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الخالصة :
شملت الدراسة جمع  200عينة من االطفال الرضع باعمـــار مختلفة دون عمــــــــــر السنتين تضمنت
( 50عينة من كل من سائل النخاع الشوكي  ،Cerebrospinal fluidدم ،Bloodالخروج Stool
واالدرار )Urineللمدة من االول من ايلول الـــــى االول من كانون الثاني لعام ، 2015من مستشفى مدينة
الطب (حماية االطفال )ومستشفى الطفل المركزي (وزارة الصحة العراقية  ،دائرة صحة بغداد) وان العزالت
البكتيرية التي تم عزلها أخضعت للفحوصــات الزرعية ،والمجهرية ،والكيموحيوية ،و ُش ِّخصت باستعمال
نظــــــــام  2-Vitekوبينت النتائج حصول تلوث بنسبة  %6.5في العينات السريرية قيد الدراسة ،اذ ُش ِّخصــت
المستعمرات التي أعطت اللون الوردي على الوســط الزرعي MacConkey agarواللون االصفر الذهبي
على وسط  Trypton Soy agarواللـــون االخضر على الوسط الزرعي Biriiltent Enterobacter
 sakazakii agarوأعطت أحتمالية  %99في جهاز Vitek-2وكانت جميعها تعود لبكتيريا Cronobacter
 .sakazakiiإذ أمـــكن الحصول من هذه العينات على ( )13عزلة موزعة بواقع ( )6عزالت من عينات سائل
النخاع الشوكي وبنسبة تلوث  %12و( )7عزالت من عينات الدم وبنسبة تلوث  %14و لم يتم الحصول على
البكتريا في عينات الخروج واالدرار.تم إجراء الكشف الجيني لجين  zpxالذي يعد احد عوامل الضراوة الذي
يشفر الى أنزيمات Proteasesوتبين من النتائج وجود هذا الجين في  13عزلة وبنسبة %100
الكلمات المفتاحية  :بكتيريا  ، Crobobacter sakazakiiخروج ،إدرار ،دم ،سائل نخاع شوكي ،جين zpx

المقدمة:

ان بكتيريا C.sakazakiiالمعروفة سابقًا
باسم ( )Enterobacter sakazakiiإذ ينتمــــــــي
المعوية
العائلة
الى
الجنس
هذا
بكـتيريا
وتتصف
Enterobactereacea
 C.sakazakiiبكونها سالبة لصبغة كرام Gram
 ،negativeوتكون الخاليــــا البكتيرية عصوية
الشكل ، Rod shapeغير مكونة للسبورات ،
متحركة بوساطة االسواط المحيطية Peritrichous
 ،flagellaمتحملة للضغط االزموزي ،وتكون
محفظة  ،Formation of capsulومن صفاتها
األخرى أنها بكتيريا الهوائيـــة اختيارية
 ،Facultative anaerobicوتكون سالبة
لفحوصات Oxidase ،Indolوموجبة لفحص
 ،Catalaseومن صفاتها المميزة أنتاجها ألنزيــم
 Glucosidaseلذا أستعمل هذا األنزيم بوصف ِه صفة
تفريقيــة للنوع علــى وســـط Chromogenic

