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  الخالصة
تعود للنـوع    (%6.7)أي بنسبة عزل عزلة جرثومية  12على  لتمسحات االسهال. وقد حص عينة من  175جمعت          

Staphylococcus aureus  لها القابلية على انتاج السم. تم الكشف عـن حساسـية    %66.7)(عزلة كانت ثمانية  12. من بين
مقاومة الثنين من المضادات الحيويـة همـا   ت ، واظهرت النتائج ان جميع العزالت كانآحيوي آمضاد 20العزالت الجرثومية الى 

ampicillin   وpenicillinلمضاد الحيـوي الــ   لحساسة  . بينما اظهرت جميع العزالت الجرثوميةFusidic acid .ظهـرت  وا
 الــ  و tetracycline الــ  و erythromycin  الـ  العزالت الجرثومية درجات مقاومة مختلفة لمضادات حيوية اخرى مثل

oxacillinالـو methicillin   والـtrimetheprim  .ذا تظهر نتائج الدراسة  االنتشار الواسع للعزالت الجرثومية  ذات السـمية  ل
قابليتها على انتاج  (SA2,SA4,SA11,SA12)اظهرت اربع عزالت جرثومية  مضادات الحيوية.المقاومتها للعديد من  فضآل عن

قابليتها على انتاج السم عند درجـة   (SA2, SA11,SA12)رت ثالث عزالت جرثومية م. بينما اظه20ºالسم عند درجة حرارة 
. وهاتان العزلتان لهمـا  SA12و  SA4وذلك للعزلتين  4 رقم الهيدروجيني هو لللوحظ انتاج السم عند اقل  قيمة  م. 45ºحرارة 

ـ . تظهر الن10.5رقم الهيدروجيني للقيمة  اعلى القابلية على انتاج السم عند رقم تائج ان انتاج السم يقع ضمن مدى واسع من قيم ال
  السم.هذا لذا يمكن اعتبار الحرارة من العوامل البيئية المحددة النتاج  الهيدروجيني 

  السم المعوي، المضادات الحيوية، الحرارة ، الرقم الهيدروجيني الكلمات المفتاحية:
Abstract   
        One hundred and seventy five samples were  collected from diarrhea swabs, twelve isolates 
(6.7%) were obtained and diagnosed as Staphylococcus  aureus. The production of enterotoxin B were 
tested by using reverse passive latex agglutination. Eight isolates (66.7%) had the ability to producing 
enterotoxin B. S. aureus were 100% resistancy were recorded for two antibiotics, ampicillin and 
penicillin, while in the opposite direction, 100% sensitive to Fusidic acid . Graded resistant  was 
observed in other antibiotics, include: 66.7% for erythromycin, tetracycline, oxacillin and methicillin. 
The results of this study showed the wide spread of enterotoxigenic and multidrug-resistant S. aureus 
isolates  isolated from diarrhea  samples. The lowest temperature at which SEB production manifested 
was 20°C in four isolates (SA2,SA4,SA11 and SA12), while the highest temperature at which SEB was 
produced was 45°C, in three isolates  (SA2,SA11 and SA12). The lowest pH value at which SEB 
production was still observed was 4 in two isolates ( SA4 and SA12) . These isolates were able to 
produce SEB even at pH 10.5, which was the highest pH value among the isolates studied. SEB is 
produced within a wide pH range but the influence of temperature is an essential one for the production 
of this toxin. 
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  المقدمة
ـ   األكثر شـيوعا   مسببات األمراض من Staphylococcus  المكورات العنقودية جنس          ةفـي بيئ
  الصـابات ا مـن  مجموعـة كبيـرة ومتنوعـة   ل العوامـل المسـببة   ذا الجنس مـن  هيعتبر ، وياتالمستشف

(Cunha and Calsolari, 2008; Rong et al., 2010). ـــحي ـــتعث ـــــــ  دــ
 ة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرثومــــج
  Staphylococcus   aureus  (S. aureus )  لها القابليـة    وة لالنسان، هامة والرئيسال اتالممرض من 

 الى اصـابات  التسمم الغذائيخفيفة و الجلدية صاباتاال من ابتداء ،األمراض واسع من مدى  تسببان  على
 , الناخر االلتهاب الرئوي و االلتهاب الرئويو التهاب العظم والنقي و عميقة خراجات مثل ،االنسان تهدد حياة

