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 الممخص

مستقيم لألطفال المرضى دون السن الثالثة عشر الشيكال من براز و مسحات العزل وتشخيص جراثيم  تضمنت الدراسة

من الراقدين والمراجعين الى مستشفى ازادي وكركوك العام ومستشفى األطفال والذين يعانون من حاالت اسهال حاد مائي 

ة والتفريقية لعزل بكتريا شيكال، وفحوصات ودموي. وذلك باستخدام االختبارات الزرعية عمى األوساط االختباري

( 3تم الحصول عمى )و  و الفحص المصمي. API20Eالكيموحيوية و دعمت نتائج التشخيص بالتشخيص بنظام  

 Shigella.flexneri، عزلتين منها تعود الى النوع 0.98( عينة براز ومسحات مستقيم وبنسبة %305عزالت من )

 .Shigella.sonneiوالعزلة األخرى الى النوع 

والظروف  PH2.5تم دراسة بعض صفات الضراوة في عزالت شيكال. اذ درست قابميتها لمعيش تحت الظروف الحامضية 

وأظهرت النتائج ان معدالت البقاء قد تباينت بشكل واسع، فبعد ساعتان من الحضن تراوحت معدالت  PH9.8القاعدية 

( تحت الظروف القاعدية كما وأظهرت النتائج %4-%22(، و )16%-79%البقاء تحت الظروف الحامضية بين )

 ألمالح الصفراء.ومقاومتها  H2O2حساسية العزالت لمادة بيروكسيد الهيدروجين 

 . ، تشخيص : شيكال ، صفات الضراوةكممات دالة 
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ABSTRACT 

The study included the isolation and identification of Shigella species from stool and rectal 

swabs of children less than 13 years suffering acute and bloody diarrhea attended Azadi 

General and children’s hospital in Kirkuk city, using cultural tests on selective and 

differential media, biochemical test and the results were confirmed by using API20E system 

and serological tests. Among (305) stool and rectal swabs samples, (3) isolates of Shigella 

(0.98%) isolated, (2) isolates belonged to Shigella flexneri , the other isolates belonged to 

Shigella sonnei . The study of some virulence characters were also performed for shigella 

isolates . The ability to survival under acidic condition  in medium at PH2.5 and alkaline 

conditions in  medium at PH9.8, the result reveal that their survival rate varied widely, after 

2-hr from (16-79%) under acidic condition and (4-22%)  under alkaline conditions. Also 

the resistance to H2O2 and bile salt were studied and the result showed little varied between 

 Shigella isolated. 

Keyword: shigella , virulence characteristics , diagnosis . 
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 ((Introductionالمقدمة .1

والتي  food-borne bacteriaطة الغذاء اسلمعوية الداخل خموية المتنقمة بو تعتبر جرثومة الشيكال من الممرضات ا     

 [2][ و 1.]Shigellosisتسبب مرض االسيال الشديد المعروف بداء الشيغالت 

( مميون حالة من 165في البمدان النامية اذ ان حوالي )يشكل داء الشيغالت عبئا صحيا في انحاء العالم وال سيما     

( مميون حالة إصابة منيا تحصل في البمدان النامية، ويؤلف األطفال دون سن الخامسة من 163االسيال تحدث سنويا، )

نويا ( مميون المتبقي من الحاالت فتحدث في البمدان المتقدمة. وتحدث س1.5من ىذه الحاالت، اما ) 69%العمر نسبة 

 [4][ و 3.]( مميون حالة وفاة في انحاء العالم 1.1)

 Gastrointestinalتعتمد امراضية داء الشيغالت عمى قدرة البكتريا عمى الغزو و استعمارىا القناة المعدية المعوية      

tract  3و التي تكون الدالة الحامضية فييا اقل من (pH˂3[. )5 ]، فان لجرثومة  فضال عن تحمل الظروف الحامضية

او اعمى من ذلك في القناة   PH9االفرازات القموية  لناتجةا 9  والتي تصل الى شيكال القدرة عمى تحمل الظروف القاعدية

من عوامل الضراوة االخرى لمجرثومة ىي مقاومتيا لممركبات االوكسيجينية الفعالة  [6] نكرياسية في قمة األمعاء الدقيقةالب

 [8][ و 7] .المالح الصفراءوالمقاومة  H2O2روجين مثل بيروكسيد الييد

الصفات  عزل و تشخيص جراثيم شيكال من براز األطفال المصابين باالسيال باستخدامالحالية الى  يدفت الدراسةاست     

