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  الخالصة

في مستشفى بعقوبة التعلیمي ومستشفى  2009أجریت ھذه الدراسة خالل الفترة من بدایة آذار الى نھایة أیلول 

االعمار وكال الجنسین . أظھرت نتائج  عینة سریریة مختلفة لكل 310البتول للوالدة واالطفال في مدینة بعقوبة ، جمعت 

، وتم تقییم قدرة العزالت  E. faecalis) لنوع  % 9عزلة ( 28الفحوصات المظھریة واالختبارات الكیموحیویة عائدیة 

على انتاج بعض عوامل الضراوة ، إذ بینت النتائج قابلیة ھذه العزالت على االلتصاق بالخالیا الظھاریة للجھاز البولي 

) ، وإنزیم 43%) ، وإنزیم الجالتینیز بنسبة (28.6%) ، وإنتاجھا إلنزیم الھیموالیسین بنسبة (93%سان بنسبة (لإلن

  . )%35.7) ، وانتاج المحفظة بنسبة (% 10.7الالیبیز بنسبة (

  

  اصابة , عوامل الضراوة , ممرض , المكورات المعویة البرازیة . كلمات مفتاحیة:

  

  المقدمة

في القناة المعدیة المعویة والجھاز   (Normal flora)كنبیت طبیعي    Enterococciالمعویة  توجد المكورات

  . )1(التناسلي األنثوي وفي تجویف فم اإلنسان واغلب الحیوانات , وتقطن التربة والمیاه والنباتات واألطعمة المتخمرة 

)%  80  - 90المسؤول تقریبا عن (   E. faecalisلنوع یضم جنس المكورات المعویة العدید من األنواع , وأبرزھا ا      

, وان أمراضیتھا مرتبطة بقدرتھا على إنتاج  )2(من االخماج السریریة المتسببة عن المكورات المعویة التي تصیب اإلنسان

والجالتینیز العدید من عوامل الضراوة التي تشمل السایتوالیسین واإلنزیم حال للدم وفرمون الجنس وعوامل االلتصاق 

, وأشارت بعض الدراسات الحدیثة إلى  إن بعض السالالت المرضیة لھا القدرة على إنتاج   )3(والبكتریوسین  وغیرھا 

, كما وجـد  )Haemagglutinins ()5) وعـوامل التالزن (Lipase, وامتالكھـا إنزیـم الالیبـیز( )Capsule()4المحفظة (

المعزولة من المرضى المصابین بسرطان القولون والمستقیم تنتج السوبر اوكساید    E. faecalisإن بعـض سالالت  

  . )Extracellular  superoxide  ()6الخارج خلوي ( 

نالت ھذه الجراثیم اھتماما كبیرا من قبل الباحثین والمختصین في الوقت الحاضر مما جعلھا ھدفا أساسیا للبحوث       

) المسببة للعدید Opportunistic  pathogensبحت ضمن مجموعة الممرضات االنتھازیة (والدراسات الحدیثة , فقد أص
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من الحاالت المرضیة لإلنسان مثل التھاب شغاف القلب واخماج المسالك البولیة والتجرثم الدموي واخماج التجویف ألبطني 

  .) 7(تسبب التھاب السحایا  والحوضي واخماج جروح العملیات وتعفن دم األطفال حدیثي الوالدة وقلیال ما

 وقد صممت الدراسة الحالیة لتسلیط الضوء على ھذه الجرثومة لتحقیق االھداف التالیة:

 من مصادر سریریة مختلفة . E. faecalisعزل النوع  -1

 تشخیص العزالت قید الدراسة من خالل الخصائص والصفات المظھریة والزرعیة واالختبارات الكیموحیویة . -2

ة العزالت على إنتاج بعض عوامل الضراوة مثل إنتاج الھیموالیسین , الجالتینیز , الالیبیز , المحفظة , تقییم قدر -3

   عامل االلتصاق .   
    

  طرائق العمل

  الكشف عن عوامل الضراوة 

  الكشف عن إنتاج الجالتینیز

أیام ، ثم  3لمدة ° م 37ة بدرجة حرارة لقح وسط اختبار تمیع الجالتین بالعزالت الجرثومیة وحضنت األنابیب الملقح    

أن تحلل الجالتین وتحولھ إلى سائل داللة على النتیجة الموجبة بعد مقارنة  .دقیقة  30لمدة ° م 4وضعت بدرجة حرارة 

  . )  8(النتائج مع أنبوبة السیطرة غیر الملقحة بالجرثومة 

  الكشف عن إنتاج الھیموالیسین

یقة التخطیط على سطح وسط أكار نقیع القلب والـدماغ ـ الدم وحضنت بدرجة لقحت العزالت الجرثومیة بطر