 ]1[agareوانواع جنــس  Cronobacterتنمو في
درجة حرارة تتراوح بين  45-6م˚ والدرجة المثلــى
للنمــو 37م˚[ .]2تتمايز بكتريا C.sakazakii
المتواجدة في حليب االطفال المجفف بتحملها
الحراري  Thermal Toleranceالذي يتفاوت ما
بين  58م˚ لمدة  0.4دقيقة[ ]2الى  71م˚ لمدة
2.6دقيقة ] [.3أما مقاومة البكتريا للجفاف فتتمايز
البكتريا بمقاومتها العالية مقارنــة بمجاميع العائلة
المعوية  . [4] Enterobacteriacaeوأشار []5
إلى أن وقت تضاعف الجين في البكتريا  40دقيقة
في درجة حرارة  23م˚ و  75دقيقة عند درجة
حـرارة 25م˚ .وتظهر مستـعمرات بكتريا
 C.sakazakiiصفراء اللون على وســط
 Trypton soy agar))TSAوذلك النتاجها صبغة
 Yellow pigmentأذ يتأثر أنتاج الصبغة بدرجة
حرارة الحضن أذ تنتج صبغة صفراء المعة بعد 24
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ساعة من الحضن وبدرجة حرارة  25م˚ وهي
أكثــــر من درجة 36م˚ ومستعمرات ذات حـجم
يتراوح بين ()2-1ملم و ( )3-2ملم لكــــلتا الدرجتين
على التوالي[ ]6سجل [ ]7نسبة وفيات تتراوح بين
 % 40-80فـي األطفال الرضع نتيجة إصابتهم
ببكتيريا  C. sakazakiiان هذه البكتيريا االنتهازيــة
الممرضة هي االكثر شيــوعا في إصابة االطفال
الذين يعانـون من النقص المنــاعي وخاصة حديثـي
الوالدة[ .]8تمتلك البكتريا العديــد من عوامل
الضراوة اهمها افرازها للسم المعويEnterotoxin
[ ]9تكوين االغشية الحيويــة  Biofilmsوامتالكها
جين fliDو جين  ompAالتي تعد من عوامل
الضراوة [ 10و 11و  .] 12من عوامل الضراوة
األخرى انتاجها االنزيمات المحللة للبروتين
( )Proteasesالذي يشفر له جين يطلق عليه ،zpx
لذا يُ َع ُّد جين  zpxمن عوامل الضراوة المهمة الذي
تمتلكه بكتريا  C.sakazakiiإذ اشار[ ]13إلى ان
تشوه خاليا المضيف وتحول شكلها يحدث بفعل
انزيمات البروتيز  Proteasesوالسيما االنزيمات
المعدنية  metalloproteaseالتي تمتلك ذرة معدن
الزنك ( )Znفي موضعها الفعال ،و اشار []14الى
وجود هذه االنزيمات في بكتريا Cronobacter
واحداثها للتشوه في خاليا المبيض الهامستر الصيني
وقدرتها على تحلل الكوالجين وإحداثه للمرض بسبب
عبورها خالل حـاجز الدماغ الدموي – Blood
)BBB (Brain Barrierاو تدميـــــــرها لخاليا
حديثي الوالدة مــــع تنخـــــــر األمعاء [ ]15وذكر
[ ]16أن من أهم أعــــراض اإلصابة بهــــذه
البكتريا حدوث إسهال  Diarrhoeaونوبات عصبية
وارتفاع في درجات الحرارة أذ تسبب هذه البكتريا
مرض السحايا  Meningitisوتنخر االمعـــــــاء
وتجرثم الدم
Necrotizing enterocolitis
 Septicemiaعنـد االطفـال الرضع []17والسيما
األطفال الذين تصل أعمارهم أقل من  28يــو ًما
مقارنة باألطفال األكثر نضجا واألطفال حديثي
الوالدة والذين تبلغ أوزانهم  2.5كيلوغرام.]18[ .
لذا هدفت الدراسة الى :عزل وتشخيص بكتيريا
 C.sakazakiiمن عينات سريرية مختلفة ألطفال
دون عمر السنتين والتحري عن عوامل الضراوة
ومنها جين .zpx

المواد وطرائق العمل :
*جمع العينات:
جمعت  200عينة من مصادر سريرية مختلفة من
مجمع مدينة الطب (مستشفى حماية االطفال )
ومستشفى الطفل المركزي للمدة من 2015-9-1
لغاية  2015-12-1شملت ( 50عينة خروج Stool
و  50عينة دم  Bloodو  50عينة ادرار
شوكي
نخاع
سائل
عينة
50،Urine
 . )Cerebrospinal fluidجمعت العينات مباشرة

