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العينات بعض من منتجات االلبان و Brevibacteriumتشخيص انواع جنس عزل و

 السريرية
  

  حازم السماك غانم إسراء    د الحيالينادية حسين وع

  قسم علوم الحياة

  كلية العلوم

  جامعة الموصل

  

  )2011 / 12 / 26 ؛  تاريخ القبول  2011 /10/ 31 تاريخ االستالم  (
 

  الملخص

اذ  ،Actinomycetesالتابعة للبكتريـا الخيطيـة     Brevibacterium جنسنأنواع معزلت وشخصت 

جلد مـن مرضـى الفـشل الكلـوي         الدم و المنتجات االلبان،   من   عينة من مصادرها المختلفة      (175) أخذت

  . 2011شباط الى شهر2010 بآوالسرطان للفترة من 

، )%32(نت من االلبان بنـسبة      كا Brevibacterium جنسافراد  اوضحت النتائج ان اعلى نسبة لعزل       

%) 8 (منهـا %) 12(ومن دم مرضى الفشل الكلوي بنسبة        ، لكل منهما  %)20 (االجبان والحليب بنسبة   ليهات

مرضـى  دم وجلد   ولم تعزل من     %)4(في االناث ومن جلد مرضى الفشل الكلوي بنسبة         %) 4(في الذكور و  

  . نالسرطا

 الدم وشخصت الى مستوى النوع ارگاالمحور و Plate count agar (PCA)وسط نقيت العزالت على 

 اذ  اعتمادا على الصفات الشكلية منها اشكال والوان وقوام المـستعمرات وحـساسيتها للمـضادات الحيويـة               

 ومقاومتها للمـضادين    5Mg/disc بتركيز   Ciprofloxacinاظهرت اغلب االنواع حساسيتها للمضاد الحيوي       

Ampicillin   و Penicillin 10يز   بتركMg/disc   إلى االختبارات الكيموحيوية والفـسلجية       لكل منهما، اضافة 

  و  B. linens،  B. epidermidis ، B. otitidis ،B. iodinum، B. sanguinis ،B. casei واع ــالى االن

B.  paucivorans.  

  .، منتجات االلبان، اإلنسانBrevibacteriumتشخيص، : ةدالالكلمات ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Product and some Clinical Specimens 
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University  of  Mosul 
 

ABSTRACT 
Isolation and identification of the member of the genus Brevibacterium which belong 

to Actinomycetes, were carried out, a total of (175) sample from different sources of dairy 
products, human blood and skin from kidney dialysis and cancer patient from August 2010 
to February 2011. 

The result indicate the higher percentage of isolation from dairy (32%), cheese and 
milk (20%) for each of them, blood of kidney dialysis 12% (8% male and 4% female)and 
from skin of kidney dialysis patient (4%), and they didn’t isolated from skin and blood of 
cancer patient. 

The isolates were purified on the modified media Plate Count Agar (PCA) and blood 
agar and was purified and then identified to species level depending on the morphological, 
characteristics as shape, color and consistency of colony, sensitivity to antibiotics, most of 
species have shown sensitivity to Ciprofloxacin 5Mg/disc and resistance to penicillin and 
ampicillin 10Mg/disc, in addition to biochemical and physiological tests to the following  
species   B. linens,  B. epidermidis,  B. otitidis,  B. iodinum,  B. casei,  B. sanguinis   and  
B. paucivorans. 

 
Keywords:  Identification, Brevibacterium, Dairy Product, Human.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  المقدمة

 اعتمـــادا علـــى موســـوعة بيركـــي  Brevibacteriumيطيـــة صـــنفت البكتريـــا الخ

ــصنيفية  ــمن ) Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology) Garrity et al., 2004الت ض

 عصوية، موجبة لصبغة كرام، مرتبـة  اتظهر خالياه، Brevibacteriaceae وعائلة  Actinomycetalesرتبة

، غير متحركة، هوائيـة، تـستطيع   Rod-coccus cycle الكروية_باشكال مختلفة وتمر بدورة النمو العصوية