) أو β – hemolysisقرأت النتائج بمالحظة التحلل حول المستعمرات فیما إذا كان كامل ( .ساعة  48لمدة ° م  37حرارة 

  . )9(جزئي أو غیر محللة للدم

  الكشف عن إنتاج الالیبیز 

وكاآلتي : لقـح وسـط مح ) 8(وجماعتھ  Cruickshankم بإتباع الطریقة المذكورة من قبل تم الكشف عن ھذا اإلنزی     

البیض الصلب بلقاح العزالت الجرثومیة لكل موقع ، إذ حددت خمسة مواقع بشكل خطوط على كل طبق، حضنت بدرجة 

لنتیجة الموجبة من خالل تحلل أن ظھور عتمة حول المستعمرات النامیة داللة على ا .ساعة48 – 72لمدة ° م 37حرارة 

  الدھون بفعل إنزیم  الالیبیز .
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 اختبار االلتصاق على الخالیا الظھاریة البولیة لإلنسان 

  والتي تتضمن مایلي : )10(وجماعتھ  Guzmanاتبعت الطریقة الموصوفة من قبل     

  تحضیر عالق الخالیا الظھاریة لإلنسان : 1-

دقائق ،  5دورة/دقیقة لمدة  3000غیر مصابات بأخماج المسالك البولیة ونبذت بسرعة  أخذت عینات اإلدرار لنساء    

 .غسل الراسب الحاوي على الخالیا الظھاریة بمحلول داريء الفوسفات الملحي أربع مرات ثم علقت الخالیا بالداريء نفسھ 

ة أعاله من خالل الفحص المجھري باستخدام وتم التأكد من عدم وجود خالیا جرثومیة ملتصقة بالخالیا الظھاریة المحضر

خلیة ظھاریة فأن العینة تعد غیر  40لكل  2) ، فإذا كان عدد الجراثیم الملتصقة Chamber slideشریحة عدّ الخالیا (

  صالحة ألجراء االختبار .

  اختبار االلتصاق الجرثومي : 2-

مل من  0.5في وسط نقیع القلب والدماغ السائل مع ساعة والمحضر  24مل من المزروع الجرثومي بعمر  0.5مزج     

دقائق ، وبعدھا غسل  10دقیقة مع التحریك كل  60م لمدة °37عالق الخالیا الظھاریة ، ثم حضن المزیج بدرجة حرارة 

یم المزیج أربع مرات باستخدام محلول داريء الفوسفات الملحي مع تكرار النبذ المركزي وذلك من أجل التخلص من الجراث

  غیر الملتصقة بالخالیا الظھاریة .

وضعت قطرة صغیرة من المزیج النھائي على شریحة زجاجیة نظیفة وتركت لتجف بدرجة حرارة الغرفة ، ثم ثبتت       

رام ، وفحصت تحت العدسة الزیتیة لمالحظة الجراثیم الملتصقة على گبإمرارھا على اللھب بسرعة وصبغت بصبغة 

  الخالیا الظھاریة .

 الكشف عن وجود المحفظة 

 .) للكشف عن قابلیة العزالت الجرثومیة على تكوین المحفظة   Indian ink methodاستخدمت طریقة الحبر الھندي (    

) ووضعت على شریحة زجاجیة نظیفة ثم أضیف إلیھا Loopأخذت مستعمرة من كل عزلة جرثومیة بواسطة ناقل معقم (

ت ثم نشر المزیج على سطح الشریحة وترك لیجف بالھواء وبعدھا فحصت بالعدسة الزیتیة قطرة من الحبر الھندي ، مزج

   .)11(عدّت مالحظة مناطق شفافة ضمن خلفیة سوداء داللة على وجود المحفظة (اختبار موجب)  .للمجھر 
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  النتائج والمناقشة

  الكشف عن عوامل الضراوة 

قد أنتجت بعض من عوامل الضراوة المدروسة وكما   E. faecalisأظھرت نتائج الدراسة الحالیة أن عزالت 

  ) .1موضح في الجدول (

  قید الدراسة E. faecalisإنتاج عوامل الضراوة من قبل عزالت ) 1جدول (

  عدد العزالت الموجبة  عامل الضراوة

)28(  

)%(  

 92.8 26  عامل االلتصاق الجرثومي

 28.6  8  إنزیم الھیموالیسین

 42.8 12  یزإنزیم الجالتین

 10.7 3  إنزیم الالیبیز

 35.7 10  المحفظة
   

  عامل االلتصاق  

لھا القدرة على االلتصاق بالخالیا  E. faecalis) من جراثیم 92.8%عزلة وبنسبة ( 26أظھرت النتائج قید الدراسة أن     

  الظھاریة للجھاز البولي ألشخاص  أصحاء .

