثيم غير الملتصقة بالخاليا الظهارية تـم تثبيـت الخاليـا الظهاريـة             الفوسفيت المنظم مرتيم إلزالة الجر    

 دقيقة لصبغ   20لمدة   % 30 دقيقة ثم غسل الغطاء مرتين وأضيفت صبغة كمزا بتركيز           15بالميثانول لمدة   

الخاليا الظهارية بعدها تم تزالة الصبغة وغسل بالماء المقطر وترك ليجف وتم وضعه بشكل مقلوب على                

 خلية ظهاريـة تـم اختيارهـا        50لزجاجية وبعد ذلك اجري حساب عدد الجراثيم الملتصقة الى          الشريحة ا 

بشكل عشوائي عند اجراء هذه التجربة تم استخدام عينات سيطرة وذلك بعدم إضافة الجراثيم الى الخاليـا                 

  ريـة البوليـة   واجرى التحليل العداد الجراثيم الملتـصقة بالخاليـا الظها        . الظهارية عند أجراء االلتصاق   

) Van–Den Bosch et al., 1980(. 
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  :بيعة الوسط الغذائي على االلتصاقتأثير ط
Influence of medium nature on adhesion 

ت األوساط بالجراثيم قيد ح، لق Nutrient brothاالكار المغذي ووسط المرق المغذياستخدام وسط 

اثيم وغسلت بمحلول الفوسفيت المنظم المبرد عند  لمدة ساعة ثم جمعت الجر°م 37 الدراسة وحضنت عند 

ومن خـالل حـساب معـدالت    . م على الخاليا الظهارية البولية واجرى اختبار التصاق هذه الجراثي°م 4

  .االلتصاق و التحليل اإلحصائي ثم تحديد تاثير طبيعة الوسط الغذائي على عملية االلتصاق

  

  :Statistical Analysisالتحليل اإلحصائي 

ــن      ــة دنك ــتخدام طريق ــرت باس ــصائيا و اختب ــائج إح ــت النت   Duncan methodحلل

 (Steel and Torrie, 1980) لمعرفة فيما اذا كان هنالك فرق معنوي بين معدالت التصاق أنواع  CNS 

  .قيد الدراسة على الخاليا الظهارية البولية لإلنسان من بيان تأثير الوسط الغذائي على عملية االلتصاق

  

  النتائج والمناقشة

  :التصاق المكورات العنقودية السالبة ألنزيم التجلط إلى الخاليا الظهارية البولية

لقد تركزت البحوث في السنوات لالخيرة على دراسة قابلية الجراثيم لاللتصاق بالخاليا الظهاريـة              

 (Glauser, 1986, Maskell, 1979)  واعتبرت أحد عوامل الضراوة وخصوصا في اخماج السبيل البولي

 قيد الدراسة بالخاليـا الظهاريـة    CNSاظهرت نتائج البحث الحالي دراسة مظاهر االلتصاق النواع الـ

 .S  و S. xyosusمن نوع  CNS وقد أظهرت التائج ان معدل التصاق جراثيم, للسبيل البولي في االنسان

saprophyticus  وS. epidermidis (2.57+30.67)وليـة لالنـسان كـان   يـا الظهاريـة الب   على الخال 

  ).1 (على التوالي وكما مبين في الجدول  (1.46+0.25 ) (12.37+1.53)

  

  .لخاليا الظهارية البولية لالنسانعلى ا  CNSالتصاق انواع  معدل :1جدول      ال

  الخطأ القياسي±معدل االلتصاق  CNSنوع 
S.saprophytticus  30.67± 2.57 A   

S. xylosus  12.37±1.53 B 
S. epidermidis  1. 46  ± 0.25 C  

   حسبp<  0.01 احتمال االرقام المتبوعة باحرف مختلفة تدل على وجود فروقات معنوية عند مستوى

 .Duncanاختبار دنكن 

  

