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  المستخلص

كلیة التربیة للعلوم  -اجریت ھذه الدراسة في قسم علوم الحیاة .Candida sppبھدف تشخیص بعض انواع الخمیرة      

من العینات موجبة بالفحص المجھري  %41.24. اظھرت النتائج بان  2011وحتى شباط  2010 - الصرفة لفترة من تموز

موجبة بالفحص المجھري  %10.30منھا موجبة بالزرع وسالبة بالفحص المجھري و  %36.08المباشر والزرع و 

خالل  من .Candida sppسالبة بالفحص المجھري والزرع . شخصت  انواع الخمیرة  %12.38وسالبة بالزرع و 

و  Candida albicansصفاتھا المظھریة والزرعیة واالختبارات الكیموحیویة. حیث اظھر نوعي الخمیرة 

C.tropicalis  القابلیة على تكوین االنبوب الجرثومي ، وقدرة النوعینC.albicans  وC.glubrata  على تكوین

على النمو السطحي، وبینت النتائج كذلك قدرة  C.krusieو   C.tropicalisالسبورات الكالمیدیة ، وقدرة النوعین 

على تخمر سكر الكلوكوز، واظھرت الخمیرة   C.krusieو  C.tropicalisو  C.albicansو   C.glubrataالخمائر 

C.tropicalis  قدرتھا على تخمر سكرGalactose  وتمیزت الخمیرة ،C.glubrata  عن االنواعC.albicans   و

C.tropicalis و C.krusie    بقدرتھا على تمثیل سكرLactose  وكانت نسبة التصاق خالیا المبیضات بالخالیا ،

و  C.albicans   ،C.tropicalis  ،C.glubrataللخمائر  %4.0و  %7.6،  %10.0،  %17.5الطالئیة للفم 

C.krusie و  0.26،  0.29، 0.33رة على التوالي. وكانت قدرة المبیضات على انتاج االنزیمات المحللة للدھون المفسف

  على التوالي.  C.krusieو  C.tropicalis  ،C.glubrataللخمائر،  0.19

    مرضى، مسحات قطنیة، انابیب اختبار، اوساط غذائیة، مجھر ضوئيالكلمات المفتاحیة: 
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ABSTRACT 

      In order to diagnose some types of yeast Candida spp. This study was conducted at the 

Department of Biology - College of Education  Pure Sciences for the period of July - 2010 

until February 2011.The results showed that 41.24% of the samples positive direct 

microscopic examination and planting and 36.08% positive in transplantation and negative in  

microscopic examination and 10.30% positive microscopic examination and negative  in 

transplantation and 12.38% negative in microscopic examination and transplantation. 

Diagnosed types of yeast Candida spp.Through phenotypic characteristics and transplantation 

and biochemical tests.Where showed the type of yeast Candida albicans and C.tropicalis 

susceptibility to germ tube configure, and the ability of species C.albicans and C.glubrata on 

configure the chlamidospore, and the ability of types C.tropicalis and C.krusie on the growth 

surface, the results also showed capacity of yeasts C.glubrata, and C.albicans and 

C.tropicalis and the C.krusie fermenting sugar glucose, yeast C.tropicalis showed  their ability 

to fermenting sugar Galactose, and distinguish type C.glabrata all species C.albicans and 
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C.tropicalis and the C.krusie its ability to representation of the sugar Lactose, the percentage 

of Candidiasis cells adhesion to epithelial cells of the mouth 17.5%, 10.0%, 7.6% and 4.0% 

for yeast C.albicans, C.tropicalis C.glubrata , C.krusie respectively. the ability of Candidiasis 

to produce analyst enzymes of fat phospholipide 0.33, 0.29, 0.26 and 0.19 for yeast 

C.tropicalis, C.glabrata,    C.krusie respectively.  