ألتي أشارت إلى قابلیة جراثیم  )12(من الدراسات مثل الدراسة المحلیة للباحثة السعدي جاءت ھذه النتیجة متفقة مع عدد       

E. faecalis ) وھذا 100%المعزولة من أخماج المسالك البولیة على االلتصاق بالخالیا الظھاریة للجھاز البولي بنسبة ، (

یة على االلتصاق بالخالیا الظھاریة للجھاز البولي ، من أن ھذه الجراثیم لھا القابل )13(وآخرین  Joyanesما أكدتھ دراسة 

أن لھذا النوع الجرثومي القدرة أیضاً على االلتصاق بخالیا الصمامات  )14(وآخرین  Guzmanفي حین أوضحت دراسة 

  .القلبیة 

ف إلى امتالكھا ویعزى السبب في قابلیة جراثیم المكورات المعویة البرازیة على االلتصاق بخالیا وأنسجة المضی      

 Surfaceبعض عوامل االلتصاق كالمستضدات الموجودة على سطح الخالیا الجرثـومیة مثل الكـاربوھیدرات السطـحیة (

carbohydrates) والبـروتینات السطحیـة (Surface  proteins   ()15(  أو قد یعود السبب إلى وجودLipoteichoic 

acid 16(یا الجرثومیة على االلتصاق بخالیا وأنسجة المضیف الذي  یعمل كمستضد ویساعد الخال( .  
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 إنتاج الھیموالیسین 

) من جراثیم المكورات المعویة البرازیة 28.6%عزالت فقط بنسبة ( 8) أن 1أظھرت النتائج الحالیة المبینة في جدول (    

) ذات تحلل كامل للـدم ( بیتا ) 21.4%ة (عزالت منھا أي بنسب 6لھا القابلیة على إنتاج إنزیم الھیموالیسین ، إذ كان 

) ذات تحلل جزئي للدم ( ألفا ) ، بینما لم تحلل الدم ( كاما ) باقي العزالت وكما موضح في 7.2%وعزلتین أي بنسبة (

  ) .2الجدول  (

  قید الدراسة E. faecalisإنتاج الھیموالیسین من قبل عزالت ) 2جدول (

 نوع تحلل الدم                (

  الھیموالیسین )

المحللة  E. faecalisعدد عزالت 

  للدم

  )%النسبة المئویة (

 71.4 20  غیر محللة للدم (   )

 β (  6 21.4تحلل تام للدم ( 

 α (  2 7.2تحلل جزئي للدم ( 

 100  28  المجموع

  

 E. faecalisن جراثیم م 31%التي ذكرت أن ) Prabakaran  )3و  Abernaوجاءت ھذه النتیجة متفقة مع دراسة      

عزلة  55أن  )17(وآخرون  Coqueالمعزولة من حاالت سریریة مختلفة كانت منتجة إلنزیم الھیموالیسین ، كما بینت نتائج 

غیر أن بعض الدراسات أشارت  .عزلة من ھذه الجرثومة كانت منتجة إلنزیم الھیموالیسین  192من مجموع  29%بنسبة 

 Furumuraالجرثومي لھا القابلیة على إنتاج ھذا اإلنزیم بنسبة عالیة ، حیث أشارت دراسة إلى أن عزالت ھذا النوع 

  ).% 75إلى أن نسبة العزالت المنتجة لھذا اإلنزیم والمعزولة من حاالت سریریة ھي ( )18(وآخرون 

اوة المھمة التي تشجع الجرثومة إن إنتاج ھذا اإلنزیم من قبل جراثیم المكورات المعویة البرازیة یعد من عوامل الضر     

  . )5(على استعمار خالیا وأنسجة المضیف وأحداث االخماج

وقد یعزى إنتاج الھیموالیسین في بعض األحیان وعدم إنتاجھ في أحیان أخرى إلى الجینات المشفرة لھذا اإلنزیم في       

) التي تشفر إلنزیم   Silent genesلصامتة (عزالت المكورات المعویة البرازیة التي ربما تكون من نوع الجینات ا

  . )19(الھیموالیسین في بعض األحیان مما یجعلھا من الممرضات االنتھازیة 
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 إنتاج إنزیم الجالتینیز 

لھا القابلیة   E. faecalis) من جراثیم 42.8%عزلة وبنسبة ( 12) أن  1بینت نتائج الدراسة الحالیة في جدول ( 

  جالتینز .على إنتاج إنزیم ال

إلى أن إنتاج إنزیم الجالتینیز من قبل  )Prabakaran )3و    Abernaاتفقت ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة       

)، بینما لم تتفق مع نتائج الدراسة المحلیة للباحثة  %  41.3ھذه الجراثیم المعزولة من حاالت سریریة مختلفة كان بنسبة (

طع أي من عزالتھا إنتاج ھذا اإلنزیم ، وقد یرجع السبب إلى عدم امتالكھا الجینات المشفرة إلنتاج ھذا التي لم تست )20(قندال 

  اإلنزیم .

