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  ملخصال

 و  E.faecalis  مدى انتشار نوعي جرثومـة المكـورات المعويـة           تحديد بهدفالدراسة   ه هذ أجريت

E.faecium عينة من  ) 120(عينة منها   ) 240( مدينة الموصل، إذ جمعت      في بيئة المياه والمستشفيات     ضمن

المستـشفى  (عينة من بيئة المستـشفيات      ) 120(فضالً عن   ) مياه نهر ومياه مجاري وماء الشرب     (يئة المياه   ب

 األول ولغايـة كـانون      أيلولوذلك للفترة من    ) العام، مستشفى ابن سينا التعليمي، مستشفى الخنساء التعليمي       

2011.  

ة بجنس المكورات المعوية فضالً      االنتخابية الخاص  األوساط لغرض العزل والتشخيص عدد من       استخدم

 API و ID 32 strep والمصلية وتم تأكيد التشخيص باستخدام نظامي التشخيص الكيموحيويةعن االختبارات 

20 strep.   

من مجموع العينات المدروسـة     %) 30( نسبة عزل جنس المكورات المعوية كانت        أن النتائج   أوضحت

%) 43.05( من نسبة عزله مـن بيئـة الميـاه       أعلىكانت  %) 56.94(وان نسبة عزله من بيئة المستشفيات       

  %).12.5 (E.facium من نسبة عزل النوع أعلى%) E.faecalis) 18.1وكانت نسبة عزل النوع 

  

 .مدينة الموصل ،انتشار ،المكورات المعوية: الكلمات الدالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
This study was performed to determine the prevalence of Enterococcus faecalis and 

Enterococcus faecium in hospitals and water environment in Mosul city. 240 specimens 
were collected during the period from September to December / 2011, 120 specimens were 
from water environment in addition to 120 specimens from hospitals environment (General 
Hospital, Ibin-Sena Hospital and Al-Khansaa teaching Hospital). Isolation and identification 
were done using a number of specific selective media for Enterococcus in addition to 
biochemical and serological tests then conformational tests were done using API 20 Strep 
and ID32 Strep.  

The results illustrated that the genus Enterococcus was isolated at 30% of all isolates 
(56.94 % was from Hospitals and 43.05% was from water environment). The isolated ratio 
of E. faecalis (18.1%) was higher than E.faecium (12.5%). 

 
Keywords: E. faecalis, E.faecium, spread, Mosul. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

ـ  إلى مجموعة بكتريا حامض الالكتEnterococciتعود المكورات المعوية   Lactic acid bacteria كي

 ,Van Schaik and Willems (اإلنـسان  أمعـاء بكتريا متعايشة غير ضارة في  بأنهاوالتي طالما وِصفَت 

 وذلـك   1984 حتـى عـام      Streptococci الـسبحية  ، ولم تفصل كجنس مستقل عن باقي المكورات       )2010

  16SrRNA  ودراســة تتــابع الجــزءDNA hybridization دناتهجــين الــ باالعتمــاد علــى طرائــق

)Fisher and Phillips, 2009(،  

، إذ   فهي قادرة على استعمار البيئات المختلفـة       قدرتها على البقاء في مدى واسع من الظروف البيئية        ول

من المصادر البيئيـة مثـل المـاء        بسهولة   تعزلو األغذية والحيوان وتتواجد في     اإلنسان أمعاءتتعايش في   

 هذا الجنس ممـا يعكـس       أفرادالهضمية للبائن والطيور البيئة الطبيعية لتواجد       والتربة والنباتات، وتعد القناة     

اللـذين   E.faecium و E.faecalisاهميته من الناحية البيئية بوصفه دليال للتلوث البرازي وخاصة النـوعين            

عد تو، )Santagati et al., 2012; Rosvoll, 2012 (اإلنسان هذا الجنس عزال من فضالت أنواع أكثر يمثالن

 من اهم االسباب    E.faecium و E.faecalisمرونة  المحتوى الوراثي للمكورات المعوية خاصة في النوعين          



  ......انتشار نوعي جرثومة المكورات المعوية
 

40

التي ساهمت في تكيفها للعيش في بيئة المستشفيات، ويبدو ان العيش في البيئات االخرى اصبح اقل مالئمـة                  