Key words: patients, cotton swabs, test tubes, food amid, an optical microscope 

 

  ةالمقدم

أھمیة البحث حول تزاید حدوث اإلصابات الفطریة بسب تزاید اعداد المصابین  في السنوات االخیرة ازدادت          

)، Granger ، 1992بامراض نقص المناعة المكتسبة  ومــرض السكــــري وامراض سرطان الدم  والتدرن الرئوي (

ت الفطریة، ویعزى ذلك إلى تزاید عدد المصابین بأمراض نتھازیة من اإلمراض اال Candidaisisویعد داء المبیضات 

  ، ومنھا اإلصابات الفمویة.Candida sppالشائعة في العالم والناتجة عن االصابة ببعض أنواع جنس المبیضات  نقص

ة المبیضات . تعد خمیر) Saporiti  ،2001و Maza ،2002والجھازیة وإصابات ألقناة البولیة والتناسلیة ( والجلدیة

  C.krusie كخمیرة  النوع الرئیس لالصابة بداء المبیضات ، تلیھا األنواع األخرى  Candida albicansالبیضاء

   ).2010وآخرون ، Satana( وغیرھا  C.glabrataو C.dubliniensisو  C.tropicalisو

 C.tropicalisو .glabrata  Cو   C.krusieیعد تشخیص أنواع المبیضات الخطوة األولى في العالج، إذ لوحظ إن     

تقدم تھدف ھذه الدراسة  ومما. )Pfaller   ،2005تمتلك حساسیة عالیھ ضد المضادات الفطریة  ( C.dubliniensis و

المسببة لداء المبیضات من المرضى في بعض مدن  Candida Spp.إلى عزل وتشخیص بعض انواع خمائر الجنس 

  محافظة دیالى .

  

  من رسالة ماجستیر للباحث الثاني البحث جزء

  المواد وطرائق البحث

 Isolation of Candidasisالعزالت الفطریة   

ألشخاص مصابین بداء  مرضیة سریریة حاالت من Swabs قطنیة اتمسحعینة بوساطة  97 على الحصول تم         

، أخذت اإلدرارو الجلد واالظافر و ذن الوسطىوالفم واإل المھبل منھا المختلفة الجسم مناطق العینات شملت ،المبیضات

 2010- النماذج من مستشفى بعقوبة التعلیمي العام ومستشفى البتول للوالدة والطفل و المركز الصحي في كنعان من تموز
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  العینات الفسیولوجي، حفظت الملح محلول على وحاویة معقمة اختبار أنابیب في المسحات وضعت، 2011-وحتى شباط

  .والتشخیص الفحص المختبر لحین ثالجةفي ال

                Direct Examination المباشر الفحص

ً  ورجـھا الفسلجي المحلول في المسحة بوضع مباشرةبصورة   العینات فحصت           على العالق من ، اخذت قطرة جیدا

 الكاذبة، كما الفطریة والخیوط خمائرال لمشاھدة خالیا) 100X ، 40X (الضوئي تحت المجھر زجاجیة، فحـصت شریحة

وآخرون،  Collee (الصبغة  لھذه الموجبة الخمائر خالیا لمالحظة كرام بصبغة تثبیتھا بعد ثانیة زجاجیة شریحة صبغت

وتم قیاس حساسیة الفحص المباشر من خالل مقارنة نتائج الفحص  .)Bennett ،1992 وKwon- Chung و 1996

  :وحسب المعادلة  التالیة .) 2004، مجید(  لمختبري المباشر بنتائج الزرع أ

  عدد الحاالت الموجبة                                        

   100×الحساسیة  =                                                                                    

  الكاذبة + عدد الحاالت الموجبة عدد الحاالت السالبة                          

  

             العینات زراعة

 اإلطباق وحضنت سم)، 9إطباق بالستیكیة (قطر في الصلب السابروید وسط على المسحات زرعت        

 إثناء المظھریة لمستعمرات الخمیرة أیام، شوھدت الصفات  2-4 لمدة ºم 25-30 بین تتراوح حرارة بدرجة

  .المستعمرة لون وقوام وشكل ضمنةوالمت الحضن فترة

 Staining of the Smears المسحات صبغ

 لمشاھدةعلى شریحة زجاجیة  الزرقاء الالكتوفینول صبغة من قطرة مع ومزجالخمیرة  مستعمرة من جزء اخذ        

 النار لھب على ثبتت زجاجیة، شریحة على ثانیة مسحة واخذتبالفحص المجھري،  العمالقة واالبواغ الفطریة الخیوط