ة دراسة صفات الضراوة المتعمقومن ثم   API 20Eونظام  و المصمية المختمفة االختبارات الكيموحيوية المزرعية و

بإمراضية ىذه الجراثيم خارج الجسم مثل مقاومة الحامضية و القاعدية و المقاومة لمركبات االوكسجين الوسطية الفعالة و 

 المقاومة لألمالح الصفراء .
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 (Experimental) لطرائق العم.2

  Sample collectionجمع العينات  -1

مسحة من المستقيم من االطفال الراقدين والوافدين الى  (30)عينة من البراز و(275)عينة شممت (305)جمعت      

وباعمار  مستشفى اطفال العام ومستشفى ازادي التعميمي في مدينة كركوك و الذين يعانون من اسيال حاد مائي و دموي،

جمعت . 2013و لغاية شير اذار  2012سنة و لكال الجنسين و لمفترة من شير تشرين الثاني  (13-تراوحت بين )يوم 

 عينات البراز في اوعية بالستيكية معقمة و وضعت في حاويات مبردة لحين نقميا الى المختبر. 

 زرع العينات و عزل البكتريا: 2-

مل من الوسط الغذائي السائل )ماء الببتون 10( في انابيب حاوية عمى Loop) ةمعقم زرعت العينات بواسطة عروة     

peptone water ساعة بعد انتياء مدة الحضن نقل ممئ  24و لمدة °( م37في درجة حرارة ) ( حضنت االنابيبLoop 

طبق ثم حضنت االطباق بدرجة حرارة الوزرع بطريقة التخطيط عمى  MAS,SSA,XLDمن المزروع البكتيري الى االوساط 

 [9].ساعة24و لمدة ° م37

كتيرية النامية ثم انتخبت المستعمرات التي ظيرت فحصت جميع االطباق في اليوم التالي و شخصت المستعمرات الب     

و المستعمرات  XLDو المستعمرات الحمراء عمى الوسط  Macعديمة المون وتمك التي ظيرت بمون وردي عمى وسط 

و نقمت الى موائل من وسط اكار المغذي و حضنت بدرجة  SSAالشاحبة عديمة المون ذات حافات كاممة عمى وسط 

 [10][ و 9ختبارات التشخيصية االخرى.]لحين اجراء اال° م4ساعة ثم حفظة بدرجة حرارة 24ة و لمد° م37حرارة 

 الفحص المجهري  -3

 حضرت شرائح من النمو الناتج وصبغت بصبغة كرام لمالحظة شكل الخاليا البكتيرية وتفاعميا مع صبغة كرام.       

  Motility testاختبار الحركة  -4

° م37( بواسطة ابرة معقمة ثم حضن بدرجة حرارة stabالحركة بالعزلة البكتيرية عمى شكل طعنة ) لقح وسط اختبار     

 [12و ] [11يل عمى ان البكتريا غير متحركة.]ساعة. ان عدم انتشار النمو وظيوره في مكان الطعن فقط دل24لمدة 
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 االختبارات الكيموحيوية -5

مى وسط اكار اختبار النمو عالتي شممت : Shigellaكد من تشخيص بكتريا لمتا راء الفحوصات الكيموحيوية تم اج     

. اختبار استهالك السترات،اختبار االندول ،اختبار الكتاليز ،اختبار االوكسيديز ، ،اختبار اليوريز ثالثي السكر الحديدي

  [.14[ و ]13]

 Carbohydrat fermentation testاختبار تخمر الكاربوهيدرات  -6

اجري ىذا االختبار لتحديد قابمية عزالت الشكيال عمى تخمير بعض الكاربوىيدرات مثل رايبوز، الكتوز، كمكوز      

 سوربيتول، مالتوز، مانوز، رافينوز، مانيتول، كاالكتوز، فركتوز، زايموز و ارابينوز .

