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ملخص البحث :
تضــمنت الدراســة الحالیــة عــزل وتشــخیص عــدد مــن االنــواع الجرثومیــة المســببة لحــاالت 

عینة خروج من االطفال الراقدین  ٥٠االسهال في االطفال دون سن الخمس سنوات ، اذ تم جمع 

، زرعــت ٢٠٠٥منتصــف شــباط الــى منتصــف نیســان والوافــدین الــى مستشــفى الخنســاء للفتــرة مــن

العینـــات علـــى االوســـاط االنتقائیـــة وشخصـــت الجـــراثیم النامیـــة باالعتمـــاد علـــى الصـــفات الشـــكلیة 

عزلــــة جرثومیــــة تابعــــة للعائلــــة المعویــــة شــــملت 45والفحوصــــات الكیموحیویــــة ، اذ تــــم تشــــخیص 

Klebsiella%)للنوع ٣٥.٥عزلة( ١٦،E.coli%)للنوع٤٠عزلة(١٨ pneumoniae،عزالت  ٤

%) ٤.٤وعــــزلتین (Citrobacter%) للجــــنس ٦.٦عــــزالت ( ٣، Proteus%) للجــــنس ٨.٨(

تـم التحـري عـن انتـاج انـزیم البروتییـز الـذي .Salmonellaوالجـنس Serratiaلكل من الجـنس 

Serratiaیعــــد مــــن العوامــــل المحفــــزة لمــــرض االمعــــاء االلتهــــابي وتبــــین ان عــــزالت النــــوع 

marcescens وProteus mirabilis والجـنسSalmonella كانـت قـادرة علـى انتـاج االنـزیم

Klebsiellaفي حین لم یظهر النوع  pneumoniae. أي قدرة النتاج هذا االنزیم
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Abstract:
This study included the isolation and identification of some

bacterial species causing diarrhea in children under five years old . Fifty

stool specimens were collected from in and out patients of Al-Khansaa

hospital during the period from the mid of February to the mid of April,

2005. Specimens were cultured on selected media and the growing

colonies were identified using morphological characteristics and

biochemical tests. Forty five bacterial isolates belongs to the family

enterobacteriaceae were identified, 40%(18 isolates) of them were E.coli;

35.5% (16 isolates) were Klebsiella pneumoniae; 8.8%(4 isolates) of

Proteus; 6.6% (3 isolates) of Citrobacter and 4.4% (two isolates) of

Serratia and Salmonella.

Protease production, which is considered as one of the factors

enhancing inflammatory bowel disease, was investigated and it has been

found that Serratia macescens , Proteus mirabilis , and Salmonella sp.

were able to produce this enzyme while Klebsiella Pneumoniae didn’t.

المقدمــة
دید منها هي مسـببات تضم العائلة المعویة مجموعة كبیرة من العصیات السالبة الكرام الع

رئیسة ألصابات القناة المعویة لإلنسان،اذ یتسبب في احداث حاالت االسهال الذي یسبب وفاة ما 

یعادل خمس االطفال دون سن الخمس سـنوات فـي االقطـار النامیة،وتعـد سـالالت االنـواع التابعـة 

لتهـاب المعـدة من المسببات االكثـر شـیوعا الSalmonella,Shigella,Escherichiaالجناس:

واالمعــاء . وتكمــن ضــراوة االنــواع البكتیریــة التابعــة للعائلــة المعویــة فــي:امتالك بعضــها لشــعیرات 

تمكنها من االلتصاق على خالیا المضیف،انتاجها للذیفان الداخلي ممثال بطبقـة متعـدد السـكریات 

واع لطبقـة المحفظـة التـي الدهني والذیفان المعوي المرتبط بحاالت االسهال وانتـاج العدیـد مـن االنـ

Nester)تمكنهــا مــن تثبــیط عملیــة البلعمــة et al., 2004;Brooks et al.,2004) تحــدث

المعویـة والتـي لهـا القـدرة علـى مقاومـة االصابة عند تناول االطعمة والمشـروبات الملوثـة بـالجراثیم

Talaro)الفعــل القاتــل لالنزیمــات الهاضــمة والتغیــرات فــي قیمــة الحامضــیة. and Talaro ,

1996 یعمــل الكــائن الممــرض عنــد وصــوله إلــى األمعــاء علــى اختــراق الطبقــة المخاطیــة لیبــدأ (

وقد تعمل عدد من الكائنات الممرضة علىانتاج الذیفان المعوي المسـبب لحـاالت االسـهال بالتكاثر

وقد تحدث اصابات ثانویة السیما في حالة عبور األمعاء.