  ).Rosvoll, 2012(لهذين النوعين، 

انتهازية خاصة للراقدين في المستشفيات بالرغم من تعايـشها فـي           تعد المكورات المعوية ممرضات     

 تعزيـز   إلـى  مؤديـا  األمعاء التعرض للمضادات الحيوية يغير المجتمع الجرثومي في         أن إال اإلنسان أمعاء

 كما يوجد العديد    ،ذلك حدوث التهابات مجرى الدم      بشكل كبير وينتج عن    لألمعاءاستعمار المكورات المعوية    

 حالة الممرض االنتهازي ومنها     إلىتحول هذه البكتريا من حالة التعايش         المسؤولة عن  األخرى باباألسمن  

اما عن طريق التعرض    ) األمعاء( في الجسم غير البيئة الطبيعية لتواجدها        أخرىالى مواضع    وصول البكتريا 

دة يعزز مـن امراضـيتها   للجروح او االنحطاط في مناعة المريض كما ان اكتساب هذه البكتريا لصفات جدي   

)Ubeda et al., 2010 ; Donelli et al., 2004.(  ويعد النوعE.faecalis المكـورات المعويـة   أنواع أكثر 

 مقاومـة للمـضادات     األكثر هي   E.faecium سالالت النوع    أن رغم   اإلنسانارتباطا باالمراض التي تصيب     

 يمتلك اغلب عوامل الضراوة التابعة لهذا الجـنس         E.faecalisالحيوية، ويعود السبب في ذلك إلى ان النوع         

)Koneman et al., 2006(.  

 فقد اجري   E.faeciumو E.faecalis عويةملنوعي جنس المكورات ال    الصحية والبيئية    لألهمية ونظر

  .هذا البحث بهدف دراسة مدى انتشار هذين النوعين في بيئة المستشفيات وبيئة المياه في مدينة الموصل
  

  واد وطرائق العملالم

   المواد -1

   العينات  1-1

 إلـى  2011 أيلول عينة ضمن مدينة الموصل من مصادر بيئية مختلفة وللفترة من شهر             240 جِمعتْ

 60 مياه المجاري و     ة عين 20 عينة من نهر دجلة و     40(منها  عينة ماء    120شملت  ،  2011شهر كانون االول    

التـي شـملت     عينة من بيئة المستـشفيات       120فضال عن   ) مختلفةعينة من مياه الشرب من مناطق سكنية        

  .العام ومستشفى ابن سينا والخنساء التعليمي في مدينة الموصلالموصل مستشفى 

   الزرعيةاألوساط  1-2

  االوساط الزرعية المجهزة تجاريا

ــا والمــستخدمة فــي هــذه الدراســة حــسب  األوســاطحــضِّرتْ  ــة المجهــزة تجاري    الزرعي

  م وعنـد ضـغط     ˚121 بدرجـة حـرارة      Autoclave  وعقمـت بالموصـدة    المجهـزة ت الـشركة    تعليما

  :األوساطدقيقة وشملت هذه  15 ولمدة 2 انج/ باوند15 

  Enterococcus Agar (Oxoid)وسط  •

  Bile Esculin Azide Agar (Biolab)وسط  •
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  Nutrient Agar (Oxoid)وسط  •

  Phenol Red Agar Base (Oxoid)وسط  •

  Nutrient Gelatin (Oxoid)وسط  •

  االوساط الزرعية المُحضَِّرة 

  :وهي) Atlas, 2006; MacFaddin, 1980; Cruickshank et al., 1975(حضرت استنادا الى     

  Enterococcus presumptive brothوسط  •

  Blood agarوسط  •

  Phenol red base agar وسط تخمر السكريات •

 Arginine dihydrolaseوسط  •

  والكواشف والمحاليل  الصبغات3-1

 صبغة كرام  •

   االردنيةAreoMexُأستُخِدمت صبغة كرام المحضِّرة من شركة 

 Na2S2O3محلول ثايوسلفات الصوديوم  •

ضِّرغم من ثايوسلفات الصوديوم في لتر واحد من الماء المقطر وضبط الـ              100 باذابة ح pH   عنـد 

  .2009)، العكيدي (7.0

  كاشف اختبار الكاتاليز •

ضِّرحسب  ح)Collee et al., 1996.(  

  Mastastrep System الفحص المصلي بنظام 1-4

 االنكليزيـة لتـشخيص     Mast المجهزة من شركة     Mastastrepكارتات الفحص المصلي     ُأستُخِدمت