لهـذه   ويمكـن   .واإلنتـان  التهاب المفاصل و الدم تجرثم و السامة متالزمة الصدمة و بالقل التهاب شغاف
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تكون امراضية هـذه    .القلب وصمامات العظم مثل  نسيج، عضو في جسم االنسان أي تصيب أن الجرثومة 
ــر شـــدة  ــى االجرثومـــة اكثـ ــي المرضـ ــانونفـ ــة لـــذين يعـ ــص المناعـ   .مـــن نقـ

 (Rosengren et al., 2010; Spauldinga et al.,2012; Kristlová et al., 2012; Arslan and 

Özdemir, 2012; Nada et al., 2012;Podkowik et al., 2013; Argudín et al., 2013; 
Rahimi and Alian, 2013;)  .نتيجـة  هـذه الجرثومـة    االصابات الناتجة عـن  على  السيطرة يصعبو 

للمضادات  للعديد من العوامل منها عوامل الفوعة المقترنة بسمية الجرثومة وقابليتها على االجتياح ومقاومتها 
  )     (Adwan et al., 2006; Qiu et al.,2010; Wei et al., 2014 .الحيوية

 ن الــ  ضـم تالتـي ت و cytotoxinsالـ مجموعة من اإلنزيمات و  الجرثومية معظم سالالتتفرز          
hemolysins  والـ nucleases   والــproteases   والــlipases   والــhyaluronidase  الــ  و
collagenase (العائـل)  لمضيفل وضعيةتحويل األنسجة المنزيمات هو . قد تكون المهمة الرئيسة لهذه اال 

بعض سالالت هذا الممرض  تنتج .   (Pereira et al., 2009) جرثومةإلى العناصر الغذائية الالزمة لنمو ال
  Staphylococcal enterotoxins (SEs)ـسموم المعويـة  الومنها مجموعة واسعة من البروتينات السامة 

الـ و exfoliative toxins (ETs)الـ  والسموم toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1) والـ 
leukocidinالــ   مثل االصابات الجرثومية ذات السمية  ن. هذه السموم هي المسؤولة ع scalded skin 
syndrome  بالجرثومة والتسمم الغذائي (Mainaa et al., 2012;Wu et al., 2013).  

عوامل الفوعة الرئيسة التي تسبب التهاب المعدة ن م المنتجة من الجرثومة SEs السموم المعوية دتع        
 نسـان التسمم الغذائي فـي اال  ى مسبباتأحد انها  فضآل عن staphylococcal gastroenteritisواألمعاء 

(Al- Jumaily et al.,2014). هذه السـموم   1959 . في عام مرة  المعوية أول السموم هذه  تقد وصفو
 .Sهذه السموم حتى لو كانـت جرثومـة الــ     وبالتالي قد تظهر، المعوية لها القابلية على مقاومة الحرارة

aureus  من  السموم المعوية المنتجة مـن هـذه    آنوع  23قد وصيف  حتى االن .في الطعامغير موجودة
 تنتمي السـموم المعويـة    (Rajkovic,2012;Wua et al.,2013;Chiao et al.,2013 ).      الجرثومة

لـذوبان  اعلى  ةيقابللسموم المعوية  الل Zhang et al.,2013).( للحمى ةمولدالإلى عائلة واسعة من السموم 
البروتينات   ، تكون هذه ببتيدمفردة من متعدد ال بروتينات كروية  تتكون من سلسلةهي عبارة عن في الماء و

هـي   تكون الصفة الشائعة للسموم المعوية و .كيلو دالتون 22-29مستقرة هيكليا مع الوزن الجزيئي تتراوح 
لها ت المحللة للبروتين، مثل البيبسين أو التربسين، مما يتيح اإلنزيما مقاومة تجاه معظمالعالية وال يةاالستقرار

تـأتي    (Can and Celik,2012;Solano et al.,2013). القناة المعدية المعويةفي  المحافظة على فعاليتها 
المنقولـة عـن طريـق     ألمراضلالعوامل المسببة  لهذه الجرثومة في المركز الثاني  من بين السموم المعوية

كميـات   ابتالع  غضون ساعات قليلة من في .حالة وفاة سنويا في الواليات المتحدة  5000 توسجلة، األغذي
التسمم الغذائي مع األعراض الكالسيكية التي تشـمل القـيء    رام   تسببغميكرومن السموم المعوية تقدر بال

  .Danielsen et al.,2013 )( وآالم في البطن واالسهال والغثيان
ـ العامـل الفوعـة    مـن ) B )SEB السم المعوي من النـوع   ديع         ـ ة رئيس   ية الجرثومـة ألمراض