و ° م37ساعة في درجة 24 ساعة في أوساط السكريات ثم حضنت لمدة24اذ لقحت المستعمرات النقية و بعمر      

  [15].في الوسط من االحمر الى االصفر لوحظت النتائج خالل فترة التحضين بداللة تغير لون الكاشف

 استخدم ىذا النظام لتأكيد التشخيص.  : Api 20Eالتشخيص باستخدام نظام 

 :  Shigellaالتشخيص المصمي لعزالت 

ول المضادة القياسية لتحديد األنواع المصمية التي تم عزليا إذ أعطت تم تشخيص العزالت مصميا باستخدام المص     

، في حين  Anti-shigella flexneri polyvalent (1-6, x,y)عزلتين منيا تفاعال موجبا مع المصل المناعي القياسي

ن خالل ظيور وذلك م Anti-Shigella sonnei polyvalentأعطت العزلة الثالثة تفاعال موجبا مع المصل المناعي 

 [14]التالزن عند دمج االمصال المضادة مع المعمق الجرثومي .

  In vitro- study of virulenceدراسة صفات الضراوة لجراثيم الشيكال خارج الجسم الحي  -7

  Survival under acidic conditionاختبار تحمل الحامضية -1

وحضنت بدرجة  (PH=7)ذي دالة حامضية  LBاسة في وسط مرق إلجراء ىذا االختبار نميت السالالت قيد الدر      

،خففت المزرعة في نفس الوسط وبدالة   Stationary phaseساعة لوصول النمو الى طور الثبات24ولمدة ° م37حرارة 
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ساعات عند درجة  (4,2){وحضنت لفترات زمنية 1NبتركيزHCL}ضبطت الدالة الحامضية بأضافة  (PH=2.5)حامضية 

 .LBثم اجريت سمسمة تخافيف عشرية مناسبة.تم حساب العد الحيوي لمخاليا النامية عمى وسط اكار ° م37 حرارة

 :[16[ و ]6]تم تحديد نسبة البقاء لمخاليا الجرثومية تحت الظروف الحامضية من المعادلة االتية

 

           X 100                                                                      نسبة البقاء لمخاليا =

                                                                       

  Survival under base conditionاختبار تحمل القاعدية -2

ساعة 24لمدة  (PH=8)ذو الدالة الحامضية  LBاجري االختبار بتنمية عزالت جرثومة شيكال في وسط مرق       

في نفس الوسط بدالة  3خمية/سمX110 3   لوصول النمو الى طور الثبات، ثم خففت المزرعة الى تركيز يعادل

(وحضنت لفترات زمنية 1Nبتركيز NaoH }والذي ضبطت بأضافة ىيدروكسيد الصوديوم  (PH=9.8)حامضية

 . LBالحيوي لمخاليا النامية في وسط اكار  .ثم اجريت حساب العد° م37ساعات وعند درجة حرارة  (4,2)مختمفة

ة في اختبار تحمل تم تحديد نسبة البقاء لمخاليا الجرثومية تحت الظروف القاعدية بأستخدام نفس المعادلة المذكور 

      [16[ و ]6الحامضية]

  Susceptibility to reactive oxygenحساسية الجرثومة لمركبات االوكسجينية الوسيطة الفعالة -3

intermediate (ROI)  

مل 2.اذ لقح H2O2مثل بيروكسيد الييدروجين  (ROI)لتحديد حساسية العزالت لمركبات[ 7اعتمدت طريقة الباحث ]     

مايكروليتر من المزرعة 200ساعة، نقل 48-24ولمدة ° م37بمستعمرات فتية لمجراثيم وحضن بدرجة حرارة  LBمن وسط 

مممتر وشبعت بمادة (6).ثم حضرت اقراص من ورق الترشيح بقطر M9 minimal mediumالى الوسط الغذائي االدنى 

H2O2 ساعة بدرجة 18-24، نقمت االقراص الى مركز االطباق الممقحة بالجرثومة، وحضن االطباق لمدة  %3بتركيز

 وتم قياس قطر منطقة تثبيط النمو حول القرص.° ، م37حرارة 
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 Resistance to bile saltكال لالمالح الصفراء وتحديد التركيز المثبط االدنى دراسة مقاومة عزالت جرثومة شي -4

and determination of (MIC)  

° م37بالسالالت قيد الدراسة وحضنت بدرجة حرارة  LBممم من وسط مرق 1اذ لقح  [17]اتبعت طريقة الباحثان      

في نفس  3خمية/سم X 310 5زرعة الى تركيز يعادل ساعة لوصول النمو الى طور الثبات ، ثم خففت الم24ولمدة 

مل في فالسكات معقمة واضيفت الييا تراكيز مختمفة من 100بحجم  LBالوسط.ثم حضرت سمسمة تخافيف من وسط مرق 