  .)Group D streptococci(  من السبحياتDالمجموعة 

  API (Analytic Profile Index) نظام 5 -1

  . الفرنسيةBiomerieux والمجهزة من شركة API 20 strep الفحص من نوع أشرطةُأستُخِدمت 

  ID 32 Strep SystemRapid نظام 1-6

 . الفرنسيةBiomerieux المجهزة من شركة ID 32 StrepRapid أشرطةُأستُخِدمت 

  طرائق العمل2-

   العزل2-1

 األولـي نهـا علـى وسـط العـزل         لُِقحتْ عينات ماء النهر والمجاري بعد عمل تخافيف عشرية م         

Enterococcus presumptive broth  ضِّ وساعة والعينـات التـي   24م لمدة ˚45تْ عند درجة حرارة نح 

  والوسـط التاكيـدي  Enterococcus Agarاعطت نتيجة موجبة على هذا الوسط نُِقلَتْ الى الوسط االنتخابي 
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Bile esculine azid agar ِّــض ــي نَوحـ ــرارتْ فـ ــة حـ ــدة º م37ة درجـ ــاعة 24 لمـ              سـ

(Atlas, 2006; Manero and Blanch, 1999) .  

اما عينات ماء الشرب فقد ُأستُخِدمت طريقة الترشيح الغشائي في عزل بكتريـا المكـورات المعويـة                 
Enterococcus     ـ  مل من عينة ماء الشرب خالل ورق الترشيح ثـم نق           100منها وذلك بترشيح  ورقـة   تل

 الورقة وحضن الطبق أسفل مع مراعاة تجنب الفقاعات Enterococcus agarالترشيح الى الوسط االنتخابي 
 Bile  زرع المستعمرات النامية علـى الوسـط التاكيـدي   أعيد ساعة ومن ثم 48م لمدة  37ºحرارة بدرجة 

esculin azide agar  37حرارة والتحضين بدرجة º ساعة 24م لمدة )(Collee, 1996.  
 والوسـط  Enterococcus agar يخص عينات بيئة المستشفيات فقد لُِقحتْ على الوسط االنتخابيأما ما

 ;Atlas, 2006)( سـاعة  24م لمـدة  º 37درجة حـرارة  وحضِّتَتْ في  Bile esculin azide agar التاكيدي

Manero and blanch, 1999 . ِزلَتْ المستعمراتِفظَت في الفتيةع4موائل االكـار المغـذي عنـد     وح º م
  . الفحوصات التشخيصية الالزمة مع مراعاة تجديد العزالت شهرياإجراءلغرض 

   التشخيص 2- 2

  الصفات الزرعية والفحص المجهري 2-2-1

 Enterococciشُِخصتْ العزالت اوليا بمالحظة تغيير لون وسط مرق المكورات المعوية االفتراضـي  

presumptive broth ومالحظة الصفات الشكلية والزرعية على وسط األصفر ىإل Enterococcus agar و 

 علـى الوسـط     أمـا  ،وسط االكار المغذي من ناحية شكل المستعمرات وحجمها ولونها وحافاتها وشـفافيتها           

 ، فقد تم مالحظة شكل المستعمرات ولونها وقدرتها على تحليل االسكولينBile esculin azide agar التاكيدي

حظـة الـصفات    اما على وسط اكار الدم فـتم مال ،Azide  ومادة االزايدBile salt الصفراء أمالح وتحمل

ــل  ــط تحل ــشكلية ونم ــدمال ــِبغَتْ       ال ــة وص ــزالت النقي ــن الع ــسحات م ــل م ــم عم ــا ت   كم

  بــصبغة كــرام لمالحظــة شــكل وحجــم وترتيــب الخاليــا وتفاعلهــا مــع الــصبغة         

)Xu et al., 2007; Koneman et al., 2006; Atlas, 2006.( 
  االختبارات الكيموحيوية 2-2-2

 )Koneman et al ., 2006; Collee et al., 1996; Williams et al., 1971(إلـى  اجريت استنادا 
  :شملت االختبارات كل من و
 Catalase test اختبار الكاتاليز •
 NaClمن ملح الطعام  % 6.5اختبار تحمل  •
  º م45 و º م10 اختبار النمو في درجة حرارة •
   اختبار تحلل الحامض االميني االرجنين •
 اختبار تخمير السكريات  •
 اختبار تمييع الجيالتين  •
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  D التحري المصلي عن وجود مستضد 3-2-2