  .التبرعم لمالحظة كرام بصبغة وصبغت

  االختبارات الزرعیة  والكیموحیویة 

      Germ Tube Formation االنبات أنبوب تكوین اختبار 

 األنابیب لقحت، معقمة اختبار في أنابیب البیض بیاض من مل 2 بأخذ )AL-Hamadani )1997 اتبعت طریقة          

 على قطرة أخذت. ساعة 2-3 لمدة °م 30 بدرجة حرارة دكستروز، حضنت السابروید وسط على امیةن مستعمرة من بجزء

  . اإلنبات أنبوب تكوین لمشاھدة الضوئي المجھر تحت وفحصت زجاجیة شریحة
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        Chlamydospores  formationتكوین االبواغ الكالمیدیة (المندثرة )  

التشخیصیة الممیزة للمبیضات حیث خطط وسط خالصة الذرة بثالثة خطوط متوازیة  یعد ھذا االختبار من الصفات         

درجة ، ثم لقحت بالخمیرة المراد تشخیصھا ووضع غطاء شریحة معقم على سطح الوسط،   45بزاویة  ملیمتر 10طولھا 

وین االبواغ الكالمیدیة ساعة، بعدھا فحصت بالمجھر الضوئي لمالحظة تك 48لمدة   ºم 37بدرجة حرارة  حضنت اإلطباق

  ).1979و آخرون،   Konemam( )، فضالعن تكوین الخیوط الفطریة الكاذبةblastoconidia(البالستولیة 

        Surface Growth السطحي النمو اختبار

 من بجزء) SSBالسابروید سكروز السائل(  وسطعلى  حاویةمعقمة  اختبار أنابیب بتلقیح االختبار ھذا أُجري        

 Van Der( السطحي النمو لمالحظة ساعة 24 مدّةل oم 30-25 حرارة بدرجة اإلطباق وحضنت الخمیرة مستعمرة

Waltt ،1970.(  

       Sugar Assimilation  السكریات على تمثیل القابلیة 

مل/طبق 1 فیھا زرع بالستیكیة، إطباق في السكریات تمثیل بوضع وسط )1969وآخرون ( Refai اتبعت طریقة          

ملم في الوسط بعد تصلبھ، واضافة  6عمل حفربقطر  تم. زجاجي بقضیب بنشره ساعة 24-48 بعمر الخمیرة محلول من

 النمو وجود أوعدم وجود وحظبعدھا ل ،ایام  2-4 لمدة مْ  30 بدرجة حرارة سابقا، حضنت المحضرة السكریات محالیل

  . الحفر خمیري فيال

     Sugar Fermentation  لسكریاتا على تخمیر القابلیة

 حاویة اختبار انابیب إلى السكریات تخمر وسط من مل  2بإضافة  )Lodder )1974أجریت التجربة وفقا لطریقة            

 سكروز،(للسكریات الخزین السكر محلول من مل 2 لھا مقلوب، اضیفشكل ب  (Durham   tube)درھم  على أنبوب

 لقحت ثم األحمر إلى الوسط لون حتى تغیر الفینول احمر من قطرات وأضیفت) كالكتوز الكتوز،  ، مالتوز ، كلوكوز

 األحمر اللون تغیر ومالحظة أیام 10 لمدة یومیا النتائج متابعة وتمت. ºم 30بدرجة حرارة وحضنت الخمیرة بعالق األنابیب

 .درھم أنابیب في الغاز وتكون ااالصفر الى

   Virulence factor الضراوة عوامل

  لجنس المبیضات البیضاء ومنھا:تم تقدیر بعض عوامل الضراوة         
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  Phospholipase assay       رالفوسفوالیبی إنزیم فعالیة تقدیر

 C.glubrates و Candida albicans لقاح الخمائر بتحضیر) 2001(وآخرون  Abu-Elteenطریقة  استخدمت        

 من مل5 المستعمرة الى من جزء نقل، الصلب السابر وید وسط على نامیا ساعة 18 بعمر C.krusie و  C.tropicalis و

 Haemocytometric الدم ( كریات عداد باستخدام مل/  خلیةإلى الخالیا عدد ضبط تم المعقم، الملحي المحلول

Counter(، صفار البیض  على الحاوي رویدالساب أكار وسط على وزرع مایكرولیتر 10 العالق من اخذEgg Yalk، 

 precipitation الترسب منطقة وقطر المستعمرة قطر قیاس تم بعدھا، أیام  4 لمدة مْ 37 بدرجة حرارة االطباق حضنت

zone) (اإلنزیم فاعلیة الحتساب (Pz value) الترسب ومنطقة المستعمرة قطري بین النسبة وھي .  