 (Yarovinsky et al.,2005)  .ان السم المعوي  باعتبارB   الرئيسة  للتسمم الغـذائي،  المسبباتواحد من 
ـ ) LD50نصف مميتة (الجرعة ال حيث وجد ان ة يسمغاية في ال يكون هذا السم   \نـانوغرام    20 تقدر بـ

السموم المعويـة مـن    دتعم. غك \نانوغرام   0.4تقدر بـ ) ED 50فعالة ( النصف الجرعة بينما كانت  مكغ
مـن   . وهذان النوعـان  gastroenteritis  من اكثر العوامل المسببة اللتهاب المعدي المعوي Bو  Aنوع 
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في الواليات المتحدة األمريكية   60%اكثر من  لتسمم الغذائيهما من اكثر العوامل المسببة ل (A, B) السموم
 Imani). المعوي األكثر أهمية الذي يسبب التهاب المعدة واألمعاءالسم هو  B النوع  ديع وإنجلترا. في الواقع

et al.,2010)  ،السم المعوي نوع  نانوغرام من  100وجد ان ووفقا لدراسات سابقة B    تجعـل الشـخص 
السم المعوي  كوني. من المرجح أن   (Rong et al., 2010) سيكيةأعراض التسمم الغذائي الكالمريض مع 
ـ ذل (Nostro et al.,2002). ).مرتبط مع عدوى المستشفيات  Bمن النوع  مـن   B السـم المعـوي    دا يع

لسـيطرة علـى   لالوصول إلى طـرق  لذا من المهم ، نسانألمراض التي تصيب االالمسببة ل العوامل المهمة 
  .  B (Ataee et al.,2011; Yan et al.,2014)السم المعوي النوع  األمراض الناجمة عن

     ة والوفيات في البلدان الناميـة يمراضشيوعا لال المسببات أكثر  من أمراض الجهاز الهضمي هيان         
(Vieira et al.,2001)الجرثومة  د. وتعS. aureus  فـي جميـع    المسببات الرئيسة لالمراض  واحدة من

المنقولـة باألغذيـة     كاحد المسببات لالمـراض   وتحتل  الجرثومة  المركز الثالث في العالم  العالم . أنحاء
(Souza et al.,2010) .شكل تهديدا لصحة اإلنسان فـي جميـع   اي ان هذه الجرثومة وسمومها المعوية ت

          .(Shareef et al.,2009;Principato and Qian,2014) أنحاء العالم
هناك تقنيات متوفرة تجاريآ لها القابلية على الكشف عن السموم المعوية حيث تتطلب ساعة ونصـف          

) نانوغرام 2-0.5الى اربعة وعشرون ساعة . وقد سجل انه يمكن الكشف عن السموم المعوية ضمن مدى( 
السموم المعويـة  . هناك طرق متنوعة تم تطويرها للكشف عن   Rajkovic,2012)( لكل غرام  من الطعام

  العديد من الطرق المناعية الحساسة مثـل  فضآل عنفمنها التي تعتمد على االختبارات البيولوجية او الجزيئية. 
  RadioImmunoassay (RIA)والـ  Enzyme- Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)والـ 

 polymeraseوالــ   Reversed Passive Latex Agglutination Assay (RPLA)تقنية فضآل عن
chain reaction (PCR)  وحتى نظام الـchromogenic macroarray     له القابلية علـى الكشـف عـن

بموضوع المقاومة للمضادات الحيويـة فـي   هناك اهتمام كبير  (Clarisse et al.,2013).السموم المعوية 
ودة في البيئة وقابلية تلوث الطعام والمـاء  العديد من دول العالم وذلك بسبب السالالت المقاومة للجراثيم الموج

لها القابلية على اظهار العديـد مـن انمـاط      S. aureusان جرثومة الـ  تسجلوبهذه السالالت المقاومة. 
هذه الجرثومة من الممرضات المتقلبة لالنسان حيث  دتع .)(Alian et al.,2012المقاومة للمضادات الحيوية 

). ان مقاومة هـذه الجرثومـة   Lozano et al.,2013( نواع المضادات الحيوية انها تطور مقاومتها لكل ا
لـبعض  في زيادة، وهناك القليل من السالالت الجرثومية التي تستجيب والممرضة للعديد من االدوية مستمرة 
هذه عالج االصابات الناتجة عن  د. حيث يع  )(Chen et al.,2012العالجات بالمضادات الحيوية التقليدية 