 Dالعراق للتحري عن وجود المستضد      /بغداد/ُأجِري هذا االختبار بالتعاون مع مختبر الصحة المركزي         

 باسـتخدام كارتـات الفحـص المـصلي         Enterococcusات المعويـة    في الجدار الخلوي لجنس المكـور     

Mastastrep من شركة    والمجهزه Mast     االختبار  .  االنكليزية والمخصصة لتشخيص مجاميع النسفيلد ُأجِري

  .المجهزةحسب تعليمات الشركة 

  Analytic profile Index (API) اختبار 2-2-4

 تـشخيص   تأكيـد  ألجـل العـراق   /الصحة المركزي في بغداد   ُأجِري هذا االختبار بالتعاون مع مختبر       

 Biomerieux والمجهزة من قبل شـركة  API 20 Strep الفحص من نوع أشرطةالعزالت حيث ُأستُخِدمت 

 Enterococci المكورات المعويـة     أنواعو بعض    Streptococci الفرنسية والمخصصة لتشخيص السبحيات   

  . E.faecium و E.faecalisمثل 

  Rapid ID 32 Strep System اختبار نظام 2-2-5

 تـشخيص   تأكيـد  ألجـل العراق   /ُأجِري هذا االختبار بالتعاون مع مختبر الصحة المركزي في بغداد         

 المكـورات   أنـواع  ومخصص لتـشخيص      الفرنسية Biomerieuxالعزالت وهو نظام مجهز من قبل شركة        

  .المعوية

  النتائج والمناقشة

  العزل والتشخيص

 من عـدة    مأخوذة عينة   240من مجموع   % 30وبنسبة   عزلة تابعة لجنس المكورات المعوية       72تْعِزلَ

حيث ) 1شكل  (فضال عن بيئة المستشفيات     ) مياه نهر دجلة ومياه المجاري ومياه الشرب      (مصادر منها المياه    

  ).2شكل (ات عزلة من بيئة المستشفي%) 56.9 (41عزلة من المياه و %) 43.1( 31تضمنت هذه العزالت 

  

  
  . من المصادر الكلية المختلفةEnterococcusنسبة عزل جنس المكورات المعوية : 1شكل ال
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 جنس المكورات المعوية ينتشر ضمن مصادر العزل المدروسة فـي مدينـة             أنوتبين من هذه النتائج     

 المحلية والعالمية على انتشار هـذه البكتريـا         الموصل وخاصة ضمن بيئة المستشفيات حيث تؤكد المصادر       

 جنس المكورات المعويـة احتـل       أن إلى الدراسات المحلية    إحدى أشارت إذالمتزايد ضمن بيئة المستشفيات     

-Al دراسـة    أشـارت  كما   ،)2011 ،الجبوري (%27المركز االول في العزل من بيئة المستشفيات وبنسبة         

Yassery) 2011 (    لمكورات المعوية من المرضى الراقدين في المستشفى والمـصابين         ان نسبة عزل جنس ا

 نسبة عزل هذا الجـنس  أن إلى أخرى في حين اشارت دراسة محلية     ،%16.7بالتهاب المجاري البولية كانت     

 كمـا تـشير   ،)Chabuck et al., 2011(  من المرضى المصابين بالتهاب المجـاري البوليـة  %3.5كانت 

   شيوعا فـي عـدوى المستـشفيات        واألكثر المكورات المعوية تعد السبب الرئيس       أن إلىالدراسات العالمية   

)Fisher and Phillips, 2009; Gajan et al., 2008 .(  ويحتل جنس المكورات المعوية المرتبة الثانية بعـد

 Arias( المستشفيات في الواليات المتحدة إلصابات كعامل مسبب Staphylococciجنس المكورات العنقودية 

et al., 2010 .( مسبب شائع لعدوى المستشفيات قد يكون ناتج عن االسـتخدام  ك هذا الجنس اعتمادان سبب

 الواسع للسيفالوسبورينات والذي قد يساعد على انتخاب البكتريا المقاومة كالمكورات المعويـة فـي الفلـورا               