      Adherence assay  تقدیر إلیة االلتصاق

 من مسحة بأخذ لبطانة الفم لشخص سلیم وذلك الطالئیة الخالیا)، بتحضیر Abu-Elteen )2000اتبعت طریقة         

 زجاجـي أنبوب في المسحة وضعت (Cotton Swabs) قطنیةال مسحاتال لبطانة فمھ بلطف باستخدام الطالئیة الخالیا

ً  و )PBSملحي (المحلول الفوسفاتي ال من  مل20 على حـاوٍ   دقائق، غسلت5  لمدة دقیقة/دورة250  بسرعة نبذت مـركزیـا

 تركیزحسب و، PBS من محلول مل 4  في الطالئیة الخالیا علقت،   PBSمن محلول مل20   باستخدام مرات ثالث

  0.5  اخذ، مل/ خلیة×2 إلى تركیـزھا وضبط  haemocytometeric Counter العداد مالخالیا الطالئیة بأستخدا

 دقیقة 90 الخالیا الطالئیة لمدة عالق من مل   0.5مع  /مل وحضنت خلیة×5 على الحاوي الخمیرة عالق مل من

  الضوئي. المجھر باستخدام االلتصاق فحص، عینة لكل مكررینبو ھزاز مائي حمام في ºم37 بدرجة حرارة

  

  النتائج والمناقشة

  فحص العینات

 الكلورامفینیكولوسط دكستروزسابروید الصلب مع نتائج الفحص ألمجھري المباشر والزرع على ) 1جدول (أظھرال        

 Sabouraud Dextrose Ager Chloramphenicol( SDAC)  ،لسبع وتسعون عینة من المسحات الفمویة، الجلدیة

مسحة موجبة بالفحص ألمجھري المباشر  40مبیضات بان لمصابین بداء ال اإلدرار، المھبلیة ، اإلذن الوسطى و األظافر

مسحات موجبة 10) و %36.08مسحة موجبة بالزرع وسالبة بالفحص ألمجھري ( 35)، و%41.24والزرع أي (

)، %12.38مسحة (   12)، وكان مجمل المسحات السالبة بكال الفحصین %10.30بالفحص ألمجھري وسالبة بالزرع  (

السالبة بالفحص ألمجھري المباشر والزرع إلى عدم كفایة العینة التي تم جمعھا، أو ان المسبب لیس ویعزى  ظھور النتائج 

)، أو ان یعود السبب إلى استعمال لعالجات موضعیة بصورة عشوائیة بدون استشارة Milne ،1996من الفطریات (

  ).1996ون، وآخر Colleeالطبیب المختص وذلك بسبب االزعاج الذي تسببھ ھذه اإلصابة (
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  SDACعلى وسط  Candida sppلخمائر .. نتائج الفحص ألمجھري المباشر والزرع 1جدول

  االنسبة المئویة (%)              عدد العینات  نوع الفحص                    

  SDACوسطعلى الزرع   ألمجھري المباشر

+ +  40  41.24  

_ + 35 36.08 

+ _ 10 10.30 

_ _ 12 12.38 

 100 97 لعدد الكلي للعیناتا

 

  Candida sppلم یالحظ وجود  خمیره − =              Candida spp وجود خمیره لوحظ+= 

)  2007وجماعتة (  Gravineمع ما توصل إلیھ % 77.32عینة) وبنسبة  75وتتوافق النتائج ألموجبة بالزرع (

، ومع الصادق  (  %69.35فمویة ألطفال مصابین بالسرطان من إن نسبة االصابة بداء المبیضات المعزولة من إصابات 