(Lindsay ,1997;Tortora et al., 2004)
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امراضیة عدد من أجناس العائلة المعویة:
:ینتمي هـذا الجـنس الـى مجموعـة اشـباه القولونیـات التابعـة للعائلـة المعویـة  Serratiaالجنس. ١

(Jawetz et al.,1991)وتكمـن امراضـیة النـوعS. marcescens فـي انتاجـه لعـدد مـن

مــــات النیــــوكلییز ، انــــزیم الهیموالیســــین ، انــــزیم عوامــــل الضــــراوة اهمهــــا: انــــزیم البروتیــــز، انزی

Auckin)الالیبیز، انزیم اللسیثنیز، وانزیم الجیالتینیز. and Pitt, 1998)

:یعـــود هـــذا الجـــنس الـــى مجموعـــة اشـــباه القولونیـــات ، ویعـــد النـــوع Escherichiaالجـــنس . ٢

E.coliلنمــاذج المرضــیة.وهي اكثــر االنــواع التابعــة لهــذا الجــنس شــیوعا التــي تــم عزلهــا مــن ا

تشـــكل جـــزءا مـــن النبیـــت الطبیعـــي للقنـــاة المعویـــة لـــدى االشـــخاص االصـــحاء. تعـــد ســـالالت 

االیشریكیة القولونیة واحدة من اهم مسببات االسهال وتكمن امراضیة هذه السالالت في انتاج 

تالف بـالحرارة بعضها للذیفانات المعویة مثل الذیفان المعوي الثابت بالحرارة والذیفان المعوي ال

وغیرها.verotoxinوالذیفان المسمى بال

(Murray et al., 1999; Mims et al., 2004)

ینتمــــي هــــذا الجــــنس الــــى مجموعــــة اشــــباه القولونیــــات ویمثــــل النــــوع :Klebsiellaالجــــنس . ٣

Klebsiella pneumoniae النوع االكثر شیوعا من بین االنواع التابعـة لهـذا الجـنس وهـو

%جـد فـي القنـاة المعویـة بصـورة طبیعیـة بنسـبة یتوا 35-5(Koneman et al., 1997;

Braunwald et al., تتســبب الجرثومــة فــي احــداث حــاالت االســهال الوبــائي اذ (2001

E.coli.(Jensenتمتلك عدد من سالالتها القدرة على اكتساب البالزمیدات من جرثومة  et

al., 1997; Rassol et al., 2003 وتكمـن ضـراوة هـذا النـوع فـي : امتالكـه الـنمط االول (

والثالــــث للشــــعیرات والتــــي تمكنهــــا مــــن االلتصــــاق علــــى ســــطوح الخالیــــا الظهاریــــة واالغشــــیة 

Hornick)قناة المعویة والتنفسیة والبولیةالمخاطیة لل et al., 1995)

معـاء حیـث تتواجـد : تشـكل افـراد هـذا الجـنس جـزءا مـن النبیـت الطبیعـي لألProteusالجنس . ٤

فــــــــي القنــــــــاة المعویــــــــة لالنســــــــان والحیــــــــوان كمــــــــا تتواجــــــــد فــــــــي التربــــــــة والمیــــــــاه والفضــــــــالت 

(Jensen et al., تعزل سـالالت هـذا الجـنس مـن خـروج مرضـى الزحـار العصـوي .(1997

المضـــــادات الحیویـــــة بصـــــورة وتتواجــــد باعـــــداد كبیـــــرة فـــــي بـــــراز المرضــــى الـــــذین یســـــتخدمون

Fingold))1990الجبوري ، مســـتمرة( & Martin, ویســـبب هـــذا النـــوع تعفـــن (1982

االغذیـــــــــة لـــــــــذا فهـــــــــو یعـــــــــد مـــــــــن مســـــــــببات التهـــــــــاب المعـــــــــدة واألمعـــــــــاء والتســـــــــمم الغـــــــــذائي

(Madigan et al., Proteusتمتلك سالالت النوع (2003 mirabilis عددا من عوامـل

مات:اهمهــا:انزیم الیــوریزالضــراوة التــي تســاهم فــي امراضــیتها:اذ انهــا تنــتج العدیــد مــن االنزی