سيادة وبقاء جنس المكورات المعوية في  سبب إنكما  ).fecal flora)Kuhn et al., 1995  البرازية للمريض

ــ ــشفى هــي مقاومت ــة المست ــا  هبيئ ــستخدمة وربم ــة الم ــد مــن المــضادات الحيوي ــة للعدي    الطبيعي

  الــسبب االكثــر اهميــة هــو قدرتــه علــى اكتــساب المقاومــة لكــل المــضادات الحيويــة المتــوفرة 

         صـر الوراثيـة القـافزة     حاليا اما عـن طريـق الطفـرة او عـن طريـق انتقـال البالزميـدات او العنا                  

)Cetinkaya et al., 2000.(  

  

  
  نسبة عزل جنس المكورات المعوية من بيئة المياه وبيئة المستشفيات: 2شكل ال
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 من عزالت المكورات المعوية في هذه الدراسة كانت من %43.05 فضال عن بيئة المستشفى فان نسبة 

 دراسات محلية وعالمية من     إليهمياه مما يؤكد تلوث هذه المياه بالجرثومة ويتفق مع ما توصلت            عينات بيئة ال  

 نـسبة عـزل هـذا       أن إلى) 2009(انتشار واسع لهذه الجرثومة في بيئة المياه حيث اشارت دراسة العكيدي            

كـد  ؤتو). 1986 ،محمد(كما تم عزل هذا الجنس من مياه نهر دجلة          ،  %10.4الجنس من مياه الشرب كانت      

 والحيوانات  اإلنسان بيئية وفي جسم     أماكنبعض الدراسات العالمية ان هذا الجنس ينتشر بشكل كبير في عدة            

 المقاومة المتعددة للمضادات الحيويـة وبالتـالي سـبب      ظهور أسباب احد   يعدالمختلفة وهذا االنتشار الواسع     

والتي تسببها المكورات المعوية سواء مـن  . )Harwood et al., 2004(حدوث العديد من الحاالت المرضية 

 قد تكون خطيـرة  األمراضوهذه ) Karchmer, 2000(خالل المياه الملوثة او من خالل عدوى المستشفيات 

 أشـارت كمـا  ) Frenz et al., 2007(  ضعيفي المناعـة واألشخاص وكبار السن األطفال إصابةخاصة عند 

 والمجاري وقد يعود السبب الى ان هذا الجنس يعد جزء           األنهارفي مياه   انتشار هذا الجنس     إلى أخرىدراسات  

   البيئة مباشرة او عن طريـق ميـاه المجـاري           إلى والحيوانات ويطرح    اإلنسان أمعاءمن الفلورا الطبيعية في     

)Rathnayak et al., 2011; Xu et al., 2007; Daoust and Litsky, 1975 .(  

 والبيئـات الـصعبة     الظـروف د يعود الى قدرته على البقاء في مدى من          ان سبب انتشار هذا الجنس ق     

Hostile environment االس في مـدى واسـع مـن    م والعيش °)65-5( ومنها درجات الحرارة المتطرفة

 واسـع مـن البيئـات     والتراكيز الملحية العالية والتي تمكنه مـن اسـتعمال مـدى             ،)10-4.5 (الهيدروجيني

)Fisherand Phillips, 2009; Klein, 2003 .( تجـاه المـضادات   لهذه البكتريـا فضالً عن تطور المقاومة 

 Glutaraldehyde) Bradley and Fraise, 1996; Kearnsالحيوية والمطهرات مثل الكلور والكحول والـ 

et al., 1995.(  

والبيئية حيـث   ألهميتها الصحية    E.faeciumو   E.faecalisتم التركيز في هذه الدراسة على النوعين        

 من غيرهمـا لمـا   أكثرالى ضرورة التركيز على هذين النوعين ) (Rathnayak et al., 2011يشير الباحث 

 جنس المكورات المعوية السائدة في مياه المجـاري         أنواع ولكونهما من    اإلنسانلهما من خطورة على صحة      

 تشخيص هذا الجنس والنوعين التابعين لـه        يدلتأكطرائق التشخيص المختلفة      وقد ُأستُخِدمتْ  ،وخروج االنسان 

موجبة لصبغة كرام ذات خاليـا       في الفحص المجهري     ظهرت جميع عزالت جنس المكورات المعوية     حيث  