) بان نسبة االصابة  2004( Al-Albiadومع ما ذكره  % 66.6) الذي اشار الى إن نسبة االصابة بداء المبیضات  2006

 لعینـاتإلى المواقع الجغرافیة وطرائـق اخـذ اویعزى سبب االختالفات  في النتائج  %76.6ألشخاص مصابین بالسرطان  

) Campisic  ،2002وآخرون.(   

وبینت نتائج الدراسة  كذلك بان طریقة الفحص المباشر غیر معبرة عن الوجود الفعلي لخمیرة المبیضات عند         

عند  %77.32و %51.54األشخاص الذین یعانون من أعراض المرض إْذ بلغت نسبة وجود الخمیرة بالفحص المباشر 

، تتفق النتائج كذلك مع ما اشار إلیھ  بالفحص المباشر مقارنة بنتائج الزرع ألمختبري %58.8وب الزرع في الوسط الصل

) بوجود تفاوت بین نتائج الفحص ألمجھري المباشر والزرع في إصابات السالف ألفمي، ومع مجید في  2006الصادق ( 

وأشارت  بعض  األبحاث إلى ، اء المبیضاتوالذي أشار إلى عجز الفحص المباشر في اكتشاف حاالت االصابة بد 2004

إن سبب اإلصابة قد یكون نتیجة االستخدام المستمر لمضادات الحیاة  في بعض الحاالت المرضیة والذي  یؤدي إلى قتل 

  .)Ollia , 1997البكتریا المضادة لھذه المبیضات ( 
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  االختبارات الزرعیة والكیمیائیة 

تم التعرف على جنس )، حیث Jack  )1998و  Cletusوفقا لطریقة  Candida spp شخصت انواع الخمیرة       

الصفات المظھریة والصفات الزراعیة والفحوصات الكیموحیویة ، حیث ظھرت  باالعتماد على Candidaالمبیضات 

د الصلب مع وسط دكستروزسابروی انواعھ بشكل مستعمرة بیضاء إلى حلیبیة اللون ملساء لماعة ومحدبة عند تنمیتھا على

، فحصت المستعمرة مجھریاً بعد تصبغیھا بصبغتي  كرام ºم 37أیام  بدرجة حرارة  37-مدّة ل (SDAC ) الكلورامفینیكول

و الالكتوفینول الزرقاء، لوحظت خالیا كرویة الشكل إلى بیضویة أو طولیة مفردة ومتبرعمة ووجود غزل فطري كاذب 

  ).1في بعض االحیان، الشكل (

  

 SDAC)100(Xعلى وسط  Candida spp المظھر العام لجنس المبیضات. 1شكل

   الجرثوميعلى تكوین أنبوب  قابلیة الخمائر

على تكوین األنبوب  C. tropicalis و  Candida albicans) قابلیة خمیرتي  2ا ظھرت النتائج الجدول (        

    ).2شكل () الJack  ،1998و  Cletusالجرثومي ویعد ھذا االختبار صفة تشخیصیة (
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  C.albicans )100(X لل  Germ  tube.  تكوین أالنبوب الجرثومي 2شكل 

  

  . بعض المظاھر البیولوجیة واالختبارات الكیموحیویة للخمائر2جدول

  أنواع الخمائر

تكوین أالنبوب الجرثومي
  

تكوین االبواغ المندثرة
صیة النمو السطحي  

خا
  

قابلیة الخمائر على تخمر 

  یاتالسكر
  قابلیة الخمائر على تمثیل السكریات

G
lucose

 G
alactose

 

 ٍ◌
Sucrose

 

M
altose

 G
lucose

 G
alactose

 

 ٍ◌
Sucrose

  

M
altose

 

Starch 

solution
 Lactose
 

C.albicans +  +  _  +  _  _  +  +  +  V +  +  _  

C.tropicalis  +  _  +  +  +  V +  +  + _ v +  _  

C.glabrata _  +  _  +  _  _  _  +  _  _  _  _  + 

C.krusie  _  _  +  +  _ _  _  +  _  _  _  _  _  

V  متغیر بین ایجابیة وسالبیة الفحص =  

  النتیجة سالبة الفحص− = + = النتیجة موجبة الفحص                                
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  Chlamydospoer    قابلیة الخمائرعلى تكوین السبورات الكالمیدیة 