وقد اظهر التحيل االحصائي وجود فرق معنـوي         )2صورة  ال(تشير النتائج الى ان التصاق مؤثرة       

 قيد الدراسة بالخاليا الظهارية البولية لالنسان وجـاءت  CNS لمعدل التصاق انواع  p)<(0.01 احصائي 
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 S. saprophyticus  حيث لوحظ ان جرثومة (1979) ته وجماع Mardhالنتائج متفقة مع دراسة قام بها 

قيـة  وب S. epidermidis ذات قدرة على االلتصاق بالخاليا الظهارية البولية لالنسان اكثر من جرثومـة  

انواع الجراثيم االخرى التي تلتصق بالخاليا الظهارية البولية محدثـة خمـج الـسبيل البـولي بـضمنها                  

االشتراكية القولونية التي تمتلك شعيرات تساعدها على استيطان السبيل البولي في حين التمتلك جرثومـة               

S. saprophyticus الحقا وجد ,  الشعيراتFujita  (1992) لمجهر االلكتروني الماسح ان عند استخدامه ا

بالخاليا الظهارية البولية لالنسان تتوسطه تراكيب تـشبه الـشعيرات    S.saprophyicus التصاق جرثومة 

تناول فيهـا قـدرة بعـض     laukova (1994)  في سنة وقد تبين في دراسة اجراها.تبرز من سطح الخلية

يمتلك قـدرة عاليـة    S. xylosus النسان وان النوع على االلتصاق بالخاليا الظهارية البولية لCNSانواع 

  .على االلتصاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لإلنـسان بأعـداد كثيـرة،   بالخاليا الظهارية البوليـة   S. saprophyticusالتصاق جرثومة : 1صورة ال

  .100X قوة التكبير            
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  لظهاريـة البوليـة  لإلنـسان بأعـداد قليلـة،     بالخاليا ا S. epidermidisالتصاق جرثومة :  2صورة ال

  .100X قوة التكبير              

  

  :تاثير الوسط الغذائي على عملية االلتصاق

 النامية على وسط االكار المغذي ومعدالت التصاق  CNSتمت المقارنة بين معدالت التصاق أنواع 

على التوالي لبيـان  ) (2.22±19.36 )1.63±12.7(  النامية على وسط المرق المغذي وكانت CNSأنواع 

  .تاثير الوسط الغذائي على االلتصاق

  وعند أجراء التحليل اإلحصائي ظهر فرق معنـوي إحـصائي ظهـر فـرق معنـوي إحـصائي                 

 (P < 0.01) بين معدالت التصاق أنواع CNS   النامية على وسط االكار المغذي ومعدالت التصاق نـوع 

CNS وهذا يعني نمو الجرثومة على وسـط صـلب يقلـل     )2(كما الجدول  النامية في المرق المغذي و 

  .قدرتها على االلتصاق

  

  .  بالخاليا الظهارية البولية لإلنسان CNSتأثير الوسط الغذائي على التصاق أنواع  :  2جدول     ال

  على الخاليا الظهارية البولية CNSمعدل التصاق جراثيم  نوع الوسط

 A 1.63 + 12.71 وسط االكار المغذي

 2.22B + 19.36 وسط المرق المغذي
    p <0.01األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتمال 

 .Duncanحسب اختبار دنكن 



190 ……التصاق المكورات العنقودية السالبة ألنزيم 

والتي تناول فيهـا التـصاق      ) 2001(وجاءت النتائج متفقة مع الدراسة المحلية التي قام بها السراج           

 من االشريكية القولونية بالخاليا الظهارية البولية لإلنسان باستخدام وسـط االكـار نقيـع القلـب         سالالت

 على  (2.20 + 20.58))1.08 + 3.26(والدماغ ووسط موق نقبع القلب والدماغ فكانت معدالت االلتصاق 

 عندما تنمـو علـى      التوالي وهذا يشير إلى أن التصاق الجرثومة النامية في وسط سائل اشد من التصاقها             

  .وسط صلب
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