  ثنائيـات او سالسـل قـصيرة       مفـرد او    مـايكرون مرتبـة بـشكل        1بقطـر اقـل مـن        كروية الشكل 

)Minervini et al., 2012; Fisher and Phillips, 2009.(  

   مــستعمرات صــغيرة دائريــة بــشكل وســط االكــار المغــذي مــا زرعيــا فقــد نمــت علــىا

 Enterococci الوسط االفتراضي للمكورات المعويـة  واظهرت نموا في). Xu et al., 2007(بيضاء اللون 

presumptive broth رت الحاوي على مادة االزايد المثبطةاألصـفر  إلـى  األزرق لون الوسـط مـن   وغي 

)Atlas, 2006(.  
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اظهـر  حيـث   ، نوعين من المستعمراتEnterococcus agar البكتريا على الوسط االنتخابي وأعطت

 أمـا  )1(  اللـون الـصورة    حمراء غامقـة    ملم 1-0.5بقطر   مستعمرات صغيرة دائرية     E.faecalisالنوع  

نتقائية عاليـة    ويعد هذا الوسط ذو ا     ،)2 ( فكانت صغيرة دائرية وردية اللون الصورة      E.faeciumمستعمرات  

 Bileالتأكيـدي  كال النوعين علـى الوسـط   وأعطى .)Daoust and Litsky,1975(لعزل افراد هذا الجنس 

esculin azide agarسوداء اللون محاطة بهالة سوداء نتيجـة لتحلـل   - مستعمرات صغيرة دائرية قهوائية 

كد النمـو القـاطع     ؤخابية الجيدة الذي ي    ذات االنت  األوساط وهو من    ،)3 (الصورة الى االسكوليتين  االسكولين

 ظهرت  فقدعلى وسط اكار الدم أما). Xu et al., 2007; Weiss et al., 2005( لسالالت المكورات المعوية

 بينمـا  ،)4( الصورة   صغيرة دائرية بيضاء الى رمادية اللون وغير محللة للدم         E.faecalisمستعمرات النوع   

ــوع  ــستعمراتE.faeciumالن ــت م ــدم ه كان ــة لل ــر محلل ــت غي ــة واحــدة كان ــة ماعــدا عزل    محلل

  كـد المـصادر ان اغلـب    ؤاذ ت) 5 (كمـا موضـح فـي الـصورة    6 للـدم هـي العزلـة رقـم     جزئيـا  

 ,.Madigan et al(سالالت جنس المكورات المعوية غير محللة للدم ونادرا ما تحلله بشكل كامل او جزئـي  

2012; Koneman et al., 2006; Maza et al., 1997.(  

فـي تـشخيص نـوعي هـذا     ) 1( الموضحة نتائجها في الجدول الكيموحيويةكما اعتمدت الفحوصات    

 الصفراء، واظهر كال النـوعين      أمالحمن  % 40الجنس، لوحظ قدرة النوعين على تحليل االسكولين بوجود         

م º 45و   م º 10من ملح الطعام وقدرة النمو في درجة حـرارة           % 6.5 لتركيز   فحصا سالبا للكتاليز وتحمالً   

  .وتحليل االرجنين

كانـت غيـر    ف E.faecium غير محللة للدم اما عزالت النوع        E.faecalisوكانت جميع عزالت النوع     

يوضح الجدول ايضا عـدم امـتالك النـوع         و ، للدم اً جزئي محللة للدم ايضا ماعدا عزلة واحدة اعطت تحلالً       

E.faecium  اما ما يخص تخمر السكريات فقد اظهر النوع          ، النزيم الجيالتنيز E.faecalis    قدرته على تخمير 

 فقد استطاع تخمير كـل  E.faecium اما النوع ، على تخمير االرابينوز ةقدرالسكر الرايبوز والمانيتول وعدم     

م القدرة على تخمير سكر االرابينوز       وتعد اختبارات عد   ،من سكر االرابينوز والمانيتول والسكروز والالكتوز     

والقدرة على تحلل الحامض االميني االرجنين والقدرة على تخميـر سـكر المـانيتول والرايبـوز المفتـاح                  

 والذي يعطي كفائة تشخيصية بنسبة      E.faecalis خطوات للتشخيص التقليدي للنوع      4التشخيصي المكون من    