مجلد 2017 )2(14
في المستشفيات المذكورة ولم يتم نقلها الى المختبر
اال بعد زراعتها كما مذكور في فقرة (زرع العينات).
االوساط الزرعية:
ُ
ُ
حُضِّ رت األوساط الزرعية ( Brain Heart
 )BHIB(infusion brothو MacConkey
 agarو ))BESA) Trypton soy agar(TSA
))Brilliant Enterobacter sakazakii agar
بحسب تعليمات الشركة المصنعة ( )Oxiodو ُعقِّمت
جمي ُع هذه االوساط الزرعية بوساطة جــهاز
المـــؤصدة بـدرجــــة حـــــرارة (ْ 121م) وضغــط
 ) 15باوند /أنج) لمدة ( )15دقيقة .واستعمل وسط
 BHIBللتنشيط ووسط MacConkey agar
(وسط تفريقي) ووسط ( TSAوسط تفريقي )
ووسط ( BESAوسط تشخيصي).
زرع العينات:
ُزرعت كل من عينات الدم  Bloodوسائل
النخاع الشوكي  CSFعلى الوسط الزرعي السائل
 Brain Heart infusion brothوحضنت لمدة
 24ساعة بدرجة حرارة  37م  ،بعدها زرعت على
وسط  ، MacConkey agarاما عينات الخروج
وعينات االدرار فزرعت مباشرة على وسط
 MacConkey agarوحضنت لمدة  24ساعة
أيضً ا بدرجة 37م ،بعدها ُز ِرعت جميع العينات على
وسط  Trypton soy agarوحضنت بدرجة حرارة
 25م˚ ولمدة  72ساعة ،وأخيرًا ُزرعــت على وسط
Brilliant Enterobacter sakazakii agar
وحضنــت بدرجــة 37م˚ ولمدة  24ساعة بحسب
ما أشار الي ِه [.]19
االختبارات الكيموحيوية
Biochmical test
تم أجراء االختبارات الكيموحيوية
 Biochemical testالمعتمدة لتمييز بكتيريـا
 C.sakazakiiمن االنواع البكتيرية األخرى
وشملت األحماض االمينية ( Lysin , Ornithin ,
 )Ariginineوالسكريـــــــــــــات ( Raffinose ,
 )D-Melibiose , L-Rhamnoseوايضاً فحص
( Indoleو  Catalaseو ) Oxdiaseوبحسب ما
جــــاء في [. ]20
التشخيص بعدة التشخيص Vitek- 2
تم تشخيص العينات بمختبر الصحة المركزي
باستعمال جهاز الفايتك  (American(2-Vitekأذ
يتكون من مكونين أساسيين هما االلة Instrument
وجهاز الكمبيوتر ،واآللة تتكون من خمسة مكونات
أساسية هي لوحة التحكم ، Keypadباب المأل Fill
 ، Doorباب التحميـل  ، Load Doorباب
دخـــــــــول المستعمل  User access doorباب
النفايات . Waste Door
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المعزولة .البادئ المستعمل في تفاعل البلمرة
المتسلسل  PCRاستعمل البادئ الموضح في الجدول
(  ) 1لغرض الكشف عن جين  zpxكما جاء في
[. ]21

التشخيص الجزيئي:
 استخالص :DNAاستعملت عدة الستخالص  DNAالجينومي
 Genomic DNA mini Kitالذي جهزته الشركة
( Geneaid (Thailandللعينات البكتيرية

جدول ( )1البادئ المستعمل في الدراسة
تتابع البادئ )Primer sequence (5′–3′

اسم الجين
F

الناتج ()bp

المصدر

94

][21

GAAAGCGTATAAGCGCGATTC

Zpx

R

GTTCCAGAAGGCGTTCTGGT

شركة  ،Promegaإذ يصبح الحجم النهائي للخليط
 25مايكروليتر  ،بعد ذلك مزجت محتويات أنابيب
 PCRجيدًا باستعمال المازج  Vortexثم وضعت
في جهاز  PCRوبرمج الجهاز للكشف عن الجين .

الكشف عن جين  zpxباستعمال جهاز تضاعف
البلمرة المتسلسل ( )PCRلبكتريا : C.sakazakii
ضر خليط تفاعل  PCRللجين(  )zpxبخلط
ُح ِّ
 12.5مايكروليتر من GO Taq Green Master
 Mixوالمجهز من الشركة Promegaو 2
مايكروليتر من  template DNAو 1مايــــــــكرو
ليـتر من  F-Primerو  1مايكروليتر من R-
Primerو 8.5مايكروليتر من الماء المقطر الأليوني
المعقم  Nuclease-free waterوالمجهز من
مراحلPCR
1مرحلة مسخ الدنا األوليInitial Denaturation
2مرحلة مسخ الدناDenaturation-3مرحلة االلتحام Annealing
-4مرحلة االستطالة Extension
5مرحلة االستطالة النهائيةFinal Extension
6-مرحلة السيطرةHold

برنامج تفاعل البلمرة المتسلسل PCR
ضبطت ظروف التضاعف للتحري عن جين
 zpxبحسب ما ذكـــر [ ]21واتُّبِعت الخطوات اآلتية:

درجة الحرارة

عدد الدورات

الوقت

 95م˚

دورة واحدة

دقيقتين

95م˚
 62م˚
72م˚

 35دورة

30ثانية
30ثانية
دقيقة

 72م˚

دورة واحدة

10دقيقة

4م˚

_

مستمرة

 الترحيل الكهربائي :اجري الترحيل الكهربائي للدنا المستخلص DNA
ولفصل جزيئاته المختلفة الحجم بحسب ما جاء في
[]22

النتائج والمناقشة :
بينت نتائج العزل بعد ان زرعت العينات على
وسط MaCconkey agarو ُش ِّخصت بعدها بوصف ِه
صا أولــيًا على وسط  TSAوعلى وســـــط
تشخي ً
 ،BESAوحددت الصفات المزرعية للمستعمرات
والصفات المجهرية للخاليا البكتيرية ،ومن ثم
تــــــــم التشخيص باستعمال الفحوصات الكيموحيوية
 Biochmical testالخاصة بالبكتريا للتعــــــرف
على النوع  ،فضال عن التشخيص النهائي والتأكيدي
باستعمال جهاز الفايتك  Vitek-2لل ( )200عينة
وتبين ان هناك  13عينة اعطت نتيجة موجبة
لبكتيريا  C.sakazakiiوبنسبة  %6.5فيما كانت
هنالك  187عينة أعطت نتيجة سالبة وبنسبة %93.5
وكما في الشكل ()1

شكل ( )1نسبة ُو ُجود بكتيريا  C.sakazakiiفي
العينات السريرية
إذ تم الحصول على  6عزالت من سائل النخاع
الشوكي وبنسبة (  ) %12و 7عزالت من الدم
وبنسبة ( )14%تعود الى بكتيريا C.sakazakii
ولم يتم الحصول على البكتيريا من عينات الخروج
واالدرار وكما مبين في الجدول () 2
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جدول ( )2يبين مصدر عزالت بكتيريا  C.sakazakiiوعدد عزالت كل مصدر والنسبة المئوية للعزالت
السريرية
ت

مصدر العزلة

عدد العينات

1
2
3
4

سائل النخاع الشوكي CSF
الدم Blood
خروج Stool
أدرارUrine
العدد الكلي

50
50
50
50
200

C.sakazakii
العدد
6
7
0
0
13

أ َّما الجدول ( )3فيُبَيِّنُ الفحوصات المزرعية لبكتيريا
 C.sakazakiiاذ ظهرت العزالت باللون الوردي
على وسط  MacConkey agareوهذا يدل على
انها بكتيريا مخمرة لسكر الالكتوز وباللون االصفر
الذهبي  Yellow pigment goldعلى وسط TSA
كما في الشكل ( ، )A2أما عند زراعتها على وسط

شكل ( )AوسطTrypton soy agar

النسبة المئوية
12
14
0
0
%26

 BESAفقد ظهرت باللون االخضر كما في الشكل
( ، )B2وتمايزت المستعمرات بالشكل الدائري بأنها
ذات رأس دبوسي معتدلة الحافة وتعــود مثل هذه
الصفات الى المستعمرات التي تكونها بكتيريا
 C.sakazakiiوهذا ما أشار الي ِه [.]20

شكل ( )Bوسط sakazakii agar

Brilliant Enterobacter

شكل ( )2يوضح عزالت بكتيريا  C.sakazakiiعلى وسط  )A( TSAوسط )B(BESA
جدول ( )3يوضح الفحوصات المزرعية لبكتريا  C.sakazakiiالمعزولة من عينات سريرية:
BESA
TSA
MacConkey
العزلة
Green
Yellow
+
B1
Green
Yellow
+
B2
Green
Yellow
+
B3
Green
Yellow
+
B4
Green
Yellow
+
B5
Green
Yellow
+
B6
Green
Yellow
+
B7
Green
Yellow
+
CSF1
Green
Yellow
+
CSF2
Green
Yellow
+
CSF3
Green
Yellow
+
CSF4
Green
Yellow
+
CSF5
Green
Yellow
+
CSF6
 Blood:Bدم  Cerebrospinal fluid :csf ،سائل نخاع شوكي  )+( ،مخمرة لسكر الالكتوز على وسط MacConkey