(Brooks et al., و انزیمــات البروتیـــز التــي تعمـــل علــى تحلیـــل الكلوبیولینـــات (2004

Loomes)المناعیة وبروتینات االغشیة الخلویة et al., 1990).
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ینتمــي هــذا الجــنس الــى مجموعــة اشــباه القولونیات،ویتواجــد بصــورة :Citrobacterالجــنس . ٥

)لمعویـــة لالنســـان طبیعیـــة فـــي القنـــاة ا Murray et al., وقـــد شـــخص النـــوع (1999

Citrobacter freundiiمــــــن قبــــــل الباحــــــثكمســــــبب لحــــــاالت االســــــهالGuarino

اذ اثبتـــت الجرثومـــة قـــدرتها علـــى انتـــاج الـــذیفان المعـــوي الثابـــت بـــالحرارة كمـــا 1987وجماعتـــه

اء مــن خــالل امتالكهــا تــتمكن الجرثومــة مــن االلتصــاق علــى ســطوح الخالیــا الظهاریــة لألمعــ

)النمط االول من الشعیرات  Ernst et al., 1990 ).

یعــد هــذا الجــنس مــن اكثــر االجنــاس شــیوعا اذ یــاتي بالمرتبــة الثانیــة :Salmonellaالجــنس. ٦

كمســـبب لحـــاالت االســـهال المـــرتبط بالغـــذاء فـــي العدیـــد مـــن Campylobacterبعـــد جـــنس 

Mims)ة االمریكیـة والمملكـة المتحـدة البلـدان المتقدمـة كالوالیـات المتحـد et al., 2004).

ان االســــــهال یظهــــــر عنـــــــد االصــــــابة بجرثومـــــــة 1993وجماعتـــــــه Mimsویعتقــــــد الباحــــــث 

Salmonella نتیجة لغزو هذه الجراثیم للطبقة الطالئیة وان هذه الجرثومـة التنـتج اي ذیفـان

لجرثومــة تــرتبط بشــكل كبیــر ان امراضــیة هــذه ا2001)الشــماع،(معــوي فیمــا اثبتــت دراســة 

بقدرتها على انتاج الذیفان المعوي التالف بالحرارة ویأتي الغزو الجرثومي بالدرجة الثانیة .

دور انزیم البروتییز كعامل ضراوة :
تعــد معظــم انزیمــات البروتییــز مــن عوامــل امراضــیة الجــراثیم اذ قــد تتســبب فــي عــدد مــن 

الم بسیطة إلى الصدمة الناتجة عن انتقـال الخلیـة البكتیریـة األعراض التي تتراوح في حدتها بین آ

مــن منطقــة االصــابة نتیجــة تحلــل النســیج المصــاب بفعــل االنــزیم الــى جهــاز الــدوران محدثــة حالــة 

,Maeda)انتـان الـدم  1996, Maeda and Yamamato, .تكمـن ضـراوة هـذا االنـزیم (1996

IgGالمـــبطن لالغشـــیة المخاطیـــة و IgAنـــوع فـــي قدرتـــه علـــى تحطـــیم الكلوبیولینـــات المناعیـــة 

،وتحطیم بروتینات االغشیة الخلویة،  فضال عن مقاومته لمثبطات البروتییز المتواجدة في بالزما 

الـــــــــــــــــــــــــــــدم للمضــــــــــــــــــــــــــــــیف وقدرتــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــى تحطیمهــــــــــــــــــــــــــــــا وتثبــــــــــــــــــــــــــــــیط فعالیتهــــــــــــــــــــــــــــــا 

(Loomes et al., 1990; Maeda, الـى  2002وجماعتـه Cenac.اشـارت دراسـة (1996

قبالت انزیم البروتییز بصورة واسعة علـى سـطح الخالیـا الظهاریـة لألمعـاء وان تنشـیط انتشار مست

هــذه المســتقبالت مــن خــالل حقــن انــزیم التربســین داخــل القولــون یــؤدي الــى تحفیــز حــدوث مــرض 

األمعاء االلتهابي .
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طرائق العمل 
جمع العینات المرضیة : 

ى الراقــدین والوافــدین الــى مستشــفى جمعــت العینــات مــن حــاالت األســهال المــزمن للمرضــ

الخنساء والـذین یعـانون مـن حالـة األسـهال لمـدة تزیـد علـى اسـبوعین مـن االطفـال وبعمـر اقـل مـن 