مع ازدياد نسبة الالصابات المقاومة للمضادات الحيوية. وان خطورة هذه  ال سيماالجرثومة فيه تحدي ومكلف 
  الجرثومة ليس بسبب انتشارها وامراضيتها فقط ولكن بسبب قابليتها على التغلب علـى المضـادات الحيويـة   

 (Sina et       al.,2013;Fratini, et al., 2014; Martins et al., 2015).   
يتأثر انتاج السموم المعوية بواسطة سالالت الجرثومة بالعديد من العوامل منهـا نوعيـة المغـذيات            

 فضآل عـن ودرجة الحموضة ودرجة الحرارة والضغط الجوي وكلوريد الصوديوم والمواد الكيميائية االخرى 
فـي درجـة     .تنمو الجرثومة (Zhang et al., 2013;Solano et al.,2013)االحياء المجهرية المنافسة

العلم ان درجة الحـرارة   ، معºم(10-48)عند الـ  السموم المعوية ، وتنتج ºم (7-48) حرارة تتراوح بين
تقع سموم هذه ال.درجة الحموضة المثلى إلنتاج ºم (40-45)درجة حرارة  المثلى النتاج هذه السموم يقع بين 

النتاج السموم المعوية تقع عنـد  الحد األدنى من درجة الحموضة إلى أن  تشير التقارير ،(6.5-7.3) ما بين
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ومع ذلك فان انتاج السموم المعوية يقاوم ظروف درجة الحموضة المنخفضة والتـي   .  5.1 درجة حموضة
ـ    اتحطم بسهولة الجرثومة التي تنتج هذه السموم، وبالتالي تحافظ على فعاليتها في القناة الهضمية بعد ابتالعه

 (Valero et al.,2009;Makita et al.,2012; Loir et al.,2003) .   
السالالت  ال سيما الجرثومة وانماط حساسيتها للمضادات الحيوية انتشار بشأن معلومات محدودة هناك        

 تهااوممق الجرثومة و معدل انتشار تحديدالى  هذه الدراسة تهدف  .المعزولة من العينات السريرية في العراق
محافظة في  )اإلسهال( نسانالل العينات السريرية المعزولة من سمية  العزالت الجرثوميةو حيويةمضادات اللل

 من B  المعوي السم إنتاج درجة الحموضة علىو ،مثل درجة الحرارة العوامل البيئية  تأثير فضآل عن. بابل
                                              .ابقةالتي لم يتم التحري عنها في دراسة سوجرثومة، هذه القبل 
  المواد وطرائق العمل    

  S. aureusعزل وتشخيص جرثومة الـ 
االمعاء ( االسـهال  و عينات االسهال من المرضى الذين يعانون من اصابات التهاب المعدة ة تجمع        
 2014ر ايلول الى شهر كانون االول لعام اشهر تقع ضمن شه ةاربع مدةالعينات ضمن  تجمعحيث الحاد). 

عينة اسهال. حيـث جمعـت    175من بين  S.aureus جرثومية تعود للنوع عزلة  12، تم الحصول على 
العينات من مستشفيات تقع ضمن محافظة بابل. جمعت المسحات الجرثومية من عينات االسهال تحت ظروف 

 tryptic soy broth (TSB)ر تحتوي على وسـط الــ   معقمة، حيث لقحت هذه المسحات في انابيب اختبا
تخطـيط مـن    اجريساعة، ثم  24لمدة  ºم 37مليليتر. حضنت انابيب االختبار عند درجة حرارة 10بحجم 

  وحضـنت عنـد درجـة    Mannitol Salt Agarانابيب االختبار على اطباق بتري تحتوي على وسط الـ  
  المسـتعمرات علـى شـكل دائـري واملـس المـع      ساعة. حيـث ظهـرت    36-24لمدة  ºم 37حرارة  
 (Sherein et al.,2009; Argudín et al.,2013) .  وشخصت جميع العزالت الجرثومية باالعتماد على

العديد من االختبارات البيوكيميائية االخرى مثل اختبار الكاتاليز  فضآل عن بارات البيوكيميائية التقليدية .االخت
واختزال النتـرات واختبـار    Voges-Proskauerندول واحمر المثيل واختبار الـ واالوكسيديز واختبار اال

ـ    فضآل عـن الحركة واستهالك السترات واليوريز وتكون الحامض من سكريات مختلفة    انتـاج انـزيم الـ
 (Vicosa et al.,2013) thermonuclease تم التأكد من تشخيص الجرثومة بواسطة استخدام شريط الـ .