ملـم او  12  الدم رمادية معتمة او بيضاء ذات قطرارگا، ومستعمراتها على وسط NaCl 6.5% النمو بتركيز

، غير محللة للدم،     او برتقالية  اكثر، محدبة ملساء لماعة وعند زيادة فترة التحضين تظهر صفراء او خضراء           

 ثيـول -للميثـان   بانتاجـه هذا الجنس يتميز) Oberreuter et al., 2002(م ◦30-37 حرارة وتنمو في درجة

Methanethiol (CH3SH) من الحامض االميني L-methionine االنواع . المسؤول عن الرائحة المميزة له

 توجد بصورة اساسية في منتجات الحليب حيث تساهم فـي اعطـاء اللـون     Brevibacteriumالتابعة لجنس   

 وخاصـة فـي   normal floraوالرائحة المميزة لسطح الجبن وايضا توجد على جلد االنسان بشكل طبيعـي  



  ................Brevibacteriumتشخيص انواع جنس عزل و
 

14

 تساهم في اعطاء رائحة كريهة      و هي  عزلت من بين االقدام والمناطق المنثنية من الجسم          فقدالمناطق الرطبة   

ديثا وجد انه يسبب تسمم الـدم   ولكن حلإلنسان إصابات أفرادهسبب ت نادرا ما). Winn et al., 2006(للجسم 

، )Funke and Carlotti, 1994( التهاب السحايا والتهاب الغـشاء البريتـوني   في المرضى المثبطين مناعيا،

   التي تفضل النمـو عنـد درجـة حـرارة     B. iodinum و B. linensيضم الجنس العديد من االنواع اهمها 
  هـي B. epidermidis و B. caseiن يالمثلى لنمو النوعم وعزلت من الحليب والجبن بينما الدرجة 30-20◦
 الذي يترافـق مـع   B. mcbrellneriم والمعزولة من جلد االنسان ومن سائل الديلزة الدموية والنوع 37-30◦

 White pidera للمرضى الذين يعانون من االصابة بالعقدة البيـضاء  Trichosporon bigeliiاالصابة بفطر 

-الكـوانين يزه من خالل محتوى يوالذي يمكن تم Exigubacterium المشابه لجنس B. acetylicumوالنوع 

كمـا   )Winn et al., 2006 ; Funke et al., 1997(ولون المستعمرات ودرجة حـرارة النمـو   % GCالسايتوسين

وعزل  2003المعزول من التهاب االذن لالنسان عام  B. otitidis والمشابه للنوع B. lutscens عزل النوع 

 .Bاضـافة الـى النـوعين    ) Winn et al., 2006( في الكلى للطيور الداجنـة  آفاتمن  B. aviumالنوع 

sanguinis و B. pausivorans المعزوالن من العينات السريرية (Wauters et al., 2001) .  

  

  المواد وطرائق العمل

  السرطان والـديلزة الدمويـة  مسحة جلد من كل من مرضى50 عينة دم و 50 عينة شملت  175تْعِمُج

عينة من كل من االجبان وااللبان       25ولمستشفى ابن سينا التعليمي ومستشفى االورام والطب النووي          الوافدين

 األوسـاط ، اسـتخدمت    2011 الى شباط  2010خالل الفترة من شهر اب      المحلية والمستوردة   والحليب الخام   

 Brain Heart Infusion broth (BHI)ناقل مرق نقيع المخ والقلب  اذ استخدم الوسط الالتالية لعزل الجرثومة

 للمـسحات  Amies Transport mediumلعينات الدم بينما استخدم الوسط الناقـل   LABالمجهز من شركة 

 Alpha المجهـز مـن شـركة    Trypticase Soy Blood Agar (TSBA) وسـط الجلدية، ثم زرعت على 

Bioscience    في ظروف هوائية وفي درجـة حـرارة         العيناتحضنت  وعينات السريرية    لعزل البكتريا من ال 

م ◦28في درجـة حـرارة       و هنفس على الوسط السابق   االجبان والحليب الخام     ، وزرعت عينات االلبان و    م◦37