ساعة.تم تحديد التركيز 24ولمدة° م37وحضنت الفالسكات بدرجة حرارة  (3,2,1,..……………,20)االمالح الصفراء 

 بمالحضة ادنى تركيزلممادة يمنع ظيور التعكر. (MIC)المثبط االدنى

 

 (Results) نتائجلا.3

  :العزل

( عينة براز و مسحات مستقيم من أطفال مرضى دون الثالثة عشر من 305في ) Shigellaعند التحري عن بكتريا     

لمشمولة بالدراسة، تم الحصول العمر، يعانون من حاالت اسيال حادة مائي ودموي، من الراقدين والمراجعين لممستشفى ا

 Shigella وعزلة واحدة لمنوع Shigella flexneri%( تعود عزلتين منيا الى النوع 0.98عمى ثالث عزالت وبنسبة )

sonnei.  

  :الفحص المجهري و اختبار الحركة

بأنيا عصوية الشكل  أظيرت الفحص المجيري لمشرائح المحضرة من مستعمرات ىذه البكتريا المصبوغة بصبغة كرام     

ذات لون احمر الى وردي )سالبة لصبغة كرام( و بييئة خاليا مفردة او مزدوجة او ثالثية، كما  coccobacilliالى كروية 

 و أظيرت العزالت الثالثة عدم قابميتيا عمى الحركة .  (1)الشكلفي 
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    :التشخيص الكيموحيوي

نتائج انيا تتطابق مع صفات جرثومة شيكال ، ودعمت  )1)الجدوللموضحة في بينت نتائج االختبارات الكيموحيوية ا     

  ، وتم  تشخيص العزالت مصميا،اذ(2،3)االشكالكما مبين في   API 20Eاالختبارات الكيموحيوية بأستخدام نظام 

،  Anti-shigella flexneri polyvalent (1-6, x,y)أعطت عزلتين منيا تفاعال موجبا مع المصل المناعي القياسي

وذلك من خالل  Anti-Shigella sonnei polyvalentفي حين أعطت العزلة الثالثة تفاعال موجبا مع المصل المناعي 

 (2جدول) مصال المضادة مع المعمق الجرثومي.ظيور التالزن عند دمج اال

 

 :اختبار تخمر السكريات 

نتيجة موجبة  Sh.flexneri-1ات األحادية و أعطت العزلة اختبرت قابمية العزالت عمى تخمر مجموعة من السكري     

أعطت نتيجة موجبة لتخمر كل من  Sh.flexneri-2لتخمر المالتوز فقط و سالبة لتخمر بقية السكريات ، في حين العزلة 

ميع السكريات فقد تمكنت من تخمير ج Sh.sonneiرافينوز و المالتوز و سالبة لتخمر بقية السكريات . اما بالنسبة لمعزلة 

جاءت نتيجة التشخيص الزرعي و المجيري و الكيموحيوي مطابقا لممواصفات التشخيصية  المستخدمة ماعدا الزايموز .

 .ممخص نتائج تشخيص ىذه البكتريا (1)الجدول. يوضح   Shigellaالمعتمدة في تشخيص بكتريا 

  

 

 

  

    
 

  XLDوسط    MACوسط                               
                                     

 . XLDو  MACمستعمرات جرثومة شيكال عمى وسط (: 1)الشكل     
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 الفحص المجيري(: 2الشكل)

 

 نتائج االختبارات الشكمية و الكيموحيوية المستخدمة في تشخيص افراد جنس الشيكال. (:1)جدول
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Sh.flexneri-1 - - - + - - A K - - - + - - - - - + - 

Sh.flexneri-2 - - - + - - A K - - - + - + + - - - - 

Sh.sonnei - - - + - - A K - - - + + 

 ببطئ

+ + + + + - 

 قاعدي (Aحامض ، ) (Kسالبة لمفحص ، ) (-موجبة لمفحص ، ) )+(

 

           

 

 Api 20Eباستخدام نظام   Sh. Sonnei يوضح التشخيص جرثومة( : 3)الشكل
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 Api 20Eباستخدام نظام    Sh.flexneriةتشخيص جرثوم( : 4)الشكل

 

 .  Shigellaالتخطيط المصمي ألنواع جنس الـ (: 2)جدول

Shigella spp. النسبة المئوية المجموعة المصمية 

Sh.flexneri B 0.65% 

Sh.sonnei D %0.33 

 0.98 %  المجموع الكمي

 

 