 كریمیة بیضاء اللونمستعمرات  C.albicansو   C.glubrataخمیرة)ان لنوعي ال2النتائج في جدول ( ظھرتا        

  ، تأخذ شكل شجیري متفرع على االكار  slimyدبق  ذات مظھر 

  

  )C.albicans)100X  للخمیرة   .  تكوین السبورات الكالمیدیة3شكل 

  

   growth surface قابلیة الخمائر على النمو السطحي 

على تكوین نمو زاحف لألعلى على  C.krusieو  C.tropicalis) قدرة خمیرتي  2دول (اظھرت نتائج الفحص الج        

  . SSBجدار أنبوبة االختبار الحاویة على وسط سابروید سكروز السائل 

  قابلیة الخمائرعلى تخمیر وتمثیل السكریات 

على  C.krusieو  C.tropicalis و  C.albicansو   C.glabrataقابلیة الخمائر   )2الجدول ( أظھرت النتائج      

) لتفریقھا عن   Galactose( الكالكتوز قابلیتھ على تخمر سكر  C.tropicalisتخمیر سكر الكلكوز، واظھر النوع 

االنواع االخرى نتیجة أكسده المصدر الكاربوني وإنتاج غاز في أنبوب درھم وتحول لون الوسط من األحمر إلى األصفر، 

 )  Lactoseعن االنواع الثالثة االخرى بقابلیتھا على تمثیل سكر الالكتوز( C.glabrataلخمیرة ). وتمییزت ا3شكل (ال
  على السكر.وذلك بظھور نموھا حول الحفر الحاویة 
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  C.albicansللخمیرة   )أنماط تخمر السكریات4شكل(

1= Glucose     2= Galactose        3= sucrose        4= Maltose   

) و Jack  )1998و  Cletusتفق نتائج الفحص المظھري والتصبیغ و االختبارات  الكیموحیویة  مع ما توصل إلیھ وت       

  .)2006) والصادق(  2004ومجید (  (2002)حوار

 %69.3عند تشخیص العزالت المرضیة بنسبة   ھي السائدة  Candida albicansإن خمیرة  3اظھر الجدول         

مع  ، واقتربت ھذه النتائج  C. krusie  6.7%، واخیرا C.glubrata 10.7% ثم خمیرة C.tropicales 13.3%تلیھا 

المعزولة من التجویف ألفمي ألشخاص  C.albicans  بان نسبة الخمیرة )  2010وآخرون (  Satanaما توصل إلیھ  

 %3بنسبة  C.tropiclesو  C.krusieوخمیرتي  %13.4بنسبة    C.glubrataو  %73.1یعانون من إصابات فمویة 

 C.krusieو   C.glubrataو C.albicans) بان نسب الخمائر  2007وآخرون ( Gravinaعلى  التوالى، ومع  %1.5و

المعزولة من التجویف ألفمي للمرضى المصابین  % 12.76و %4.26و  %2.13و C.tropicles 42.55%و  

، %78.7بنسبة   Candida albicansذكرالسیادة العالیة للخمیرة  ) الذي2006مع الصادق (بالسرطان على التوالي، و

على التوالي،  %2.5و  C. guillermond3.7%  و   C.flabrata، ثم خمیرتي C. tropicalis 13.7%تلیھا خمیرة 

ھا من متالكھا العدید من عوامل الضراوة كالشكل الثنائي الذي یمكنالC.albicans  تفوق الخمیرة  یعزى السبب في و

و  Erkoseالتحول من شكلھا الخمیري إلى شكلھا الخیطي حیث تبدأ خیوطھا بالنمو واستعمار سطح األغشیة المخاطیة (

Erturan  ،2007(  وكذلك قدرتھا على االلتصاق بأغشیة الخالیا الطالئیة بدرجة عالیة مقارنة باألنواع األخرى، وقد ،

على  C.albicansتقبالت السطحیة ذات االثر المھم في زیادة قدرة الخمیرة یعود السبب في ذلك إلى وجود عدد من المس