 Tryptone Glucose Yeast Agar وسـط كما زرعـت علـى   ، )Collins et al., 1983 ( يوم 2-7ولمدة

(TGYA) او يـسمى  Plate Count Agar (PCA) )Atlas et al., 1995(  وسـط ،Tryptone Glucose 

Yeast Agar (TGYA)من قبل البـاحثين   المحور Toolens and Koning-Theuno, 1970)(  شخـصت ،

االختبارات المجهرية، إنتاج أنزيم سايتوكروم اوكسديز، إنتاج أنزيم الكتاليز، النمو في            العينات باالعتماد على  

  ، االختبـارات الكيموحيويـة والفـسلجية    Rod-coccus cycleل لمالحظة دورة النمو للخاليـا  السائ الوسط

(Atlas et al., 1995; Lennette et al., 1985 ; Valdes-Stauber and Scherer, 1994)   باإلضـافة إلـى 

 ،Vandepitte et al., 1991 (Ciprofloxacin 5Mg ( اعتمــادا علــىحــساسيتها للمــضادات الحيويــة
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Chloramphenicol 30Mg،   Tetracyclin 30Mg ، Penicillin 10Mg ،Erythromycin 

15Mg،Vancomycin 30Mg ، Ampicillin 10Mg ،Trimethoprim 10Mg ، Methicillin 5Mg 

 حضنت العزالت قيد الدراسة فـي ظـروف   Bioanalyse (Vandepitte et al., 1991)المجهزة من شركة 

  . م حسب مصدر العزل28◦ م و37◦ هوائية وفي درجة حرارة

  

  النتائج والمناقشة

 والحليـب   واأللبـان االجبـان    و) الجلد الدم ، (منها االنسان   ،  عينة من مصادرها المختلفة    175 تْعِمُج

 علـى   Brevibacterium، اعتمد في التشخيص االولي لجـنس        Brevibacteriumلغرض عزل افراد جنس     

  وسط الزرعي وشكل الخاليا فـي كـل مـن الوسـط الـصلب والـسائل               شكل المستعمرات والوانها على ال    

)Holt et al., 1994 .( يوضح الجدول)على نسبة لعزل بكتريا أنَّأ) 1  Brevibacterium  كانت من االلبـان 

وذلك لتواجدها الطبيعي في منتجـات االلبـان         لكل منهما % 20تليها االجبان والحليب بنسبة     % 32اذ بلغت   

خرى حيث توجد بصورة طبيعية علـى سـطح الجـبن           ُأي انضاج االجبان مع انواع بكتيرية       والستخدامها ف 

لى قدراتها االنزيمية على تحليـل      إوتساهم في اعطاء نكهات والوان مميزة للجبن وهذا يعود بصورة اساسية            

نت نـسبة   في حين كا  ). 2000( وجماعته عام    Bikashشار اليه الباحث    أالبروتينات وتحطيم الدهون وهذا ما    

وذلك لكونها انتهازية ممرضه %  4ومن االناث بنسبة% 8اذ عزلت من الذكور بنسبة % 12عزلها من الدم 

ذ عزلـت   إ(Pitcher and Malnick, 1984)عند المرضى المثبطين مناعيا وهذا مااشـار اليـه الباحثـان    

ال تقل عن سنتين مع وجـود       الجرثومة من مرضى الفشل الكلوي والذين اجريت لهم عملية غسل كلوي لمدة             

 normal flora وذلك لتواجدها الطبيعـي  % 4بينما نسبة عزلها من الجلد كانت . العديد من االمراض لديهم

هـذه  في حين لم تعزل خالل . (Funke and Carlotti, 1994)  وهذا ما اشار اليه الباحثاناإلنسانعلى جلد 

 او الجلد ربما يعزى ذلك الى ان المرضى حديثي االصابة            كانت من الدم    من مرضى السرطان سواء    الدراسة

بمرض السرطان او استخدامهم للمضادات الحيوية المختلفة واستخدامهم للعالج الكيمياوي ادى الى التقليل من              

 بـبطء نموهـا علـى       Brevibacteriumاضافة الى ذلك امتازت بكتريا       . االنتهازية Brevibacteriumعدد  