  Invitroي دراسة بعض صفات الضراوة في بكتريا الشيكال خارج الجسم الح

و التي من الممكن ان  In-vitroألجل تقييم مدى الضراوة لجرثومة شيكال ، اجريت سمسمة اختبرات خارج الجسم      

 ، وشممت ىذه االختبارات: In-vivoداخل الجسم الحي  Shigellaتسيم في امراضية بكتريا 

 (PH2.5اختبار تحمل الحامضية )-1

قد تباينت بشكل واسع خالل الفترات  Shigella، ان معدالت البقاء لعزالت  (5)الشكل اظيرت النتائج كما موضح في     

%( ،كما و بينت 16-79( ، فقد تراوح التباين في معدالت البقاء من )PH2.5الزمنية لمتحضين في الظروف الحامضية )

اذ بمغت  Sh.flexneriتين من النوع كانت اكثر مقاومة لمظروف الحامضية مقارنة مع العزل Sh.sonneiالنتائج ان عزلة 

 %( بعد اربع ساعات .40%( بعد ساعتين من الحضن و )79النسبة المئوية لبقائيا )
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كانت اكثر مقاومة من  Sh.flexneri-1فقد بينت النتائج ان العزلة  ،Sh.flexneriوعند المقارنة بين العزلتين من نوع 

%( بعد اربعة ساعات من 39%( بعد ساعتين من الحضن و)70ا )اذ بمغت نسبة مقاومتي Sh.flexneri-2العزلة 

%( بعد اربع 16%( بعد ساعتين من الحضن، و)46فقد بمغت نسبة مقاومتيا ) Sh.flexneri-2الحضن .اما العزلة 

 ساعات من الحضن.
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لجرثومية لجرثومة شيكال تحت الظروف الحامضية التباين في معدالت النسب المئوية ألعداد الخاليا ا(: 5)الشكل

(PH2.5 من الحضن.4( بعد فترات زمنية )ساعتان وبعد )ساعات 

 

 (PH 9.8اختبار تحمل القاعدية ) -2

وجود بعض االختالفات في معدالت البقاء تحت الظروف القاعدية  (6)الشكلت النتائج وكما ىو موضح في اظير      

 Sh.flexneri-2كانت أكثر مقاومة من العزلة  Sh.flexneri-1تحضين، اذ لوحظ ان العزلة خالل الفترات الزمنية لم

%( بعد 9%( بعد ساعتين من الحضن، و )22) Sh.flexneri-1، فقد بمغت معدل البقاء لنوع   Sh.sonneiوالعزلة 

( %6ين من الحضن و )%( بعد ساعت15) Sh.flexneri-2اربع ساعات من الحضن، في حين بمغت معدل بقاء النوع 
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%( 4%( بعد ساعتين من الحضن و )19فقد كانت معدل بقائيا ) Sh.sonneiبعد اربع ساعات من الحضن.اما عزلة 

 بعد اربع ساعات من الحضن.
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ات )ساعتين وأربعة ( بعد فتر PH 9.8التباين في معدالت البقاء لعزالت الشيكال عن الظروف القاعدية )(: 6)الشكل

 ساعات(.

 : H2O2مركبات االوكسجينية الوسيطة الفعالة لبيروكسيد الهيدروجين ممقاومة عزالت الشيكال ل-3

ان عزالت الشيكال اظيرت مقاومة لمادة بيروكسيد الييدروجين و  (3)الجدولوكما ىو موضح في  بينت نتائج االختبار     

لمعزلة  H2O2، اذ بمغ معدل قطر التثبيط حول القرص المشبع بمادة  (5) و (4)الشكلبدرجات متباينة قميال . 

Sh.flexneri-1  و العزلةSh.flexneri-2 (22-18 ممم عمى التوالي ، و بمغ معدل قطر التثبيط لمعزلة السونية )

 (ممم.16)
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 % .3اختبار مقاومة عزالت الشيكال لمادة بيروكسيد الييدروجين بتركيز (:3)الجدول

 

 النوع

منطقة التثبيط النواع  قطر

 الشيكال)بالممم(

 المعدل + الخطاء القياس

Sh.flexneri-1 18صفر + 

Sh.flexneri-2 22 صفر + 

Sh.sonnei 16 صفر + 

 

 

 

 

 

 

 .Sh.flexneri-1تأثير بيروكسيد الييدروجين عمى العزلة (: 7)الشكل

 

 

 

 

 