االلتصاق بخالیا النسیج ألطالئي لجسم العائل، فضالً على قدرتھا على إفراز اإلنزیمات مثل اإلنزیمات الھاضمة للبروتین 
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ملیة نفاذ خالیا الخمیرة إلى المسؤول عن تحلیل البروتین والذي یسبب زیادة سرعة ع Aspartic Proteinaseوأھمھا 

المسؤولة عن   Phospholipaseداخل أنسجة المضیف وإحداث اإلصابة، وكذلك إفرازھا النزیمات الدھون المفسفرة 

  .)Kevin ،2000و  Gary(  تحلیل الدھون الفوسفاتیة التي تعـد المكون الـرئیس لغشـاء الخالیـا
  

  . اعداد ونسب تواجد الخمائر3جدول 

  النسبة المئویة %  عدد النماذج     الخمائر              

C.albicans    52  69.3  

C.tropicales  10  13.3  

C.glubrata  8   10.7  

C.krusie      5   6.7  

  100  75  المجموع

  

  عوامل ضراوة الخمائر

تطلب دراسة بعض عوامل  أظھرت نتائج الدراسة بصورة عامة قدرة أنواع المبیضات على إحداث االصابة, مما        

 الضراوة لھا ومنھا :

  قابلیة الخمائرعلى االلتصاق بخالیا المضیف 

 و C.glabrata و C.tropicalis و C.albicansنسب التصاق خالیا الخمائر  )4أظھرت النتائج في الجدول (        
C.krusie  والي ، مع وجود فروقا معنویة على التبالخالیا الطالئیة للفم    % 4و %7.6و  %10  %17.5بنسبھ

)P<0.01 (    بین خمیرةC.albicans  ،والتوجد فروقا معنویة بین الخمائر وبقیة الخمائرC.tropicalis و 

C.glabrata و C.krusie وتتفق ھذه النتائج مع ما ذكره ، Klotz)1992 بفعل تكوین المبیضات ) بحدوث االلتصاق

 Stationary)مكونة من سكریات متعددة على أسطح خالیا الطور الثبات  (Fibrillar layer)البیضاء لطبقة لیفیة 

Phase)   , وتقترب النتائج مع ماشار إلیھ من النموAl Abeid  ) بان نسب االلتصاق لخمائر  2004وآخرون (
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C.albicans و C.glabrata 21.0 %  تصاق  ) الذي ذكر إن اعلى نسب االل2004وتختلف مع الحجامي ( ،%18.4و

  . C.albicansللخمیرة  32%وادناھا   %52

  

  .نسب التصاق الخمائر بخالیا المضیف4جدول 

  اللتصاق*انسب   الخمائر        

C.albicans    17.5±4.12 

C.tropicalis    10±3.00  

C.glabrata     7.6±4.04  

C.krusie        4±1.41  

  LSD=8.3الخطا القیاسي عند   ا الطالئیھ للفم*تمثل االعداد معدل المبیضات الملتصقة بالخالی

، فإذا كانت الخالیا ذات ألفة  (hydrophobicity)ویعزى ظھور ھذه االختالفات إلى ألفة خالیا الخمیرة للماء            

خالیا الملتصقة قلیلة للماء یكون التصاقھا اكبر بمقدار الضعف عن الخالیا ذات الفة قلیلة للماء ، فضال عن اثر الشحنة فال

), كما لوحظ إن االلتصاق خارج الجسم   Klotz,1992 لھا شحنة موجبة اكبر بعشرة  إضعاف من الخالیا غیر الملتصقة (

(in vitro)   یزداد عند نمـو المبیضـات البیضـاء في أوساط تـحوي تراكـیز عالیـة مـن السـكریـات ، كالـسكروز

  Doglas ,( 1984و Mc Courtie(  نـمـو ) والكالكتـوز ( كمصـدر كاربـوني لل

     Phospholipase     إنتاج االنزیمات المحللة للدھون المفسفرةقابلیة الخمائرعلى 

 Phospholipaseعلى  قدره أنواع المبیضات إلنتاج اإلنزیمات المحللة للدھون المفسفرة  7دلت النتائج في الجدول          