  ).Manero and Blanch, 1999(سهال وعمليا و سريعا لهذا النوع كما يعد مفتاحا تشخيصيا % 100
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 على  E.faecalisمستعمرات النوع   : 1الصورة  

 Enterococcus agar وسط

 E.faecalisمـستعمرات النـوع     : 2الصورة    

 Enterococcus agarعلى وسط
 

 
  

  

  

  

  
 

 علـى   E.faeciumمستعمرات النـوع    : 3 الصورة

 Bile esculineazide agar  وسط

   
 E.faecalisمـستعمرات النـوع    : 4الصورة  

عدم وجود  ( على وسط اكار الدم   

 )تحلل

  

  

  

  

  

  

  

    )تحلل جزئي(  على وسط اكار الدمE.faeciumمستعمرات النوع : 5الصورة       
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  ويةمن جنس المكورات المع E.faecium و E.faecalisاالختبارات الكيموحيوية والمصلية للنوعين : 1الجدول 

  النتيجة الموجبة+ 

   النتيجة السالبة-

Vمتباينة في نتيجة االختبار   

  لم يجر الفحص× 
  

 API 20 ونظـام  Rapid ID 32 Strepفضال عن ذلك فقد تم تأكيد تشخيص كال النوعين باستخدام نظام 

strep  ــصورتين ــي الـ ــح فـ ــا موضـ ــارات   ،)6،7( كمـ ــائج االختبـ ــرت نتـ   حيـــث أظهـ

Glucosidase-β وPyrrolidonyl arylamidaseو Arginin dihydrolaseو Leucine aminopeptidase وعدم 

 Vogesة موجبة لفحص  وأعطت عزالت كال النوعين نتيج،Alkaline phosphataseالقدرة على انتاج انزيم 

proskauer،                 كما وأظهرت عزالت كال النوعين القدرة على تخمير أنواع عديدة من السكريات مثـل سـكر 

 على تخمير سكر االرابينـوز      faecium.Eالرايبوز والمانيتول والالكتوز والتريهالوز فضالً عن قدرة النوع         

 وهنـاك   ،صفة مهمة في التمييز بين هذين النوعين       على تخميره وهذه ال    feacalis.Eفي حين لم يستطع النوع      

 faecium.E و   faecalis.Eالعديد من الدراسات التي تشير إلى أهمية هذين النظامين في تشخيص النـوعين              

)Koneman et al., 2006 ; Brigante et al., 2006 ; Yemisen et al., 2009 ; Laukova et al., 2011.(  

 و  E.faecalis في التشخيص المصلي والذي اظهر احتواء كال النوعين          Mastastrepكما استخدم نظام    

E.faecium على المستضد D) Lancefield group D antigen ( كما موضح في الصورة)والذي يعـد  ،)8 

  ).Fisher and Phillips, 2009(االساس في تمييز المكورات المعوية عن المكورات السبحية 

نوع االختبارات   تخمر السكريات

الكيموحيوية 

 والمصلية
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E.faecium +  -  +  +  +  +  V -  +  +  ×  +  -  +  +  
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عزلة تابعة  ) %18.1 (13وعي البكتريا في هذه الدراسة تأكيد تشخيص        أظهرت نتائج عزل وتشخيص ن    

    من بـين عـزالت المكـورات المعويـة          E.faeciumعزالت تابعة للنوع    ) %12.5 (9 و E.faecalisلنوع  

 هو األكثر انتـشارا حيـث بينـت         E.faecalis اذ تشير الدراسات المحلية والعالمية إلى أن النوع          ،)3شكل  (

 بينما كانـت  %27.36 من بيئة المياه في مدينة الموصل كانت  E.faecalis ان نسبة عزل النوع      دراسة محلية 

 E.faecalisدراسة أخرى بينت أن نسبة عزل النوع        . )1986 ،محمد (E.faecium 2.55%نسبة عزل النوع    

ــان  ــشرب ك ــاه ال ــن مي ــدي (%10.4م ــة  . )2009، العكي ــن الدراســات العالمي ــد م ــا ان العدي   كم

 ويتفوق عليه مـن  E.faeciumهو األكثر شيوعا ويتواجد بأعداد اكبر من النوع  E.faecalisان النوع  سجلت  