ثُ َّم صُبغت الخاليا البكتيرية بصبغة كرام ،اذ تمايزت
بكونها خاليا عصوية الشكل صغيرة تصطبغ
بالصبغة السالبة لصبغة كرام ،تكون خالياها بشكل
مفرد او ثنائية الشكل ،غير مكـونة للسبورات [ .]5ثم

ٌشخصت العزالت البكتيــرية بأجراء االختبارات
الكيموحيوية وبحسب ما جاء في [ ]20وكما مبين في
الجدول ()4
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C.sakazakii ) يوضح االختبارات الكيموحيوية لبكتيريا4( جدول
تخمر السكريات

االختبارات

العزلة

Raffinose

D-Melibiose

L-Rhamnose

Ariginine

Ornithine

Lysin

Catalase

Oxdiase

Indol

A

A

A

_

+

_

+

_

_

B1

A

A

A

_

+

_

+

_

_

B2

A

A

A

_

+

_

+

_

_

B3

A

A

A

_

+

_

+

_

_

B4

A

A

A

_

+

_

+

_

_

B5

A

A

A

_

+

_

+

_

_

B6

A

A

A

_

+

_

+

_

_

B7

A

A

A

_

+

_

+

_

_

CSF1

A

A

A

_

+

_

+

_

_

CSF2

A

A

A

_

+

_

+

_

_

CSF3

A

A

A

_

+

_

+

_

_

CSF4

A

A

A

_

+

_

+

_

_

CSF5

A

A

A

_

+

_

+

_

_

CSF6

 ) يدل على أنتاج الحامض من السكرA(، ) يدل على االختبار الموجب+(، ) يدل على االختبار السالب-(
Cerebrospinal fluid  سائل نخاع شوكي:CSF ، Blood  دم: B

جميع العزالت قدرتها على تخمر السكريـات
)Raffinose  وD -Melibios وRhamnose(
وتكون اللون االصفر داللة على قدرتها على أنتاج
Vitek-2 ] وأستعمل نظام20[ الحامض من السكر
لغرض تأكيد التشخيص للعزالت البكتيرية المعزولة
 اذ،من العينات السريرية لالطفال دون عمر السنتين
 اختبارا من االختبـارات64 يوفر هذا الجهاز
الكيموحيوية المختلفة للعزالت المراد تشخيصها كما
. )5(مبين في جدول

) االختبارات الكيموحيوية اذ4( اذ يبين الجدول
 فحصاC.sakazakii اعطت جميع عزالت بكتيريا
سالبا الختبار االندول واختبار االوكسيديز فيما
،أعطت العزالت فحصا موجبا الختبار الكاتاليز
ضا
ً وأعطت فحصا موجبا للحامض األميني أي
 مما يدل على انتاجهاAriginine  وOrnithine
و
Ornithine
decarboxylase
النزيم
 وأعطت فحصا،Ariginine decarboxylase
 مما يشير الى عدمLysin سالبا للحامض االميني
 وأظهرت،Lysin decarboxylase انتاجها النزيم

)B1( للعزلةVitek -2  باستعمال جهاز الفايتكC. sakazakii ) يبين نتائج تشخيص بكتريا5(جدول
Biochmical
Detalis
+
+
+
+

well

Test

Well

Test

2
3
4
5
7
9
10
11
12
13

Ala-Phe-Pro-ARYLAMIDASE
ADONITOL
L-Pyrrolydonyl-ARYLAMIDASE
L-ARABITOL
D-CELLOBIOSE
BETA-GALACTOSIDASE
H2S PRODUCTION
BETA-N-ACETYL-GLUCOSAMINIDASE
Glutamyl Arylamidase Pna
D-GLUCOSE

32
33
34
35
36
37
39
40
41
42

44
45
46
47
48
53
56
57
58
59
61

D-SORBITOL
SCCHAROSE/SUCROSE
D-TAGATOSE
D-TREHALOSE
CITRATE (SODIUM)
MALONATE
5-KETO-D-GLUCONATE
L-LACTATE alkalinization
ALPHA-GLUCOSIDASE
SUCCINATE alkalinization
Beta-N-ACETYLGALACTOSAMINIDASE
ALPHA-GALACTOSIDASE
PHOSPHATASE
Glycine ARYLAMIDASE
ORNITHINE DECARBOXYLASE
LYSINE DECARBOXYLASE
L-HISTIDINE assimilation
COURMARATE
BETA-GLUCURONIDASE
O/129 RESISTANCE (comp.vibrio.)
Glu-Gly-Arg-ARYLAMIDASE
L-MALATE assimilation