)عینة وذلك باستخدام علب بالستیكیة 50خمس سنوات . حیث جمعت  Collee et al.,1996

نكي وحضنت هوائیا بدرجة ثم نقلت مباشرة الى المختبر. لقحت العینات على وسط اكار الماكو (

ساعة.24ولمدة ەم37حرارة

تشخیص األحیاء المجھریة : 
شخصـت الجـراثیم النامیـة اعتمــادا علـى صـفاتها المزرعیــة والشـكلیة اذ فحصـت المســحات 

المحضـــرة مـــن المـــزارع النامیـــة المصـــبوغة بصـــبغة كـــرام . فضـــال عـــن االعتمـــاد علـــى االختبـــارات 

McFaddin)حسـب مـا جـاء فـي البایوكیمیائیـة والتـي اجریـت , 1985 , Lennette et al.,

1985; Baron et al., 1994; Koneman et al., واهمهـا : الكشـف عـن انـزیم (1997

،اختبار النمـو IMViCاالوكسیدیز و انزیم الكتالیز، اختبار اختزال النترات ، مجموعة اختبارات 

، اختبــار فعالیــة SIMر النمـو علــى وسـط ،اختبــاTSIعلـى وســط اكـار ثالثــي السـكر والحدیــد 

انـــزیم الیـــوریز ، واختبـــار نـــزع مجموعـــة األمـــین مـــن الحـــامض األمینـــي فینایـــل االنین.ولعـــدم تـــوفر 

لــم نــتمكن مــن اجــراء التشــخیص E.coliاالمصــال الالزمــة للتشــخیص الــى مســتوى الســاللة للنــوع 

APIالمصلي للسالالت المعزولة.استخدم نظـام  20 Eن تشـخیص جرثومـة للتأكـد مـSerratia

marcescens قید الدراسة اجري االختبار اعتمادا على ما جاء في.

( Atlas et al., 1995 )

اختبار التحري عن انزیم البروتییز :
Serratiaتـم التحـري عـن قابلیـة سـالالت األنـواع  marcescens, Salmonella sp.

Proteus mirabilis,Klebsiella pneumoniae لمعزولـة علـى انتـاج انـزیم البروتییـز مـن ا

خالل مالحظة قدرتها لتحلیل بروتین الحلیب (الكازایین) وذلك بتلقـیح العـزالت الفتیـة لهـذه األنـواع 

على وسط أكار الحلیب منزوع الدسم ومالحظة ظهور المناطق الرائقة حول المسـتعمرات المنفـردة 

etل الكـازایین بفعـل انـزیم البروتییـز. سـاعة مـن التحضـین ممـا یـدل علـى تحلیـ24-48بعـد  al.,

1985)(Lennette
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النتائج والمناقشة
العزل والتشخیص:

أظهرت نتائج الزرع األولى على األوساط االنتقائیة ( وسـط اكـار المـاكونكي ووسـط اكـار 

ملـم عــدد منهـا مخمــر لســكر 1-2سـاعة مــن التحضـین مســتعمرات نامیـة بأقطــار 24الكلـد) وبعــد 

، اذ ى الصـــفات الشـــكلیة، والتـــي شخصـــت باالعتمـــاد علـــكتـــوز والعـــدد  اآلخـــر غیـــر مخمـــرة لـــهلالا

حضـرت مسـحات رقیقـة مـن المسـتعمرات النامیـة وصـبغت بصـبغة كـرام  فظهـرت بشـكل عصــیات 

قصیرة سالبة للصبغة ، كما استخدمت العدید من االختبـارات البایوكیمیائیـة فـي تشـخیص الجـراثیم 

)١ة في الجدول (النامیة والموضح

(Davis et al., 1980; Baron et al., 1994; Brooks et al., 1995 )