 . Sh.flexneri-2العزلة تأثير بيروكسيد الييدروجين عمى (: 8)الشكل
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 ( لها :MICاختبار المقاومة لألمالح الصفراء و تحديد التركيز المثبط االدنى ) -4

بمغت التركيز المثبط االدنى لألمالح  الصفراء ضد عزالت الشيكال اذ ( لألمالحMICحدد التركيز المثبط االدنى )     

-Sh.flexneri و Sh.flexneri-1تركيز ضد كل من العزلة   ، في حين بمغت ال%12الصفراء ضد العزلة السونية 

  (.4)الجدولالتوالي. وكما ىو موضح في ( عمى %9-%6)2

 

 ( لألمالح الصفراء ضد عزالت الشكيال.MICيبين التركيز المثبط األدنى )(: 4)جدول

 التركيز المثبط األدنى لألمالح الصفراء النوع

Sh.flexneri-1 %9 

Sh.flexneri-2 %6 

Sh.sonnei %12 

 

 

 (Discussion)المناقشة .5

 العزل و التشخيص: 

( عزالت بكتيرية أظيرت عائديتيا لجنس 3ان ) Api20Eأوضحت نتائج الفحوصات الكيموحيوية و فحص      

Shigella ( تعد نسبة العزل في الدراسة الحالية منخفضة مقارنة ببعض الدراسات المحمية كدرا0.98%و بنسبة ، ) سة

( عمى التوالي . و 1.4%( و )4.26%في البصرة، اذ عزلوىا بنسب ) [20]في مناطق مختمفة من بغداد و دراسة [ 18]

في الدراسات  Shigellaبمغت نسبة العزل لجرثومة  السعودية مممكة العربيةالردن و االفي بعض الدول العربية كمصر و 

ان سبب  [.22[ و]21[ و]9].(عمى التوالي%44( و)%0.13( و )%17التي أجريت في مناطق معينة من تمك الدول )

تباين نسبة العزل ربما يعود الى عدة عوامل منيا ازدىار السكان و الوعي الصحي و الحالة االجتماعية و طبيعة المناخ ، 

 اخر يعزى الى اذ ان تباين حاالت اإلصابة بالشيكال و غيرىا من االمراض المعدية من سنة الى أخرى و من فصل الى 
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أظيرت نتائج التشخيص المصمي  .اختالف التغاير الموسمي عمى نحو كبير من بمد الى اخر و من سنة الى أخرى

( و عزلة واحدة الى النوع Bو الذي يعود الى النمط المصمي ) Sh.flexneriلمعزالت الثالثة عائدية عزلتين منيا الى النوع 

Sh.sonnei و الذي ينتمي الى النمط ( المصميD. ) 

، كما واتفقت مع العديد من [23ت المحمية في شيوع ىذين النوعين ]وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع العديد من الدراسا     

 [.26[ و ]25[ و ]24[ و ]21]الدراسات في الدول العربية كاليمن واالردن و مصر وسمطنة عمان.

ة في العديد من البمدان كاندنوسيا والواليات المتحدة االمريكية والبرازيل كما وتنطبق مع العديد من الدراسات العالمي  

يران واليند ان سيادة نوع دون االخر قد يعود الى صفات النمط وقابميتيا عمى  [.28[ و ]27[ و ]26].واليابان ونيبال وا 

 مقاومة الظروف البيئية في منطقة معينة.

 

 ال خارج الجسم الحي:دراسة بعض صفات الضراوة لجراثيم الشيك

مراضييا ]تمتمك جراثيم شيكال العديد من الصفات التي تساىم بشكل مباشر او غير م       [29باشر في زيادة فوعتيا وا 

 

 Acide & base Resistance in Shigella( PH 9.8( و القاعدية )PH 2.5صفة المقاومة لمحامضية ) -1

ية ليا أىمية سريرية كون الجرثومة المعوية تتعرض داخل الجسم الى محتويات ان صفة المقاومة لمحامضية و القاعد     

او اكثر( من قناة البنكرياس التي  PH9( و كذلك تتعرض الى االفرازات القموية )PH2الى  PH1المعدة الحامضية القوية )

 ,Sh.sonnei الثالثة أجريت في الدراسة الحالية اختبار مقاومة عزالت شيكال [.6ب]تقع اعمى المعي الصغير 

Sh.flexneri-2 , Shflexneri-1 ( لمظروف الحامضيةPH2.5( و الظروف القاعدية )PH9.8 خالل فترات زمنية )