 منطقھ الترسیب من خالل قیاس قطر 0.33اعلى فاعلیة إلنتاج اإلنزیم   C.albicans الخمیرة ، حیث أظھرت 

Precipitation zone  وللخمائر ،إلى قطر مستعمره المبیضات C.tropicalis  و  C.glabrata  و C.krusie 0.29  

لمبیضات إلنتاج یعزى السبب في ذلك إلى قابلیة عزالت ا) و P<0.01(مع عدم وجود فروقا معنویة  0.19و  0.26و

اإلنزیم وفعالیتھ التي على تعتمد عوامل فیزیاویة متعلقة بدرجة حرارة إنتاج وحفظ اإلنزیم، وعوامل جینیة متعلقة بوجود 

وفعالیتھ یختلفان باختالف السالالت ضمن  Phosph0lipaseإذ وجد إن إنتاج االنزیم   ،الجینات الالزمة إلنتاج ھذا اإلنزیم

  .مادا على التركیب الجیني لھذه السالالتالنوع الواحد اعت

  



  

 

  المعزولة من المرضى المصابین بداء المبیضات  .Candida Sppتشخیص بعض انواع الخمیرة 

   في محافظة دیالى/العراق 

  أ.م.د.نجم عبداللھ جمعة الزبیدي,  ابتھال قاسم محمد دنبوس,  أ.م.د.ھادي علوان محمد الساعدي

 

 

 

129Vol: 11 No: 1 , January 2015 ISSN: 2222-8373  

  المحللة للدھون المفسفرة على انتاج انزیمات. قابلیة الخمائر5جدول 

 PzValue  فاعلیة اإلنزیم    الخمائر       

C.albicans     0.33±6.32  

C.tropicalis    0.29±3.60  

C.glabrata    0.26±8.50  

C.krusie        0.19±2.12  

  

  Al-Abied(  % 0.21- 0.13بین  C.albicansمن الخمیرة   Phospholipaseتراوحت نسبة انتاج االنزیم            

من   Phospholipaseالذي ذكر بان نسبة انتاج االنزیم  ) 2004)، وتتفق النتائج كذلك مع الحجامي (2004وآخرون (

 - لى إن حفظ عزالت خمیرة المبیضات بدرجة حرارة ، و یعود السبب إ%0.8-0.7تراوحت بین  C.albicansالخمیرة 

 – 70) كذلك إلى إن 1982و آخرون في ( Price، و أشار أدى الى فقدان قابلیتھا على إنتاج اإلنزیم ºم80 - و   ºم 20

  .ذه السـالالت ھمن عزالت المبیضات البیضاء منتجة لألنزیم بالـرغم من اختالف فعالیتھ بیـن  30%

  

  یةالعرب المصادر

 المھبل منCandida albicans  البیضاء المبیضات وتشخیص عزل، مزعل نغیمش . شیماء2004الحجامي .  .1

  .بغداد ،جامعة الھیثم ابن/ التربیة كلیة.ماجستیر  رسالة  ,الفطریة للمضادات وحساسیتھا  ضراوتھا عوامل ودراسة

الزعتر في في  اللیمون و تخلصة  من حشیشةتاثیر بعض المركبات الفعالة المس2006   , , سرى مؤید الصادق،  .2

 داد.كلیھ العلوم جامعھ ب ,انواع  المبیضات رسالة ماجستیر

 الـ المبیضات خمیرة خالیا حیویة على) نیون -الھلیوم(  الواطئة القدرة لیزر تأثیر , 2002,  نعیمة سمیة حوار، .3

Candida albicans 93بغداد، ،جامعة الھیثم ابن  التربیة لیةك ,ماجستیر رسالة ,مرضیة حاالت من المعزولة 

  . صفحة

 المسببة ,   Candida ssp  المبیضات النواع ومناعیة تشخیصیة دراسة , , 2004اللطیف عبد ھدیل   مجید، .4

 . صفحة 76,بغداد جامعة ,للبنات العلوم كلیة ,ماجستیر رسالة,   Vaginitisالمھبل اللتھابات
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