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دراسة المسببات البكتيرية لمرضى االسهال الحاد
طالب عبدهللا حسين*

رنا علي حسن*

استالم البحث  ،02كانون االول0220 ،
قبول النشر  ،3اذار0222 ،

الخالصـة:
تم جمع  500عينة براز اسهال الفراد من فئات عمرية مختلفة (دون السنة – لحد سن  )45في مدينةة بدةداد ول ةال
الجنسين  ،اذ جمعت العينات من ( مستشفى العلوية لالطفال ومستشةفى ال نةدو ومختبةر ال ةحة العامةة المركة و
وبعض المختبرات االهلية ) للفترة من ( )1/10/2010-1/11/2009لدراسة المسببات الب تيريـــــة لالسهال .
تةةم ع ة ل  9انةةواب ب تيريةةة سةةالبة ل ةةبدة كةةرام تعةةود للعاولةةة المعويةةة  Enterobacteriaceaeواظهةةرت
النتاوج ان اعلى نسةبة عةـ ل كانةت لب تريةا  Escherichia coliاذ بلدةت ( )% 4.8تلتهةا ب تريةا Salmonella
 typhiبنسبة ( )% 4.6امةا اقةن نسةبة عة ل فاةد كانةت لب تريةا Citrobacter freundiiاذ بلدةت ( )% 0.4امةا
بايت االنواب المشخ ة فاد تراوحت نسة العة ل مةا بةين تلةس النسةبتين  .وقةد تةم عة ل ب تريةا Plesiomonas
 shigelloidesوالتي تعد من االنواب الب تيرية التي لم تحظ بالدراسة بش ن موسع على المستوى المحلي .
شخ ةةت االنةةواب الب تيريةةةة بمختلةةن الاةةةري منهةةا ال رعيةةةة علةةى اوسةةةاط زرعيةتفريايةواغناويةةة،واسةةةتخدمت
االختبارات ال يموحيوية المختلفة المتمثلة بعدة  ،API 20 Eكما استخدمت في هةه الدراسةة االختبةارات التوكيةد
يةالمتمثلة بعدة تشخي ية مهمة استخدمت ألول مر ة في تشخيص الب تريا المعوية وهةي عةدة )) Rapid ID 32
التي يستخدم معها جهاز  Mini APIحيث تارأ النتاوج اليا.
الكلمات المفتاحيةAcute Diarrhea , API 20 E , Rapid ID 32:

المقدمة:
يعد االسهال من االمراض الشاوعة في العالم السةيما
فةةةي الةةةدول الناميةةةة ،اذ يةةة تي بالمرتبةةةة الثانيةةةة بعةةةد
االلتهابات التنفسية ويعرف االسهال علةى انةز زيةادة
فةةي عةةدد م ةرات افةةراز االمعةةا فةةي اليةةوم اذ يتحةةول
البةةراز مةةن ش ة لز األعتيةةادو الةةى الش ة ن اللةةين .]1
ويم ن عد عارضةا سةريريا يحةدت نتيجةة خلةن فةي
امت اص الما واالمالح مسببا حركة غيةر طبيعيةة
لالمعا ت ون نتيجتهةا زيةادة فةي عةدد مةرات التبةرز
الى ثالت اواكثةر فةي اليةوم .]2ويعةد واحةد مةن اهةم
المشاكن في العالم لما يسببز مةن اسةتن اف للعنا ةر
الدهاوية المهمة مما يؤدو الى تدهور الحالة ال حية
للفةةةرد ومةةةن ثةةةم المةةةوت للحةةةاالت غيةةةر المعالجةةةة
خ و ةةةا االطفةةةال تنتاةةةن العةةةدوى باالسةةةهال عةةةن
طريق المةا والدةها الملةوثين ،اذ تعةد عمليةة غسةن
اليدين من العوامن االساسية التي لها ت ثير كبيةر فةي
منع انتاال العةدوى مةن شةخص الةى اخةر .]3هنالةس
العديةةد مةةن انةةواب الب تريةةا التةةي تسةةب االسةةهال فاةةد
ت ون الب تريا موجبةة ل ةبدة غةرام كمةا فةي ب تريةا
Bacillus cereusاما الب تريا السالبة ل ةبدةغرام
فتنتمةةةةةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةةةةةى العاولةةةةةةةةةةةةةةةةة المعويةةةةةةةةةةةةةةةةة
]4 Enterobacteriaceaeان اغلةةةةة الب تريةةةةةا
المنتمية لهه العاولة تسةب االسةهال وت ةون امةا مةن
النةةةةةةوب المةةةةةةاوي كمةةةةةةا فةةةةةةي اال ةةةةةةابة بب تريةةةةةةا
ETE.coliاومةةةن نةةةوب االسةةةهال الةةةدموو كمةةةا فةةةي
اال ابة بب تريا ]5 Shigella dysenteriae