  ) ١جدول (ال

االختبارات الكیموحیویة المستخدمة في تشخیص العزالت البكتیریة

البكتیريلنوعا

سدیز
األوك

الكتالیز

ت
ختزال لنترا

ا

TSI
االندول

حمر
المثیل األ

سكور
س برو

فوك

ت
سترا

ك ال
ال
سته

ا

حلل الیوریا
ت

حركة
ال

ن
جموعة األمی

نزع م

حلل ال 
ت

D
N

A

S
/b

u
t

gas

H
2S

Escherichia coli
-++

A
/A+-++---

+

-
NDND

Klebsiella
pneumonia

-++ ِ◌
◌ِ

A/A

+--
+

-
+++--ND

Proteus mirabilis-++

K
/A-+-++++++ND

Citrobacter sp.-++

K
(A

)/A

+
+

-

+

-
+-+-+NDND

Serratia sp.-++

K
(A

)/A

----++-+-+

Salmonella sp.-++

K
/A++-+-+-+-ND

: عدم اجراء االختبارND: قاعدي ، K: حامضي ،A: نتیجة سالبة،-الرموز:+: نتیجة موجبة، 

(Brooks et al., 1995 )



…عزل وتشخیص بعض الجراثیم المعویة من حاالت اإلسهال عند األطفال

١٧١

)2الجدول (

النسب المئویة للعزالت البكتیریة المعزولة من حاالت االسهال

النسبة المئویةالعدداألنواع البكتیریة

Escherichia coli١٨٤٠

Klebsiella pneumoniae١٦٣٥.٤

Proteus sp.٤٨.٨

Citrobacter sp.٣٦.٦

Serratia sp.٢٤.٤

Salmonella sp.٢٤.٤

٤٥١٠٠المجموع

اعتمــادا علــى النتــائج التــي تــم الحصــول علیهــا شخصــت اشــباه القولونیــات بنســبة كبیــرة و 

86.5بلغــت  E.coliمــن المجمــوع الكلــي للعــزالت والتــي كانــت موزعــة علــى األنــواع اآلتیــة:%

40% , Klebsiella pneumoniae 35.5% , Citrobacter sp 6.6% , Serratia sp.

تواجــــد اشــــباه القولونیــــات بصــــورة طبیعیــــة فــــي االنســــان .ت(2)وكمــــا موضــــح فــــي الجــــدول 4.4%

والحیوان كما ان عدد منها یتواجد في التربـة والمیـاه والفضـالت. وعلـى الـرغم انهـا ممرضـات ذات 

ضراوة واطئة اال انها قـد تصـبح انتهازیـة عنـد ضـعف الحالـة المناعیـة وتحطـیم دفاعـات المضـیف 

Jensen)الطبیعیــة  et al., %40أعلــى نســبة عــزل بلغــت E.coliوع اظهــر النــ(1997

الـذي تمكـن مـن (1989)الیة عند مقارنتها مـع دراسـة یـونسعزلة) وهذه النسبة قد ال تكون ع18(

مـــن حـــاالت اإلســـهال لألطفـــال عینـــة خـــروج 304عزلـــة لهـــذه الجرثومـــة مـــن مجمـــوع 760عـــزل 

عوامل الضراوة العدید من ویلعب هذا النوع دور كمسبب رئیس لحاالت اإلسهال المتالكه الرضع.

  له. التي تمكنه من أحداث حاالت اإلسهال والتي تتنوع بتنوع السالالت العائدة

Klebsiellaكمــا ســـجلت الدراســة نســـبة عـــزل عالیــة للنـــوع  pneumoniae بلغـــت

)% وتزداد (5-35.5تتواجد الجرثومة في القناة المعویة بشكل طبیعي بنسبة )عزلة(%35.516

ها في المرضى الراقدین في المستشفیات والسیما المثبطـین مناعیـا. وقـد اشـارت دراسـةنسبة توطن

Rassol الى دور هذه الجرثومة في احداث االسهال الوبائي اذ تمتلك عدد من 2003وجماعته

Braunwald، كما بینت دراسة E.coliسالالتها القدرة على اكتساب البالزمیدات من جرثومة 

دور هذه الجرثومة في احداث التهاب األمعاء. تمتلك هذه الجرثومة العدید من 2001وجماعته 
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الـنمط االول عوامل الضراوة التي تزید من فوعتها وقدرتها على غزو انسجة المضیف فهي تمتلك 

.والثالث من الشعیرات

(Hornick et al., 1995; Brooks et al., 2004 )

عـــزالت)  4(%8.8بلغـــتProteusقلیلــة للجـــنس كمــا و اظهـــرت النتــائج نســـبة عـــزل 

مــن العــدد الكلــي %26.6، التــي تمكنــت مــن عزلهــا بنســبة  ٢٠٠٢بالمقارنــة مــع دراســة القــس ، 

للعزالت من حاالت األسهال لألطفال بعد سن الـوالدة ولغایـة السـنتین مـن العمـر . قـد یـرتبط  هـذا 