 ايام للنمو مما ادى الى انتشار االنواع السريعة النمـو، كمـا وتمتـاز          2-4احتاجت الى   إذ  االوساط الزرعية   

Brevibacterium         تغير من لون المستعمرات ممـا       إذ   بظاهرة تعدد االشكال للخاليا وااللوان للمستعمرات 

  .يؤدي الى الشك واالرباك في معرفة النوع المعزول
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  .المدروسةعينات المن  Brevibacterium نسب عزل افراد جنس :1الجدول 

  

Brevibacterium جنس عزالت
 الجنس نوع العينة العدد العينة

 نسبة عزلها عددها

 %8 2 17ذكور
 فشل كلوي25 

 %4 1 8 إناث

 %0 0 11ذكور
 50 الدم

 سرطان25 
 %0 0  14اناث

 %4 1 17ذكور
 فشل كلوي25 

 %0 0 8 إناث

 %0 0 11ذكور
 50 الجلد

 سرطان 25
 %0 0 14 إناث

 %32 8 25 االلبان

 %20 5 25 االجبان

 25 الحليب

 

5 20% 

 %12.6 22  175 المجموع

  

.  المعزولة من االنـسان ومنتجـات االلبـان        Brevibacterium اهم انواع جنس     (2)يوضح الجدول   

 غيـر محللـة    ساعة من التحضين الهوائي48م بعد دار الگ على وسط اB. linensظهرت مستعمرات النوع 

 مبيض وعند زيادة فترة التحضين تحول لون المستعمرات الى االصـفر او             رماديبلون  للدم، محدبة، لماعة    

 (1)كما موضح فـي الـصورة        وهي صفة تشخيصية لهذا النوع        ومنها الى برتقالي مصفر    االصفر المخضر 

ـ  B. linens  عوذلك المتالك النو ، 3dihydroxy-isorenieratene-3  مـن الـصبغات هـي   أنـواع  ةثالث

isorenieratene   3 و-hydroxy-iso-renieratene       وهذا ما اشار اليه الباحث Kohl    (1983) وجماعته سنة ،

 الكروية اذ تظهر الخاليـا عـصوية   -تتميز بدورة النمو العصوية. م◦ 20-30تفضل النمو عند درجة حرارة

ايام تتحول الى خاليا كروية كما موضح في        ) 3-7(د زيادة فترة التحضين      ساعة من التحضين وعن    48خالل  

  . فقطناأللباعزل من منتجات ) 2(الصورة 
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  . المعزولة من العينات المدروسةBrevibacteriumنتائج االختبارات التشخيصية ألنواع جنس  : 2الجدول

  