14

GAMMA-GLUTAMYL-TRANSFERASE

-

43

15
17
18
19
20
21
22
23
26
27
29
31
64

FERMENTATION/ GLUCOSE
BETA-GLUCOSIDASE
D-MALTOSE
D-MANNITOL
D-MANNOSE
BETA-XYLOSIDASE
BETA-Alanine arylamidase Pna
L-Proline ARYLAMIDASE
LIPASE
PALATINOSE
Tyrosine ARYLAMIDASE
UREASE
L-LACTATE assimilation

+
+
+
+
+
+
+
-

62

ELLMAN

Biochmical
Detalis
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

%99  وبنسبة احتماليةC.sakazakii ان جميع العزالت تعود الى بكتيرياVitek -2وأظهرت نتائج التشخيص
)6( كما في الجدول
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جدول ( )6يوضح نتائج التشخيص بنظام  Vitek -2للبكتيريا المعزولة من العينات السريرية:
رمز العزلة
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
CSF1
CSF2
CSF3
CSF4
CSF5
CSF6

االحتمالية %
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

التشخيص
C. sakazakii
C. sakazakii
C. sakazakii
C. sakazakii
C. sakazakii
C. sakazakii
C. sakazakii
C. sakazakii
C. sakazakii
C. sakazakii
C. sakazakii
C. sakazakii
C. sakazakii

بينت نتائج الدراسة الحالية التي أُجريت على
أطفال عراقيين دون عمر السنتين الراقدين في
المستشفيات المذكورة في الدراسة ان نسبة ُوجُود
بكتيريا  C.sakazakiiفي الدم كانت  %14في
حين كانت  %12بالنسبة لسائل النخاع الشوكي اي
من بين  200عينة من االطفال دون عمر السنتين
كانت هناك  13حالة اصابة ببكتيريا C.sakazakii
وبنسبة  .%26وفي دراسة محلية لبكتيريا
 C.sakazakiiقام بها [ ]23أكد ُوجُود هذه البكتيريا
بنسبة  %11.9في العينات البيئية والسريرية،
واشارت دراسة أخرى إلى وجُود بكتيريا
 C.sakazakiiفي خروج االشخاص المصابين
باالسهال وبنسبة [ 3.37 %]24واكد[ ]25في دراسة
شملت  46حالة أصابة بالبكتيريا كانت  33حالة منها
مصابة بالتهاب السحايا و 12حالة بتسمم الدم
الجرثومي وحالة واحدة مصابة بالتهاب المجاري
البولية .كمـا أكد ان االطفال الذين يولدون قبل االوان
يكونون أكثر عرضة لالصابة بهذه البكتيريا نتيجة
تناول حليب االطفال الملوث واكثر عرضة لمشاكل
الجهاز العصبي  .في حين أكدت منظمة الصحة
العالمية عام  2006أن معدل االصابة السنوي في
الواليات المتحدة االمريكية عند االطفال الرضع
والذين تقل اوزانهم عن الوزن الطبيعي كانت 8.7
لكل  100الف طفل[ .]26اما على المستوى العالمي
فال يوجد نظام مراقبة فعال للتغلب على هذا الممرض
 ،ومع ذلك استطاعت منظمة الصحة العالمية من عام
 1961ولغاية  2008تسجيل  120حالة مصابة
ببكتيريا  Cronobacterبين الرضع واالطفال االقل
من عمر  3سنوات [ ]27وعلى الرغم من أنه تم
االبالغ عن 120حالة في العالم فقط ،ولكن عدد
الحاالت المصابة بهذه البكتيريا في تزايد []28
وأكدت دراسة أن االصابة بهذه البكتيريا تهدد حياة
االطفال حديثي الوالدة (الرضع الذين تبل ُغ أعمارهم
 4أسابيع ) [ ]30 ، 29وقد تؤدي الى الوفاة وبنسبة
تتراوح بين  .]32 ،31[ %80 - 40إن االصابة
ببكتيريا  Cronobacterيسبب السحايا عند األطفال
الرضع وتكون قاتلة خالل ساعات او أيام من الوالدة