 Stationaryساعات ( كون ىذه الظروف مماثمة لمحالة الطبيعية لممعدة ، مستخدما خاليا طور الثبوت  4ساعة ،  2)

phase cells  مة لمحامضية و القاعدية بانيا النسبة المئوية لبقاء الخاليا الجرثومية بعد ، و يمكن تعريف صفة المقاو

، بحيث ال تقل النسبة عن  PH9.8او  PH2.5مرور اكثر من ساعتين من تحضين في وسط زرعي ذو دالة حامضية 

لبقاء الخاليا ، وجود تباين في معدالت النسبة المئوية (7-3)( و7-2)لاشكاال. أظيرت النتائج كما موضح في  10%

 الجرثومية لعزالت شيكال بعد مرور ساعتين و اربع ساعات من الحضن في تمك الظروف فقد بمغت النسبة المئوية لمبقاء 
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انو بعد مرور اربع  ( لمعزالت الثالثة عمى التوالي ، اال%79,%46,%70) PH2.5بعد مرور ساعتين من الحضن في 

( لكل منيم عمى التوالي . اما بالنسبة لنسبة البقاء في 39%,16%,40%لى )ساعات من الحضن انخفضت نسبة البقاء ا

 4( بعد مرو 9%,6%,4%( بعد مرور ساعتين و انخفضت الى )22%,15%,19%لظروف القاعدية فقد بمغت )

ساعات من الحضن لكل من العزالت الثالثة عمى التوالي . كما لوحظت من خالل النتائج وجود تباين بين النوع 

Sh.sonnei , Sh.flexneri  في معدالت البقاء اذ تراوحت معدالت البقاء تحت الظروف الحامضيةPH2.5  لمنوعين من

 ( .4%-22%تراوحت معدالت البقاء بينيم ) PH9.8( و تحت الظروف القاعدية %16-%79)

( بين 13%-102%في دراستيم )اذ تراوحت معدالت البقاء [ 30راسة الحالية مع دراسة الباحثان ]تتفق نتائج الد     

، كما و تباينت معدالت البقاء في دراستيم خالل الفترات الزمنية المختمفة ، اذ كان اعمى معدالت البقاء بعد   أنواع شيكال

في [ وجماعتو 6]كما و تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل اليو الباحث  PH2.5مرور ساعتين من الحضن في 

تبار مقاومة عزالت شيكال لظروف الحامضية و القاعدية ، اذ وجدوا ان المقاومة تقل بعد مرور اكثر من دراستيم حول اخ

ساعتان من التعرض ، كما والحظوا ان مقاومة عزالت شيكال لظروف الحامضية كانت اكثر مقارنة بمقاومتيا لظروف 

 القاعدية ، وىذا يتفق مع نتائجنا .

تمتمكيا جرثومة شيكال لمقاومة الظروف الحامضية يعزى الى امتالكيا لمسارين مختمفين لمقاومة  ان القدرة العالية التي     

  ،ىما : E-coliالحموضة مشابية لتمك الموجودة في جرثومة 

 Oxidative pathwayمسار االكسدة  1-

-Stationary-phase acidوىي مسار مقاومة الحموضة في طور الثبوت ، المحفز بالحموضة و المثبط بالكمكوز  

inducer,glycose-repressed oxidative pathway  يمعب عامل سيكماσ  التي تشفر لو الجينrpos  و المستقبل

 دورا ميما في تنظيم ىذا المسار .  Cyclic Amp receptore proteinالبروتيني لممركب الحمقي

 امينمسار مقاومة الحموضة في طور الثبوت و المعتمد عمى الكموت 2-

                       Stationary-phase, glutamate-dependent acid Resistana (GDAR) pathway. 

 عمى الرغم،و في ظروف تخمر و ىي نظام كربمة الحامض االميني الكموتامين  PH5تتحفز ىذا المسار بنمو الخاليا في  
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رك فييا في إعطاء جراثيم شيكال اقصى مقاومة لمحموضة و من اختالف ىذه األنظمة او المسارات اال انيا جميعيا تشت

 [32[ و ]31.]القاعدة

 

( و االمالح الصفراء H2O2مقاومة بكتريا شيكال لمركبات األوكسجينية الوسطية الفعالة )بيروكسيد الهايدروجين -2