ــــدى األطفــــال الرضــــع ألز  ــــه مــــن األشــــخاص الجــــنس بحــــدوث حــــاالت االســــهال ل ــــاد نســــبة عزل دی

Proteusالمصـــابین باألســـهال وبـــاالخص النـــوع  mirabilis الـــذي یعـــد اكثـــر األنـــواع شـــیوعا

) ، وكثیرا مـا تعـزل سـالالت المتقلبـات مـن خـروج مرضـى الزحـار العصـوي ، 1990(الجبوري ، 

ن طریــق الفــم ویتواجـد عــادة فـي بــراز المرضـى الــذین یتعــاطون المضـادات الحیویــة لمـدد طویلــة عـ

(Finegold and Martin ., Proteus. ویسـبب النـوع (1982 mirabilis تعفـن األغذیـة

Madigan)وللتسمم الغذائي gastrienteritisمما یؤید دوره كمسبب أللتهاب المعدة واألمعاء 

et al., 2003 %Citrobacter. بلغـت نســبة عــزل الجـنس ( (ثـالث عــزالت ) وعنــد 6.6

مقارنة هذه النسبة مع نسب عزلها من حاالت االسهال لألطفال الرضع لعـدد مـن البـاحثین نجـد : 

الـذي وجـد ان نسـبة 1980وجماعتـه Backان هذه النسبة كانت مقاربة لما توصل الیـه الباحـث 

%انتشــار الجرثومــة بــین حــاالت االســهال بلغــت  فقــد  1987وجماعتــه Guarino). امــا (5.5

ـــى اخـــتالف الموقـــع (14%عزلهـــا بنســـبة ).ان هـــذا التغـــایر فـــي نســـبة عـــزل الجرثومـــة قـــد یعـــود ال

الجغرافـي والعوامـل البیئیـة ونــوع التغذیـة والحالـة الصـحیة والمناعیــة .وتعـد االصـابات التـي یســببها 

ء مـــن االصـــابات االنتهازیـــة المضـــاعفة والتـــي تـــؤدي إلـــى التهـــاب األمعـــاCitrobacterالجـــنس 

واإلســهال الحــاد وتنشــأ هــذا النــوع مــن االصــابات عنــد االصــابة بأحــد أنــواع االبتــدائیات اذ ترافقهــا 

مـن تشـخیص ثـالث عـزالت 1999وجماعتـه Amentaاالصابة باحد انـوع الجـراثیم حیـث تمكـن 

Citrobacterمن النوع  freundiiباالبتدائیات مثلمن االصابة المفردةCryptosporidium

parvum ,Blastocytosis hominis. كما بلغت نسبة العزل للجـنس% 4.4 Salmonella

(عــزلتین) وهــذه النســبة مقاربــة لنســب عزلهــا مــن حــاالت اإلســهال لألطفــال دون ســن السادســة مــن 

%)اذ عزلتهــا بنســبة 2001قبــل الشــماع عــام  تعــزى اصــابة األطفــال والســیما الرضــع الــى (6

الملوثــة الــذین قــد یكــون لهمــا دور مهــم فــي االصــابة بهــذه الجرثومــة التلــوث البیئــي وتنــاول المیــاه 

السیما على األطفال المعتمدین على الرضاعة الصـناعیة اذ یكونـون اكثـر عرضـة لالصـابة بهـذه 

Schultz)الجرثومة . et al., 1998 غیـر Serratiaسجلت الدراسة الحالیة اصابات بجـنس (

%ل لدى األطفال بنسبة للصبغة كمسبب لحاالت االسهامنتجة ( عزلتین ) علـى الـرغم مـن 4.4

مـــن حـــاالت S.marcescensانــه لـــم یتســـن الحصـــول اال علــى دراســـة واحـــدة اكـــدت عــزل النـــوع 
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)االســهال واالســهال الحــاد لألطفــال الرضــع  Macias et al., 1999 اال ان عــزل الجــنس (

Serratia من مناطق مختلفة من الجسم السیما النوعSerratia marcescens یؤكد دور هذا

النــوع كممــرض انتهــازي ، الســیما لــدى االشــخاص المثبطــین مناعیــا كمــا تظهــر الســالالت العائــدة 

لهـــذا النـــوع والســـیما غیـــر المنتجـــة للصـــبغة مقاومـــة كبیـــرة للمضـــادات الحیویـــة المختلفـــة وبضـــمنها 