 Brevibacterium  األنواع
linens 

Brevibacterium 
iodinum 

Brevibacterium 
paucivorans 

Brevibacterium 
epidermidis 

Brevibacterium 
otitidis 

Brevibacterium 
casei 

Brevibacterium 
sanguinis 

منطقة 

  العزل
  منتجات األلبان  منتجات األلبان

  منتجات األلبان،

   دم ديلزه دموية

  منتجات األلبان،

   دم ديلزة دموية
  الصفات  دم ديلزة دموية   جلدمسحة  منتجات األلبان

عدد 

  العزالت
7 4 1 7 1 1 1 

  -  -  -  -  +  +  -  االوكسديز
  إنتاج أنزيم

  +  +  +  +  +  +  +  الكتاليز

  -  -  -  -  -  -  -  كلوكوز

  -  -  -  -  -  -  -  سوربيتول

  -  -  -  -  -  - V  كاالكتوز

  -  -  -  -  + V  -  زايلوز

  -  +  -  +  -  -  -  فركتوز

  -  -  -  +  - V  -  مانوز

استهالك 

  السكريات

  -  -  -  +  -  -  -  مانيتول

  +  +  +  +  +  +  +  السترات  استهالك

-النترات

  نتريت
V V -  V -  -  +  اختزال  

-النتريت  
N2 

V V -  V -  -  -  

  +  +  +  +  +  +  +  البروتيز

  -  +  - V  +  +  -  اللسثينيز

انتاج 

انزيمات 

  +  +  +  +  + V  +  الاليبيز  الضراوة

  + + +  +  +  +  +  الجالتين

  تحليل  -  +  +  +  -  +  +  الكازئين

  التايروسين
بدون أو مع إنتاج + 

  صبغات

مع إنتاج صبغة + 

  فسفورية
+  

مع إنتاج صبغة + 

  بلون بني
-  +  +  

  -  -  -  -  -  -  -  الحركة

   الدمارگا

بيضاء صفراء، 

برتقالي مصفر، 

  محدبة، لماعة

  رصاصي، لماعة
رصاصي، لزجة، 

  لماعة

صفر، رصاصي م

  اصفر

صفراء، محدبة، 

  صغيرة الحجم

رصاصي مبيض، 

محدبة متوسطة 

  الحجم

  رصاصي مبيض
لون 

المستعمرات 

  على وسط
 ارگا

صفار 

  البيض

صفراء،برتقالي 

  مصفر
  عسلي  عسلي

عسلي مصفر الى 

  صفراء
  عسلي  عسلي  صفراء

  شكل النمو
الوسط 

  الصلب
  عصويات قصيرة  كرويات

عصويات قصيرة 

  منتفخة
  كرويات

كرويات الى 

  عصويات قصيرة
  كرويات  صويات قصيرةع

  دورة النمو
-العصوية

  الكروية
+  +  +  +  +  +  +  

  
تحليل دم 

  االنسان
-  -  -  -  -  +  -  

  -  -  -  -  -  -  -  استهالك اليوريا
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 Brevibacterium  األنواع
linens 

Brevibacterium 
iodinum 

Brevibacterium 
paucivorans 

Brevibacterium 
epidermidis 

Brevibacterium 
otitidis 

Brevibacterium 
casei 

Brevibacterium 
sanguinis 

منطقة 

  العزل
  منتجات األلبان  منتجات األلبان

  منتجات األلبان،

   دم ديلزه دموية

  منتجات األلبان،

   دم ديلزة دموية
  الصفات  دم ديلزة دموية   جلدمسحة  منتجات األلبان

عدد 

  العزالت
7 4 1 7 1 1 1 

  +  +  +  +  +  +  +  الرائحة

  +  +  +  +  +  +  +  م°28
  النمو في

  +  +  +  +  +  +  + م°37

   ضعيفةw              متغايرةv             سالبة -         موجبة+     
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   ايام3-7 المحور بعد PCA الدم و ارگا على وسطي B. linensألوان مستعمرات النوع : 1الصورة 

A.  الدمارگابلون اصفر مخضر على وسط  

B.  الدمارگابلون برتقالي على وسط  

C.  بلون اصفر على وسطPCAالمحور  
  

  

  

  

  

  

  
  

 1000 بقوة تكبير B. linensالنمو للنوع  دورة 2:الصورة 

A.  ايام(3-7)كروية الشكل في طور الثبات عند نموها في الوسط الصلب  

B.  ساعة(24-48)عصوية الشكل في الطور اللوغارتمي عند نموها في الوسط الصلب   

A B 

C 

A B 
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 توافق مع مـا   م من العوامل المنضجة لها وهذا       دعي إذ األلبان في منتجات    أساسيةوذلك لتواجده بصورة         

اظهر النوع قدرة عالية علـى تحليـل الكـازائين وذلـك     ). 2005(جماعته عام  وKnox   الباحثإليه أشار

) Frings et al., 1993 ( ببتيداتإلىالمتالكه انزيمات عديدة منها البروتيز الذي يعمل على تحطيم الكازائين 

 التايروسين مع انتاج صبغة او بدون صبغة        وكذلك له قدرة عالية على تحليل     ) 3A(كما موضح في الصورة     

 الاليبيز الذي يعمل على تحطيم الـدهون وتحريـر          أنزيم امتالكه   إلى إضافة) 3B(كما موضح في الصورة     

 رائحة مميزة   في إعطاء  له دور    أيضاوهذا   Triacylglycerol دهنية طيارة من الكلسيريدات الثالثية       أحماض