API Staph system) وقد تم تخزين العزالت الجرثومية على وسط .(TSB  ليسـيرول  جالمحتوي علـى ال
  . º (Zhang et al., 2013)م-80عند درجة حرارة  %20بنسبة 

      الحساسية للمضادات الحيوية اختبار 
ـ  آعشـرين مضـاد  اختبرت حساسـية كـل العـزالت الجرثوميـة ل               ال باسـتخدام طريقـة    آحيوي

. وأقراص المضادات الحيويـة (تركيـز   Mueller Hinton agarوسط الـ  على disc agar diffusionـ 
 ,teicoplanin (Tei) (30), tetracycline (Te) (30) ميكروغرام)  هي كمـا يلـي:  بالمضادات الحيوية 

gentamicin (Gm) (10), oxacillin (Ox) (1), methicillin (Met) (5), vancomycin (Van) 
(30), ampicillin (AmP) (10), clindamycin (C) (2), erythromycin (E) (15), penicillin (P) 
(10 IU), cephalotin (Cep) (30 ), kanamycin (K) (30), fosfomycin (Fos) (30),  
chloramphenicol (Chl) (30), trimethoprim (Tri) (2.5), fusidic acid (FA) (10), 
rifampicin (Rif)(5), Linezolid (Lzd)(30), ciprofloxacin (Cip)(5) and imipenem (I)(10) 

  .(Udo et al., 2006)  
  وسـط ال  انبوبـة اختبـار تحتـوي علـى     إلـى  طبـق البتـري    مـن  ثالث مسـتعمرات  تنقل        

 ثـم  0.5.    القياسـي  مكفارالند لعكورة انبوب وفقا  اللقاح كثافة تم تعديل  Mueller Hinton  broth.ـ 
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 ºم37 عند الحضانة مدةبعد مرور  .اركاألسطح كل على ومسح بها  اللقاح لقاع في من القطن  مسحة تغمس
 مقاومـة و ا ىىسـة الـى حس ا  العـزالت  تثم صنف ،القرص حول منطقةال قطر وقد قيس ساعة، 24 لمدة

ـ  كما هو محدد في مقاومة وامتوسطة    Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)ـ ال
 (Arslan and Özdemir,2012)  .   

   Bتحضير المستخلص الخام للسم المعوي 
بخالصة المجهز   brain heart-infusion (BHI )عزالت الجرثومية في وسط مرق الـ زرعت ال         

  200 ساعة في حاضـنة هـزازة بسـرعة    18لمدة  ºم 37% وحضنت عند درجة حرارة 1الخميرة بنسبة 
دورة/ دقيقـة   3500ند سرعة دورة/ دقيقة. تم الحصول على طافي المزروع الجرثومي من النبذ المركزي ع

ميكرومتـر. اسـتخدم هـذا      0.45 ، ثم مرر هذا الطافي من مرشح غشائي ذات حجم مسـام دقيقة 20لمدة 
   . B (Can and  Çelik, 2012) المحلول الرائق كمصدر للسم المعوي

  Bالكشف عن السم المعوي 
 مباستخدا  reverse passive latex agglutination حسب تقنية الـ   B السم المعوي إنتاج حدد        

 حفر لقح، باختصار  (Argud et al.,2012). وفقا لتوصيات الشركة المصنعة التجارية  SET-RPLA عدة
 latex sensitized مـن الــ    ميكرولتـر   25  معالمحلول الرائق من  ميكرولتر 25 بـ صغيرةصفيحة 

كمجموعة  شركة المصنعةمن قبل ال المقدمة القياسية السموم تستخدما . المضافة لها مضادات السموم المعوية
 من ميكرولتر 25 إضافة عن طريق مرغوب فيهاالالتفاعالت غير  او تواجد  حدوث اختبرو سيطرة موجبة 
تـم  و السـيلوفان ب الصفائح  غطيت .  latexللـ  السيطرة مجموعة ميكرولتر من  25 إلى المحلول الرائق

فـي   ساعة 24 إلى  20 لمدة ة الحضانةمدمرور بعد و . دقائق  3 لمدة  micromixer مجانستها باستخدام 
ـ الم agglutinationالتالزن  وفقا للنمط النتائج وسجلت ،غرفةال درجة حرارة مـن قبـل الشـركة     فووص