Bile salts  

. بينت نتائج االختبار ان  H2O2الييدروجين  تم اختبار قابمية عزالت بكتريا الشيكال عمى مقاومة مادة بيروكسيد     

عزالت شيكال الثالثة قد أظيرت مقاومة لمادة بيروكسيد الييدروجين و لكن بدرجات متباينة قميال. اذ كانت العزلة 

Sh.sonnei  اكثر مقاومة لمادةH2O2   مقارنة مع عزلتي النوعSh.flexneri .( 8و7)االشكال 

 Sh.sonneiو  Sh.flexneriفي دراستيم عمى تحمل [ 33ما توصل اليو الباحث ] النتيجة معو تتفق ىذه      

لمحموضة و الضغوط التأكسدية وجد الباحث ان كال نوعي من الشيكال أظيرت مقاومة لالستجابة التحممية التاكسدية 

(GTR )Oxidatire tolenace response  اال ان تحمل النوعSh.sonnei  ى مقارنة مع لتمك الضغوط كانت اعم

التي اشارت الى وجود تباينات قميمة معنوية في مقاومة  [34]. كما وتتفق مع الدراسة المحمية لمباحثة  Sh.flexneriالنوع 

 . H2O2عزالت السالمونيال لمادة 

سول الخاليا اشارت العديد من الدراسات الى ان جرثومة الشيكال تتعرض الى العديد من البيئات المختمفة داخل سايتو و      

اذ تحتوي ىذه البيئات عمى مستويات عالية من المركبات المؤكسدة مثل  Macrophageالظيارية و البمعمات الكبيرة 

Superoxide  وH2O2  و البيروكسيدات العضوية ، فضال عن ما تنتجو من الفمورة الطبيعية الموجودة في القولون من

تسبب في تحطيم العديد  Oxidative stressمالح و التي تسبب ضغوط تاكسدية ىذه المركبات االوكسجينية الفعالة و اال

ان  DNA microarrayو أظيرت تحميالت [ 32بالتالي تتعطل العمميات الخموية ]من المركبات الحيوية داخل الخاليا و 

الدفاع التأكسدية سبب مقاومة الجراثيم ليذه الضغوطات يعزى الى ان العديد من الجينات التي تتضمنيا أنظمة 

Oxidative defense system   التي تمتمكيا الجراثيم المعوية و منيا جرثومة شيكال سوف تتحفز عند تعرض ىذه

 الجراثيم المعوية لممركبات االوكسجينية و النتروجينية الوسطية الفعالة و منيا:
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 . Specific stress regulatorsالجينات التي تشفر لمنظمات ضغط خاصة  1-

 Super oxide dismutaseالجينات التي تشفر إلنتاج االنزيمات المضادة لسموم ىذه المركبات مثل  2-

detoxifyiny. 

 الذي يحمي الجرثومة من تاثيرات بيروكسيد الييدروجين . Catalaseالجين التي تشفر ألنزيم الكتاليز  3-

 . Homocystine , Gluthionsمثل  Scavengersالجينات التي تشفر إلنتاج مركبات كاسحة  4-

 [36[ و ]35]. DNAالجينات الخاصة بانظمة تصميح  5-

لالمالح الصفراء ضد عزالت الشيكال الثالثة و أظيرت النتائج وجود اختالف في  MICحددت التركيز المثبط األدنى      

MIC زلة بين العزالت ، اذ بمغت التركيز المثبط األدنى لالمالح الصفراء ضد العSh.sonnei (%12 في حين و صمت )

MIC  ضد العزلتينSh.flexneri-1  وSh.flexneri-2 (%6,%9 ، عمى التوالي )(4)الجدول .  

اشارت عدد من الدراسات الى ان مقاومة عزالت الشيكال لالمالح الصفراء يعود الى امتالك ىذه الجراثيم لمبروتين و      

IpaD فرازي الثالث التي تقع عمى قمة النظام االType III secretion system  و في جراثيم سالمونيال يعزى الى

( ELAفضال عن ىذه األنظمة فان الجراثيم المعوية تحتوي عمى ) PhoP-PhoQامتالكيا لمنظام االنزيمي 

Enterobacterial common antigen  اد الذي ىو عبارة عن ليبيدات سكرية يوجد في الغشاء الخارجي في كل افر

[ 8]العائمة المعوية . جميع ىذه األنظمة تمعب دورا ميما في مقاومة الجراثيم لالمالح الصفراء، و في ضراوتيم في الفئران 

 [.37و ]
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