  E. faecalisإلى أھمیة ھذا اإلنزیم الذي یمثل عامل ضراوة أساسي لجرثومة  )17(وآخرون  Coqueأشارت دراسة       

، یساعدھا على غزو خالیا وأنسجة المضیف وأحداث بعض االخماج ، وقد ذكروا بأن عزالت ھذه الجرثومة التي حصل 

  )% على التوالي . 68و   54علیھا من حاالت إلتھاب شغاف القلب واخماج التجرثم الدموي كانت منتجة لإلنزیم بنسبة (

  إنتاج إنزیم الالیبیز 

نتیجة موجبة لھذا الفحص ، وتـم قراءة النتیجة بتكون  E. faecalis) للنوع  10.7%ة (أظھرت ثالث عزالت بنسب    

) ، ومن خالل ھذه Egg yolk agarمناطق معتمة أو ضبابیة حول المستعمرات النامیة على وسط مح البیض الصلب (

  المعویة البرازیة . النتیجة یمكن أن نستدل بأن نسبة إنتاج ھذا اإلنزیم كانت واطئة بین عزالت المكورات

ً بین  )21(المعزولة من التربة  E. faecalisبین سالالت  1990لوحظ ھذا اإلنزیم ألول مرة في عام        ، ولوحظ أیضا

عزلة  31الذین وجدوا أن  )5(وجماعتھ  Elsnerعزالت ھذه الجرثومة المعزولة من أخماج التجرثم الدموي من قبل الباحث 

  كانت منتجة إلنزیم الالیبیز . E. faecalisعزلة للنوع  89ع ) من مجمو35%بنسبة (

التي أوضح فیھا بأن ھذه الجراثیم  )22( اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیھ الدراسة المحلیة للباحث الخفاجي      

 )23(وجمـاعتھ  Hallgrenاسة ) من مجموع العزالت ، وأكدت على ذلك در6%تنتج إنزیم الالیبیز بنسبة قلیلة تصل إلى (

التي وجدوا بأن سالالت المكورات المعویة البرازیة المعزولة من األنف واإلذن والحنجرة كانت لھا القدرة على إنتاج ھذا 

) ، بینما السالالت المعزولة من الجلد واألنسجة الرطبة كان لھا القدرة على إنتاج اإلنزیم بنسبة 2.8%اإلنزیم بنسبة (

إلى النسبة العالیة إلنتاج ھذا اإلنزیم بین عزالت ھذه  )18(وجماعتھ  Furumura، في حین أشارت دراسة ) %13(

عزلة من جرثومة           32) من مجموع 71.8%عزلة بنسبة ( 23الجرثومة المعزولة من حاالت سریریة مختلفة والتي بلغت 

E. faecalis ذه اإلنزیمات في أحداث اإلصابات المختلفة والناتجة عن ھذا النوع ،  وبینت ھذه الدراسة األھمیة الكبیرة لھ

  من الجراثیم .
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  إنتاج المحفظة 

كانت   E. faecalis) من جراثیم 35.7%عزالت أي بنسبة ( 10) أن 1بینت نتائج الدراسة الحالیة وكما في جدول (    

وجاءت ھذه النتیجة مقاربة لما  . ضمن خلفیة سوداءمنتجة للمحفظة ، إذ ظھرت تحت المجھر الضوئي بشكل مناطق شفافة 

عـزلة لجراثیم  15) من مجموع   33%عـزالت وبنسبة (  5الذین وجدوا أن  )24(وجماعتھ  Huebnerتوصل إلیھ الباحث 

  المرضیة كانت لھا القدرة على إنتاج المستضد الخاص بالمحفظة.  E. faecalisالنوع 

ً إلى أن توصل إلیھا الباحث  أن خاصیة تكوین المحفظة       من قبل جراثیم المكورات المعویة لم تكن معروفة مسبقا

Bottone  حیث بینوا وجود المحفظة من خالل تحضیرات الحبر الھندي المحورة لسالالت المكورات  )11(وجماعتھ

ت ذات قدرة على إنتاج مستعمرات المعویة البرازیة المعزولة من أخماج المسالك البولیة ، كما أشاروا إلى أن ھذه العزال

ً من الكشف عن وجود المحفظة في ساللتین للنوع   E. faecalisمخاطیة القوام على وسط آكار الدم ، وتمكنوا أیضا

) التي أظھرت المحفظة بشكل ھالة وردیة اللون Mucicarmineالمعزولة من أخماج المسالك البولیة مستعملین صبغة (

  حول الجرثومة .
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