Matsumoto)السیفالوسـبورینات et al., 1984 هـذا النـوع فـي منـاطق فقـد سـجلت اصـابات (

مختلفة من الجسم اذ عزلـت مـن اصـابات القنـاة البولیـة ، اصـابات عدسـة العـین ، التهـاب شـغاف 

القلب ، التهاب نخاع العظـم ، تجـرثم الـدم ، اصـابات الجـروح ، اصـابات القنـاة التنفسـیة . وتشـیر 

كــزة ووحــدات العنایــة العدیــد مــن التقــاریر الــى ظهــور مثــل هــذه االصــابات فــي وحــدات العنایــة المر 

Esel)باألطفال حدیثي الوالدة . et al., 2002;)

APIقیــد الدراســة باســتخدام نظــام Serratiaتــم تشــخیص عزلــة  20E فوجــد انهــا تعــود

Serratiaللنوع  marcescens) ١وكما موضح في الصورة(

�ΕΎѧѧѧϣϳί ϧ�ΝΎѧѧѧΗϧϻ�ΔѧѧѧγέΩϟ�Ωѧѧѧϳϗ�ΔѧѧѧϳέϳΗϛΑϟ�ωϭѧѧѧϧϻ�ϥѧѧѧϣ�ΩΩѧѧѧϋ�ΓέΩѧѧѧϗ�ΔѧѧѧγέΩ
روتییز :الب

النتیجة الموجبـة الختبـار التحـري عـن انـزیم البروتییـز اذ اظهـرت (2)توضح الصورة رقم 

Serratiaعزلة  marcescens قدرة واضحة على تحلیـل بـروتین الحلیـب (الكـازائین) وهـذا یتفـق

الـذین اوضـحوا قـدرة سـالالت هـذا النـوع المعزولـة 1984وجماعته عـام Matsumotoمع دراسة 

ت التهاب القرنیة الحاد النتاج اربعة انواع من انزیمات البروتییز. كما بینت الدراسة قـدرة من حاال

Proteusانــواع  mirabilis وجــنسSalmonella النتــاج هــذا االنــزیم فــي حــین اظهــر النــوع

Klebsiella pneumoniae نتیجة سالبة لهذا االختبار .ان قدرة الجرثومـة علـى انتـاج انزیمـات

ز یزید فوعتها وقابلیتها على غزو انسجة المضیف . اذ تعمل هذه االنزیمات على تحطـیم البروتیی

والذي یعد الخط الدفاعي االول للطبقة الطالئیة المبطنة للقناة المعویة IgAالكلوبیولین المناعي 

و تحطـــیم بروتینـــات االغشـــیة IgGوالقنـــاة التنفســـیة ، فضـــال عـــن تحطـــیم الكلوبیـــولین المنـــاعي 

Proteusلخلویة . فقد وجد ان االنزیمات المحللة للبروتین لجرثومة ا mirabilis  لها القدرة على

تحلیل اغشیة الخالیا المعویة للفئران مما یؤدي الى خروج السوائل واالمالح الى التجویف المعوي 

Loomes)مـع حـدوث نـزف ممـا ینـتج عنـه حـدوث اسـهال معـوي. et al., 1990; Hume et

al., وجـود مسـتقبالت النزیمـات البروتییـز 2002وجماعتـه Cenacكما اوضـحت دراسـة (1999

علـــى ســـطح الخالیـــا الطالئیـــة لألمعـــاء بصـــورة واســـعة وقـــد اشـــارت الدراســـة الـــى ان تحفیـــز هـــذه 

المستقبالت باستخدام انزیمات التربسین یلعب دورا في احداث مرض األمعاء االلتهابي للقولون.
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  )١الصورة (

)٢الصورة (

االستنتاجات:
%ســجلت الدراســة نســبة عــزل عالیــة الفــراد مجموعــة اشــباه القولونیــات بلغــت . ١ شــكلت86.5

Klebsiellaجراثیم النوع  pneumoniaeنسبة عالیة بلغت% ، كما سجلت الدراسـة 35.5

%بنسبةSerratiaعزال النواع الجنس  4.4.

اظهرت الدراسة قدرة اغلب السالالت المعزولة علـى افـراز انـزیم البروتییـز ممـا یشـیر الـى دور . ٢

هذا االنزیم في إحداث حالة التهاب األمعاء .
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