ون تك عدم  فسر ، في حين(+++) و ،(++) ،(+) الى درجات كاالتي  ت الموجبة عالت التفاصنف  .المصنعة
   .(Cunha et al.,2006) لبةاسال نتيجةبالالتالزن 

   Bتأثير درجة الحرارة ودرجة الحموضة على انتاج السم المعوي 
 37ساعة عند درجة حرارة  24وحضنت لمدة  blood agarالجرثومة على وسط اكار الدم  تزرع        

/مليلتـر  CFU108بتركيـز   BHIانابيب اختبار حاوية على وسط مرق الــ   تومن هذا المزروع لقح، ºم
. اخذ العالق الجرثومي ولقحت به انابيب اختبـار حاويـة   ºم 37ساعة عند درجة حرارة  24وحضنت لمدة 

 ,30 ,25 ,15,20 ,10 ,5) ساعة عند درجات حرارة مختلفة  24وحضنت لمدة  BHIعلى وسط مرق الـ 
ب به انابي تخذ العالق الجرثومي ولقحأكذلك  0.2 ± 7.4 .وعند درجة حموضة ثابتة  ºم (50, 40,45 ,35

 (11-3)عند درجات حموضة مختلفـة   ساعة 24 لمدة تاالختبار الحاوية على نفس الوسط  الزرعي وحضن
المطلوبـة عـن طريـق تعـديل الـرقم      الرقم الهيـدروجيني  وتحققت قيم  .ºم 37وعند درجة حرارة ثابتة 

ـ  مــــــــــرقوســــــــــط الهيــــــــــدروجيني ل   الــــــــــ
  BHI )7.4 pH1بتركيز  الهيدروكلوريكحامض  ) باستخدامM  0.2بتركيز  و  هيدروكسيد الصوديومM .

دقيقة،   20 دورة في الدقيقة لمدة  3500بسرعة لعينات لة الحضانة المحددة تم عمل الطرد المركزي مدوبعد 
 ,.Kristlova et al) إلزالة الخاليـا المتبقيـة   وجمع المحلول الرائق من العينات واعيد الطرد المركزي له 

 .SEB المعوي سمكمصدر لل حلول الرائق الموقد استخدم هذا  .(2012
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  والمناقشة النتائج
  عزل وتشخيص العزالت الجرثومية

عينة اسهال، أي بنسـبة   175من مجموع  S. aureus عشر عزلة جرثومية تعود للنوع  ااثن تعزل        
التقليديـة  بـارات البيوكيميائيـة   وشخصت جميع العزالت الجرثومية باالعتمـاد علـى االخت   . %6.7عزل 

صبغة غرام ( موجبة للصبغة وهي على شكل مسـتدير غيـر مكونـة     فضآل عن .)1الجدول(الموضحة في 
للسبورات وتكون مفردة او على شكل ازواج او سالسل قصيرة او تترتب في عناقيد غير منتظمـة)، تمتلـك   

، ويكـون  sheep blood agarعلى وسط الـ   beta-hemolyticفعالية حالة للدم من نوع الـ الجرثومة 
لون المستعمرات عديم اللون الى االصفر. اما بالنسبة لالختبارات البيوكيميائية تكون الجرثومة موجبة النـزيم  

عن االنواع االخـرى   S. aureusومخمرة لسكر المالتوز وهذان االختباران يميزان النوع  coagulaseالـ 
  التي تعود لنفس الجنس.  

من العالمات المميزة المراض الجهاز الهضمي الناتجة عن الجراثيم وفي بعض االحيان  االسهال ديع         
االسهال من المشاكل الخطيرة النه  دتقترن بتغيرات التهابية تقرحية تحدث في االمعاء الدقيقة او الغليظة. ويع

اني بعد امـراض الجهـاز   يؤدي الى الهالك او الموت بين االطفال وحتى البالغين. يحتل االسهال المركز الث
. (Yah et al.,2007) ة في بعض  مدن العالمظالتنفسي كاحد المسببات الرئيسة للهالك بين االمراض المالح

 Salmonellaثاني مسبب لالمراض المنقولة عن طريق الغذاء بعد انواع جنس الـ  S. aureusيمثل النوع 

(Medvedova et al.,2009)  اشار الباحثـان  . Flemming and Ackermann, (2007)    الـى نتـائج
%. في حين اشـار  7.3من مرضى يعانون من االسهال بنسبة  S. aureusمقاربة حيث عزلت جرثومة الـ 