 ,.Salem-Bekhit et al., 2012; Chajecka-Wierzchowska et al(ناحية االنتشار والضراوة واالمراضية 

2012; Park et al., 2007 .( وبينت دراسةHarwood ،وآخرون )النوع ان نسبة عزل ) 2004E.faecalis 

كما تشير دراسـة    %. E.faecium 19.5 بينما كانت نسبة عزل النوع       %42من المياه ومياه المجاري كانت      

 هو  E.faecalisاخرى الى ان هذين النوعين هما األكثر شيوعا في العزل من المصادر الصحية والبيئية وان                

  عوامـل الـضراوة التـي يمتلكهـا هـذا النـوع            النوع السائد في المكورات المعوية وقد يعود السبب الى          

)Fisher and Phillips, 2009.(  

  

  

  

  

  

  

  

  ID 32 strep باستخدام نظام E.faecalisتشخيص النوع : 6الصورة 

  

  

  

  

  

  API 20 strep باستخدام نظام E.faeciumتشخيص النوع : 7الصورة 
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  Dالتحري عن وجود المستضد : 8الصورة 

  

  
   من عزالت جنس المكورات المعويةE.faecium و E.faecalisنسبة عزل النوعين : 3شكل ال

  

كما أظهرت نتائج هذه الدراسة ان انتشار كال نوعي جنس المكورات المعوية في بيئة المستشفيات كان                

عزالت  10 من بيئة المياه و      E.faecalisحيث تم عزل ثالث عزالت للنوع       ) 2( اعلى من بيئة المياه الجدول    

 فقد تم عزله من بيئة المياه بواقع عـزلتين ومـن بيئـة              E.faeciumمن بيئة المستشفى اما ما يخص النوع        

   وهذا يتفق مـع     ، عزالت وهذا يدل على ان هذين النوعين أكثر انتشارا في بيئة المستشفى            7المستشفى بواقع   

ــى    ــشير ال ــي ت ــات الت ــن الدراس ــد م ــشفيات   العدي ــة المست ــي بيئ ــوعين ف ــذين الن ــياده ه   س

)Chabuck et al., 2011; Yoong et al., 2004; Del Campo et al., 2001 .(   وان السبب الـرئيس فـي



           حال زيد نجم ومحسن أيوب عيسى
 

  

51

سيادة هذين النوعين في بيئة المستشفى قد يعود الى مقاومتهما الطبيعية للعديد من المضادات الحيوية الشائعة                

لجميع المضادات الحيوية المتوفرة إما عـن طريـق الطفـرة أو             اب المقاومة االستخدام وقدرتهما على اكتس   

 له  E.faecalisكما تدل هذه النتائج أيضا على ان النوع ). Sood et al., 2008( اكتساب مادة وراثية جديدة

 Fisher( وهذا النتائج تتفق مع دراسات عديدة ،E.faeciumإمكانية إحداث عدوى المستشفيات بنسبة اكبر من 

and Phillips, 2009; Gajan et al., 2008 (  
  

  نسبة عزل نوعي جنس المكورات المعوية من مصادر العزل المختلفة :2الجدول 
  

  مصدر العزل  نوع العزلة
E.faecalis E.faecium 

  2 3  بيئة المياه

  7 10  بيئة المستشفيات

  

   العربيةالمصادر

 وتشخيص المسببات البكتيرية لعدوى المستـشفيات والكـشف         عزل). 2011(الجبوري، رسمية عمر سلطان     

 باسـتخدام  Pseudomonas aeruginosa وتثبيطها في جرثومـة  Quorum sensingعن ظاهرة 

  .، العراق أطروحة دكتوراه، كلية العلوم، جامعة الموصل.بعض السالالت الكاشفة القياسية

لجرثومي لمياه الشرب في محافظة نينوى والتحري عن        التلوث ا ). 2009(العكيدي، انغام جبار علوان سلمان      

رسـالة ماجـستير،   .  وعالقتها بحاالت إسهال األطفال دون سن الخامسةE.coli 0157:H7الساللة 

 . العراق ،كلية العلوم، جامعة الموصل

فـي  دراسة عن المكورات السبحية البرازية وعالقتها بمصادر تلوث الميـاه           ). 1986(محمد، اميرة محمود    

  . العراق ، رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة الموصل.محافظة نينوى
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