المواد وطرائق العمل:
جمع وع ل الب تريا من عينة البراز
تةةةم جمةةةع500عينةةةة بةةةراز مةةةن اشةةةخاص م ةةةابين
باالسةهال والعمةار مختلفةة للمةدة مةن 1/11/2009
ولداية1/10/2010مةن ( مستشةفى العلويةة لالطفةال
ومستشفى ال ندو ومختبر ال ةحة العامةة المركة و
ومختبةةرات االهليةةة) وتةةم اجةةرا فحةةص الخةةرو
العام لها بع ل الب تريا المعوية المسةببة لالسةهال تةم
اخه ج من البراز ووضع في وسط ما الببتةون و
وسةط المةري المدةهو و وسةةط مةا الببتةون الااعةةدو
اذ توفر هه العملية خا ةية االغنةا لالعةداد الاليلةة
من الب تريا الموجودة في عينةات الخةرو والمسةببة
لالسهال مثةن الشةي يال والسةالمونيال وااليرومونةا
وال وليرا . ]6
اذ حضنت هه االنابية لمةدة  24سةاعة عنةد درجةة
 37مºوبعد انتها مدةالحضانة زرعت العينات على
اطباي تحتةوو اوسةاط MacConkey agarو S.S
agarو Blood agar
و  T.C.B.S.وحضةةنت هةةه االطبةةاي لمةةدة 24
سةاعة عنةد درجةة حةرارة  37مºوبعةد نمةو الب تريةا
زرعةةت علةةى االوسةةاط ال رعيةةة بعةةدها تةةم اجةةرا
الفحوص ال يموحيوية وذلس لتشةخيص الب تريةا بعةد
ذلةةةةةةس خضةةةةةةعت العةةةةةة الت الب تيريةةةةةةة لفحةةةةةةص
االوكسةةةةدي وال اتالي ثم اكمةةةةن التشةةةةخيص و ةةةةوال
للنوب و للتوكيةد تةم اسةتخدام عةدة ( Rapid ID 32

*قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم للبنات  ،جامعة بدداد
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العاولــــــــةالمعويةEnterobacteriacaeتضــةـمن
ت نحةةةو 24ع لةةةة ب تيريةةةة بنسةةةبة ( )%4.8تعةةةود
لب تريا  E.coliوالتي تعد اعلى قيمةة عة ل امةا اقةن
قيمة ع ل ف انت لب تريا  C.freundiiبةـ ()2ع لةة
بنســــةةةـبة (  ) % 0.4وتراوحةةةت بايةةةة العةةة الت
بينتلس النسبتين كما في الش ن()1