  . بينمـا اشـار الباحـث    40.5%الى ان نسبة عـزل الجرثومـة كـان     (Gebreselassie,2002)الباحث
 Bhalla  كذلك اشار الباحث 4.2%الى ان نسبة عزل الجرثومة كان  (2007)وجماعته .Okolo  وجماعتـه 

فقد سجل نسبة عزل هـي   (2007) وجماعته Yahالباحث  فضآل عن. 3.1%الى نسبة عزل هي  )(2013
3.2.%  

  Bاج السم المعوي الكشف عن انت
باستخدام وسط مرق الـ   Bالسم المعوي تم التحري عن قابلية جميع العزالت الجرثومية على إنتاج          

)BHI وباالعتماد على طريقة الـ ،( reverse passive latex agglutination (RPLA).  اظهرتحيث 
٪)  لديها القدرة علـى  66.7عزلة جرثومية فقط ثمان عزالت  (  12 ) الى ان من  بين2 الجدول(النتائج في 

   . SEBإنتاج السم المعوي 
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من عينات  ةالمعزول  S. aureusلعزالت الجرثومية للـ نتائج االختبارات البيوكيميائية ل. 1الجدول
  اإلسهال.

  النتيجة  االختبارات
  +  انزيم الكاتااليز

  ــــ  انزيم االوكسيديز
  ــــ  انتاج االندول

  +  اختزال السترات
  +  احمر المثيل

  +  فوكس بروسكاور
  +  تحليل كريات الدم الحمراء

  + Coagulaseانزيم الكوئكيليز 
  +  الثرمونيوكليزانزيم 

  ــــ  القدرة على الحركة
  ــــ  استهالك السترات

  +  انزيم اليوريز
    انتاج الحامض من السكريات

  +  الكلوكوز
  + المانيتول
  +  المالتوز
  +  الالكتوز
  -  الرافينوز
  +  السكروز

  
يس اللتهـاب المعـدة   هي المسبب الرئو،  Heat-stable تكون السموم المعوية   مستقرة بالحرارة        

. Bواألمعاء.    وأفادت دراسات سابقة االختالف في انتشار الجرثومة  وقابليتها على إنتاج السـم المعـوي    
  S. aureusالى ان العزالت الجرثومية للــ   (2011)  وجماعته Ataeeعلى سبيل المثال، اشار الباحث  

٪. في حين عزلت الجرثومة من  4بنسبة  Bج السم المعوي معزولة من العينات السريرية لها القابلية على انتا
ان العـزالت   فضآل عـن ،  (Al- Jumaily et al.,2014 ) ٪21.6بنسبة   mastitisاالبقار المصابة بالـ 

٪  25 بنسـبة  Bالجرثومية المعزولة من االصابات الجلدية كانت لها القابلية علـى انتـاج السـم المعـوي     
(Imanifooladi et al.,2007)  مـن العـزالت الجرثوميـة    50، واشارت دراسة اخرى الى ان حوالي ٪

انتشـار العـزالت   يختلـف  . (Ahanotu et al.,2006) المعزولة سريريآ لها القابلية على أنتاج هذا السـم 
الجرثومية المنتجة للسموم المعوية  من العينات السريرية اإلنسان  بين الدراسات في بلـدان مختلفـة أو فـي    
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. قد يكون سبب هذه االختالفات يعود الى اختالف العـزالت بيئيـآ، وحساسـية     هنفس طق مختلفة من البلدمنا
في  وانواعها الطريقة المستخدمة للكشف عن السموم المعوية و  الجينات وعدد  العينات السريرية المستخدمة

  .هذه الدراسات
الوصول إلى كل األنسـجة المناعيـة الموضـعية    بطانة األمعاء و  Bيمكن ان يخترق السم المعوي         

تنشيط الجهاز المناعي  الموضعي مما يؤدي الى اضرار فـي  يقوم ب Bوالجهازية.  ويفترض أن السم المعوي 
إنطـالق بعـض     Bكذلك ينشط السم المعوي ان السم يقوم بتنشيط الخاليا  البدينة.  فضآل عنالقناة الهضمية 

  ر الجهـاز الهضـمي  اضـر ا ات مثل (الهستامين والليكوترين)  أيضا مسؤوال عنالمواد المسؤولة عن التهاب
 (Ortega et al.,2012)  وبالتالي، يجب أن  تجهز مختبرات  األحياء المجهرية باالختبارات  التشخيصـية .