  نيالبـاحث   كـل مـن      إليـه  أشـار   لون مميز لسطح الجبن وهـذا مـا        ءإعطاللجبن كما ويساهم النوع في      

 (Adamitsch and Hample, 2000). بينما ظهرت مستعمرات النوع  B. iodinum الـدم  ارگا على وسط 

 تموجبة الختـزال النتـرا     م،20-30◦لماعة، تفضل النمو عند درجة حرارة        غير محللة للدم،   بلون رمادي، 

 مـا يميـز     أهمواللسيثينيز،   الاليبيز البروتيز،  الضراوة منها  ألنزيماتايروسين، منتج   والت وتحليل الكازائين 

 وذلك  األلباناوكسديز، تم عزل النوع من منتجات        السايتوكرومألنزيم   هو امتالكه    األخرى األنواعالنوع عن   

   (Funke and Carlotti, 1994). على جلد الماشيةأو األلبانلتواجده الطبيعي في منتجات 

 ساعة من التحضين الهـوائي      48ار الدم بعد    گعلى وسط ا   B.epidermidisظهرت مستعمرات النوع    

، تظهر خاليـاه    (4)غير محللة للدم كما موضح في الصورة          اصفر، محدبة، ملساء،   إلىبلون ابيض مصفر    

 والمـانيتول،  بشكل عصويات رفيعة ومتطاولة بترتيب يشبه الكورايني، موجبة لتخمر الفركتـوز والمـانوز            

 والدم وذلك لتواجد النوع الطبيعي فـي منتجـات          األلبانمتغايرة الختزال النترات، عزل النوع من منتجات        

وعزل من عينة دم لمريض يعـاني مـن         ) 2005( وجماعته سنة    Onraedt الباحث   إليه أشار وهذا ما    األلبان

المرضى المثبطين   ا انتهازية ممرضة عند   فشل كلوي وذلك لتواجد الجرثومة بشكل طبيعي على الجلد ولكونه         

 اللتهـاب الغـشاء     اً مـسبب   عـامالً  د يع إذ) 1996( وجماعته عام    Pascual الباحث   إليه أشارمناعيا وهذا ما    

 التابعـة   األخـرى  األنـواع تم تمييز النـوع عـن       . البريتونية المستمرة الحركة   البريتوني لمرضى الديلزة  

 الوحيد الذي له القدرة على استهالك سـكر         فهوالكه سكر المانيتول    من خالل استه   Brevibacteriumلجنس

  .(Funke and Carlotti, 1994) المانيتول

 ساعة من التحضين الهوائي بلـون  48ار الدم وبعد گ على وسط اB. otitidisظهرت مستعمرات النوع 

تيب الكورايني، يتم تمييز    غير محللة للدم، خالياه بشكل عصويات قصيرة بتر        محدبة، صغيرة الحجم،   اصفر،

 نوع من   أي من خالل عدم قدرته على استهالك        Brevibacterium التابعة لجنس    األخرى األنواعالنوع عن   

اعته سـنة    وجم Wauters الباحث   إليه أشار عدم قدرته على تحليل التايروسين وهذا ما         إلى إضافةالسكريات  

  . العاملةاأليديتيجة للتلوث القادم من  عزل النوع من الحليب الخام وذلك ربما ن(2000)
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  : 3 الصورة

A          . قدرة النوعB.linensعلى تحليل كازائين الحليب   

.B         قدرة النوع على تحليل التايروسين   

  

  

  

  

  

  
A      B 

  

   الدمارگا على وسط B. epidermidisشكل وألوان المستعمرات التابعة للنوع  :   4الصورة

A  .                      بلون ابيض مصفر.B بلون اصفر غامق  

  

  

A 

B 
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 محدبـة،  محللة للدم، ار الدم بلون رمادي مبيض،گعلى وسط ا B. casei  ظهرت مستعمرات النوع

، تتميز المستعمرات برائحة مميـزة كرائحـة الجـبن، سـالبة            (5)لماعة، كما موضح في الصورة       ملساء،