) لتشةةةةخيص وتوكيةةةةد الب تيريةةةةا

و API 20
المشخ ة.
تحضير االوساط ال رعية
-2وسط ما الببتون الااعدو Alkaline peptone
water
تمت اذابة ()10غم  peptoneو()5غم Sodium
Sodium
 chloridو( )2مةةةن
 Hydroxideويعدهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط
وساااغناويالنموV.cholerae
 -0وسط اغار المدهو Nutrient agar
يستخدم هها الوسط لتنشيط وت ثير الب تريا.
-3وسط اكار الدم Blood agar
اسةةتخدم هةةها الوسةةط لعة ل وتشةةخيص الب ترياوذلةةس
بمالحظة نوب التحلةن الةهو يظهةر علةى الوسةط بعةد
تنمية الب تريا .اذ ُح ّ
ضر من استخدام Blood base
 agarثةةةم عاةةةم بالمو ةةةدة وبعةةةد ان ا ةةةب مبةةةرد
بدرجة حرارة(45م )ºاضين لز ( )7%دم انسان.
-2وسط الماكون يMacConkey agar
استعمن هها الوسط لع ل وتشخيص الب تريا السةالبة
ل بدة غرام وباالخص المخمرة لس ر الالكتوز.
-5وسةةةةط T.C.B.S( Thiosulfate-Citrate-
Bil-Salts Sucrose.
يعد مةن افضةن االوسةاط ال رعيةة لعة ل وتشةخيص
الضمات . ]7
ال واشن
كواشن عدة Api20 E
اسةةةةتعمن كاشةةةةن  TDAاضةةةةين الةةةةى التربتوفةةةةان
لل شةةةن عةةةن افةةةراز Tryptophanedeaminase
وكاشةةةةن  vp1و vp2اضةةةةين الةةةةى Sodium
 pyrovateلل شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن انتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 Acetoinprudectionو Jamesاضةةةةةةةين الةةةةةةةى
التربتوفان لل شن عن . Indole production
كواشن عدةRapid ID 32 E
اسةةةتعمن كاشةةةن  Jamesاضةةةين الةةةى التربتوفةةةان
لل شن عن . Indole production
تشخيص الع الت
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شكل ( )1النسب المئوية للعزالت البكتيريةمن
المرضى المصابين باالسهال
تشخيص الب تريا:
-2ال فات ال رعيةCultural Features
تالبت عملية التشخيص مبةدويا اسةتخدام اوسةاط
زرعيةتفريايةواغناويةةة متمثلةةة بـةةـ MacConkey
 agarو Blood agarوانتخابيةةةةةة متمثلةبةةةةةـ
 TCBSالخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاص بتشــــــــةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـخيص
ب تريــــــــــــــاV.cholera
ُش ّخ ةةةت الب تريةةةا اعتمةةةادا علةةةى ةةةفات
المستعمرات ،فبعضها مخمر لس ر الالكتـــــــــوز
واالخر غيرمخمر .]8
 -2االختبارات ال يموحيوية
اظهةةرت نتةةاوج الفحو ةةات ال يموحيويةةة الموضةةحة
في الجدول ()1

 -2دراسة ال فات ال رعية على مختلةن االوسةاط
ال رعية
-0الفحص المجهرو
-3االختبةةةةةةارات ال يموحيويةةةةةةة وتشةةةةةةمن اختبةةةةةةار
االوكسيدي وال اتالي
-2نظام Api20 E
-5التشخيص التوكيةدو باسةتخدام عةدة Rapid ID
 32 EوبجهازMini Api

الب تريا
E.coli

Oxidase
_

Catalase
+

S. typhi

_

+

K. pneumoniae

_

+

E. cloacae

_

+

A. hydrophila
S. dysenteriae
P. shigelloides

+
_
+

+
+
+

V. cholerae

+

+

C. freundii

_

+

( )+النتيجة موجبةك( )-النتيجة سالبة

-3االختبارات التوكيدية
أ-اختبارApi 20 E
تةةم تشةةخيص الب تريةةا بش ة ن مؤكةةد مةةن خةةالل
نظةام  ،Api 20 Eوهةةو اختبةار توكيةةدو يتضةةمن
( )20اختبارابايوكيمياويةةةا لتشةةةخيص نةةةوب وجةةةةن
الب تريا كما موض في الش لين ( )2و(.)3

النتــــــــائـــــــــــــــــج:
-2ع ل الب تريا
ُعةةةةةـ لت و ُش ّخ ةةةةةت ( )100ع لةةةةةة ب تيريـــــةةةةةـة
ممرضـــــةةةةةةةةةةةةةـة مختلفةةةةةةةةةةةةةة تعودالــــــــــةةةةةةةةةةةةةـى
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المناقشــــــة:

اذ اشةةارت نتاوجنةةا الةةى ان اعلةةى نسةةبة ع ة ل كانةةت
لب تريةةا E.coliبنسةةبة ) )% 4.8وجةةا ت النتةةاوج
متفاةةةة مةةةع  ]9فةةةي دراسةةةة اجرتهةةةا لبيةةةان التةةة ثير
الب تيةةرو والمنةةاعي للمع ة ز الحيةةاتي المع ة ول مةةن
االطفال الرضع الى ان هه الب تريةا ع لـةـت بنسةبة
) )% 34.58وهةةي اعلةةى نسةةبة عة ل بةةين الب تريةةا
المعويةةة المع ولةةة خةةالل هةةه الدراســــــةةـز ،كةةهلس
اتفاةةةت مةةةع ]10فةةةي دراسةةةة اجرتهةةةا علةةةى ب تريةةةا
 E.coliالمع ولــةةـة مةةن اطفةةال م ةةابين باالسةةهال
في بددادكما اظهةرت نتةاوج الدراسةة الحاليةة ان اقةن
نسبة ع ل تمثلت بب تريـــــــــا  C.freundiiبنسةبة
( (% 0.4في حين اشارت ]11الى ان نسةبة عة ل
هةةةه الب تريةةةا مةةةن عينةةةات البةةةراز لالطفةةةال حةةةديثي
الوالدة الم ابين باالسهال قد بلدت (.)% 6.6

شكل) )2البكتريا المشخصة بأختبارApi 20 E
A- C. freundii ; B-E.coli ; C-S.dysenteriae
; D-S.typhi
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شكل ( )3البكتريا المشخصة بأختبارApi 20 E
A- K.pneumoniae;B- A.hydrophila;CV.cholerae;D- P. shigelloides;E- E.
cloacae

ب -الفحةةةص التوكيةةةدو ب سةةةتخدام عةةةدة
 ID32 Eوبجهاز الـ Mini API
يعةةد هةةها االختبةةار اكثرواحةةدت توكيةةدا للت كةةد مةةن
جةةةةةةةةةن ونةةةةةةةةةوب الب تريةةةةةةةةةا اذ تسةةةةةةةةةتعمن فيةةةةةةةةةز
عةةدة RapidID32Eالتةةي تمةةت قرا تهةةا ب سةةتخدام
جهةةةاز MiniAPIالةةةهو تةةةتم الاةةةرا ة فيةةةز اليةةةا كمةةةا
موض في الش ن (. )4
Rapid

شكل( )4البكتريا المشخصة بـ Rapid ID32 E
A-E.coli
B-A. hydrophila
D-P. shigelloides
C-V. cholera
F-S. typhi
E-S.dysenteriae
H- K.pneumoniae
G-E. cloacae
C. freundii
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A study for Bacterial Infection in Acute Diarrhea Patients
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Abstract:
500 samples of diarrhea stool were collected from different ages(less than 1year –
upto30years) and for both genders from some patients in (Alwiya hospital for
children, Al-kendi, central health public laboratory and some gavernarated labs)
period(1/11/2009—1/10/2010). Kinds of bacteria and parasites agents were isolated
and identified from patients with diarrhea.
Nine species of gram negative bacteria from enterobacteriaceae were isolated, E. coli
isolated are the higher ratio 4.8% of all, then Salmonella typhi4.6% while the lowest
ratios is Citrobacterfreundii 0.4%, while the other identified species were be among
the previous rotios. also Plesomonasshigelloides was isolated which concedride one
of the bacterial local studies.many methods were depend on in order to identifiy;
growth on media like (Enrichment ,differentials and differetials) media.
Biochemical test represents with API20E, also. Some confirmed tests represent with a
modern and important identical tools was used for first time to identify the
entericbacteria, by (Rapid ID 32) usually used with mini API system where the results
record automatically.
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