الدقة
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent

[ ]33وان االطفال الناجون غالبا ما يعانون من
اضطرابات عصبية [ .]34اذ أشار [ ]35الى ان
نسبة اصابة االطفال ببكتيريا  C.sakazakiiتصل
الى  %13في االطفال حديثي الوالدة ،وإن إصابة
األطفال دون عمر السنتين بهذه البكتيريا يعود الى
انخفاض اوزانهم وضعف جهازهم المناعي وتغذيتهم
على حليب االطفال المجفف والذي يؤدي الى
االصابة بتنخر االمعاء وبنسبة تتراوح بين -50
%10واالصابة بالتهاب السحايا وبنسبة 40-80%
وهذا ما أشار اليه [ ]36من أن بكتيريا
 Cronobacterلها القدرة على احداث االصابة
بالتهاب السحايا وتنخر االمعاء وتجرثم الدم ،او تنتقل
االصابة من االم الى الطفل في أثناء عملية الوالدة
القيصرية [ .]37في حين ذكر [ ]39 ، 38أن
اإلصابة قد تحدث عن طريق المهبل في أثناء الوالدة
الطبيعية والتي قد تكون  Cronobacterجز ًءا من
االلتهابات المهبلية.
أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن  13عزلة تعود
لبكتيريا  C.sakazakiiتمتل ُ
ك جين  zpxبنسب ِة
 ،%100وعند مقارنة حزم  DNAالمتضاعفة
بالدليل الحجمي وجد ان الحزم الناتجة ذات وزن
جزيئي  bp94كما في الشكل ( )3وتتفق هذ ِه النتيجة
َّ
أن بكتريا
مع ما حصل علي ِه [ ]22من
 C.sakazakiiالتي عُزلِت من العينات التي قام
بدراستها تمتل ُ
ك جين .zpxفي حين وجد ] [40إن
 %67.7من بكتريا  C.sakazakiiالمعزولة من
عينات بيئية تمتلك جين  zpxمشيراً الى إن السالالت
القياسية لبكتريا  C.sakazakiiحاوية على جين
 ،zpxأمـا [ ]14فقد أشار الى وجود جين  zpxفي
ثالث عزالت لبكتريا  C.sakazakiiمعزولة من
الحليب والبسكويت والتوابل فضالً عن وجوده في
الساللة القياسية وعدم وجوده في ثالث عزالت،
اثنتان منها معزولة من الحليب وواحدة معزولة من
.Horlicks
ٌ
دراسات وجود جين  zpxفي البكتريا الذي
وقد أ َّكدت
يشفر الى االنزيمات الحاوية على المعادن
 metalloproteaseوهذه االنزيمات تُنتِجُها عدد من
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البطانية
مك ِّونات
المسبِّب
الدموي

 ومنها بكتريا،البكتريا المسببة لألمراض
تدمير
إذ يعم ُل هذا الجينُ على،C.sakazakii
ِ
 مثل بروتين الكوالجين،المركبات البروتينية
) وبهذا يسببُ تدمي َر أغشية الخالياCollagen(

Primer  باستعمال بادئC.sakazakii  لعزالت بكترياPCR  ) الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل3 ( شكل
(94 bp( zpx لجين
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Abstract:
The study included 200 samples were collected from children under two years
included (50 samples from each of Cerebrospinal fluid, Blood, Stool and Urine) from,
(Central Children Hospital and Children's Protections Educational Hospital) The Iraqi
Ministry of Health, the Department of Health Baghdad .the period from the first of
2015 September to the first of December 2015, Were obtained isolates bacterial
subjected to the cultural, microscopic and biochemical examination and diagnosed to
the species by using vitek2 system .The results showed there were contamination in
6.5% of clinical samples. The diagnosed colonies which gave pink color on the
MacConkey agar, golden yellow color on the Trypton Soy agar and green color on
the Birillent Enterobacter sakazakii agar and gave a probability of 99% in the vitek 2
and were identified as Cronobacter sakazakii. The identifcation revealed of thirteen
isolates, (6) isolated from Cerebrospinal fluid samples and its contamination with
percent 12%, (7) isolated from blood samples and its contamination with percent 14%
and not isolated bacteria from stool and urine samples. Detection of zpx gene showed
the presence of this gene in 13(100%)of isolates
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