 Funke and)  حامض مـن الفركتـوز ولتحلـل التايروسـين    إلنتاجتزال النترات، موجبة لالوكسديز والخ

Carlotti, 1994). عزل النوع من الجلد لتواجده الطبيعي normal flora إليه أشار وهذا ما اإلنسان على جلد 

 وبعد ار الدمگ على وسط اB. sanguinisظهرت مستعمرات النوع  .(1994)وجماعته سنة  Grunerالباحث 

ملساء، لماعـة، سـالبة    م بلون رمادي مبيض، محدبة، 37◦ ساعة من التحضين الهوائي في درجة حرارة         48

عزلـت مـن الـدم       والمانيتول، لالوكسديز ولتخمير الكلوكوز، الكاالكتوز، الفركتوز، المانوز، السوربيتول،      

طين مناعيا خاصة مرضـى الفـشل       طبيعية التواجد على الجلد وانتهازية ممرضة عند المرضى المثب         لكونها

بينمـا ظهـرت مـستعمرات النـوع        . (2004) وجماعته سـنة     Wauters الباحث   إليه أشارالكلوي وهذا ما    

B.paucivorans   بلـون    م37◦ ساعة من التحضين الهوائي وبدرجـة حـرارة          48ار الدم بعد    گعلى وسط ا 

 التابعـة لجـنس     األخـرى  األنـواع ا عن   ملم، ملساء، محدبة، مخاطية، تم تمييزه      1-2رمادي مبيض بقطر    

Brevibacterium         عزلت من  .  كون مستعمراتها لزجة   إلى إضافةمن خالل عدم قدرتها على تحليل الكازائين

الدم وذلك لكونها طبيعية التواجد على الجلد وانتهازية ممرضة عند المرضى المثبطين مناعيا خاصة مرضى               

  .(Wauters et al., 2001)الفشل الكلوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الدمارگا على وسط B. casei شكل المستعمرات التابعة للنوع 5:الصورة 

  

 أفـراد  جميع   أظهرت.  للمضادات الحيوية  Brevibacterium جنس   أفرادحساسية   (3)يوضح الجدول 

، فـي حـين   Ampicillin و Penicillin و Cephalothin و Methicillin مقاومة لمضاد B. linensالنوع 
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   الباحثـان  إليـه  أشـار  قيد الدراسة وهذا متوافق مع ما        األخرىمقاومة متفاوتة للمضادات الحيوية     أظهرت  

Rattray وFox (1999)سنة . 

  

  . للمضادات الحيوية من العينات المدروسة Brevibacteriumلجنسالمعزولة  األنواع حساسية :3الجدول 

  

Brevibactrium  
linens  

Brevibacterium  
iodinum  

Brevibacterium  
paucivorans 

Brevibacterium  
epidermidis 

Brevibacterium 
otitidis 

Brevibacterium  
casei 

Brevibacterium 
sanguinis 

 األنواع

  

  المضادات

 1 1 1 7 1  4 7  الحيوية 

Ciprofloxacin 
5Mg/disc 

1-MS  
2-R 
4-S  

S S S  S S S 

Chloramphenicol 
30Mg/disc 

2-R  
5-S R  R 4-S  

3-R S S S  

Methicillin 
5Mg/disc R R S 5-R  

2-S R R R 

Cephalothin 
30Mg/disc R  R R R  R R R 

Tetracyclin 
30Mg/disc 

1-MS  
2-R 
4-S  

R S 
1-MS  
4-S 
2-R 

S S MS 

Erythromycin 
15Mg/disc 

5-R  
2-S  R  R 1-S  

6-R S S R 

Vancomycin 
30Mg/disc 

6-R  
1-S R R 1-S  

6-R S S R 

Ampicillin 
10Mg/disc  R R  R R  R R R 

Penicillin 
10Mg/disc R  R  R 1-MS  

6-R  MS R R  

Trimethoprim 
10Mg/disc 

1-MS  
3-R 
3-S  

R  S 
2-MS  
3-S 
2-R  

S S MS 

 Sensitive :S                Resistance :R                          Moderate sensitive :Ms  

  

قاومتها لكافـة المـضادات الحيويـة قيـد الدراسـة باسـتثناء       م B. iodinum عزالت النوع أظهرت

 ربما يعود السبب في ذلك المتالكها (Knox et al., 2005) الباحث إليه أشاروهذا ما  Ciprofloxacinمضاد

  .)(Sandoval et al., 1985 ةبالزميدات المقاومة للمضادات الحيوي

 السريرية والعينة األلبانعزولة من منتجات الم B. epidermidisفي حين ظهرت جميع عزالت النوع 

، حيث امتازت العزلة المعزولـة مـن العينـة          Cephalothin و   Ampicillinقدرتها على مقاومة المضادين     
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 مقاومتها لجميع المضادات الحيويـة قيـد الدراسـة باسـتثناء حـساسيتها للمـضادين الحيـويين                  السريرية

Ciprofloxacin و  Vancomycin  الجرثومة انتهازية ممرضة تعرضت للعديد من المـضادات         وذلك لكون 

 و Ciprofloxacin العزلـة حـساسة للمـضادين الحيـويين          أنالحيوية المستخدمة من قبل المريض، وبما       

Vancomycin         الباحـث    إليـه  أشار فمن الممكن استخدامهما في العالج وهذا ما Funke     وجماعتـه سـنة 

(1996).  

، Chloramphenicol ،Erythromycin حـساسيته للمـضادات الحيويـة      B. otitidis  اظهر النوع

Ciprofloxacin  ،Tetracyclin   و Trimethoprim    الباحـث    كما في دراسـة Wauters     وجماعتـه سـنة 

ربما يعود السبب في حساسيتها للكثير من المضادات الحيوية لكونها غير متعرضـة للعديـد مـن                 . (2000)

 ربما المتالكه Ampicillin وCephalothin ، Methicillinنوع مقاومة لمضاد المضادات الحيوية واظهر ال

ليات المقاومة المكتسبة للمضادات الحيوية كالتقليل من امتصاصية البكتريا للمضاد الحيوي او التسريع مـن               آ

 ,.Goering et al (تدفق المضاد الحيوي من البكتريا او تغيير او تكوين موقع بديل لعمل المـضاد الحيـوي  

2008(.  

 المعزول من الجلد حساسيته لمعظم المضادات الحيوية قيـد الدراسـة باسـتثناء    B. casei اظهر النوع

Methicillin، Cephalothin  وAmpicillinلهاًا التي يكون مقاوم  (Funke et al., 1996) إلى والذي يعود 

 B. sanguinis اظهر النـوع . ات الحيوية المضادألغلبتواجد الجرثومة الطبيعي على الجلد وعدم تعرضها 

 وذلـك   Chloramphenicol و   Ciprofloxacinمقاومته لمعظم المضادات قيد الدراسة باستثناء المـضادين         

 إليـه  أشار المضادات الحيوية المستخدمة من المريض وهذا ما         ألغلب اً متعرض اً ممرض اًلكون النوع انتهازي  

  .(2004)سنة  وجماعته Wautersالباحث 

مقاومته للعديد من المضادات الحيوية قيد الدراسـة باسـتثناء مـضاد     B. paucivorans  اظهر النوع

Ciprofloxacin ،Methicillin ،Trimethoprim و Tetracyclin) Wauter et al., 2001(   وذلـك لكـون 

  .يضالجرثومة انتهازية ممرضة متعرضة للعديد من المضادات الحيوية المستخدمة من قبل المر

  

  االستنتاجات

  . من منتجات األلبان فقط ولم يعزال من العينات السريريةB. iodinum و B. linens عزل النوعان  1.

  . لها دور مهم في تشخيص النوعB. linens إن الرائحة المنتجة والتغير اللوني لمستعمرات النوع      2.

   ومقاومتهـا  5Mg/disc بتركيـز  Ciprofloxacin أظهرت اغلب األنواع حـساسيتها للمـضاد الحيـوي       3. 

  .10Mg/disc بتركيز Penicillin و Ampicillinللمضادين 
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