تشخيص الجرثومة. وعليه يمكن تصميم أساليب جديدة لعالج االصـابات   فضآل عنللكشف عن هكذا سموم  
  ة افضل،  ومنع استخدام غير مبرر للمضادات الحيوية، ومنع ظهور المقاومة للمضادات الحيوية.  بطريق

المعزولة من عينات   S. aureus ـالعزالت الجرثومية لل من SEB السم المعوي : إنتاج2الجدول
   .اإلسهال

  درجة التالزن  العزالت 
SA1 +  
SA2 +++  
SA3 ــــــــــ  
SA4 +++  
SA5 ++  
SA6 ++  
SA7 ـــــــــ  
SA8 +  
SA9 ــــــــــ  
SA10 ــــــــــ  
SA11 +++  
SA12  +++  

 الحساسية للمضادات الحيوية
  20 معزولة من عينات اإلسهال إلـى ال S. aureusللعزالت الجرثومية للـ  اختبرت انماط المقاومة         

ئج مقاومـة عاليـة للعـزالت الجرثوميـة لكـال      وقد اظهرت النتا. ) 3 الجدول(مبين في  كما آحيوي آمضاد
  ت العزالت الجرثوميـة ٪. في حين أظهر100 وذلك بنسبة مقاومة لبنسلين واألمبيسلينا المضادين الحيويين 

٪. 66.7 ) بنسبة  ميثيسيلين واالريثروميسينوال وكساسيلينواأل التتراسيكلينمضادات حيوية (  ةالربع مقاومة
قـد لوحظـت   ٪. و58.3 بنسبة trimetheprim للـ  مقاومة الجرثومية  عزالتذلك أظهرت ال فضآل عنو

 مقاومـة  ت النتـائج  . فـي حـين أظهـر   41.7% بنسبة الكليندامايسين منخفضة للمضاد الحيوي ال المقاومة
لعزالت الجرثومية ابينما كانت مقاومة ٪، 33.3 بنسبة   السيبروفالكسينكانامايسين وال   للمضادين الحيويين 
 من قليل في حين اظهرت النتائج ٪. 25 بنسبة يميبينيماإلالكلورامفينيكول و و تيكوبالنينللمضادات الحيوية ال

اظهـرت  ٪.  16.7بنسـبة   ريفامبيسـين الفانكومايسـين و وال مقاومة للجنتاميسين الجرثومية تكون  العزالت
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 والفوسفوميسين بنسـبة  نزوليداللو وتين العزالت الجرثومية مقاومة منخفضة جدآ  للمضادات الحيوية  السيفال
  ٪.100 اي بنسبة  الفوسيديكلحامض بينما كانت جميع العزالت الجرثومية حساسة ٪. 8.3

من بين االحياء المجهرية الموجبة لصبغة الجرام،  هـو االكثـر    staphylococci يعتبر جنس الـ         
مقاومتهـا إلـى مختلـف     S. aureusجرثومة الــ   تكرارآ في  المقاومة المضادات الحيوية. و قد تطور

. ال تتفق نتائج  هذه الدراسـة مـع   (Arslan and Özdemir,2012)المضادات الحيوية  من طرق مختلفة 
تكون غير مقاومـة    S. aureusدراسات أخرى حيث تشير هذه الدراسات  الى ان العزالت الجرثومية للـ 

ـــ    methicillinللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (Shareef et al.,2009; Yan et al.,2012; Alian et al.,2012) .دراسات ان العديد من الأظهرت و

ــة ل  ــون حساســ ــة تكــ ــزالت الجرثوميــ ـــ العــ ــبة   Vancomycinلــ   %١٠٠بنســ
 (Shareef et al.,2009; Pereira et al.,2009; Can and  Çelik,2012; Argud et al.,2012; 

Alian et al.,2012; Sina et al.,2013).  ان العزالت  اشارت دراسات أخرى  ج الدراسة معنتائال تتفق
لك ذك trimetheprim .(Shareef et al.,2009; Argud et al.,2012)الجرثومية تكون غير مقاومة للـ 

  ciprofloxacinلــ  مقاومـة ل  الـى انـه ال توجـد     تشـير  دراسات أخـرى  ال تتفق نتائج الدراسة مع 
  (Pereira et al.,2009 ;Alian et al.,2012; Argud et al.,2012) ال تتفـق مـع    الدراسة . ونتائج

 imipenem  Arslan and لــ  دراسات أخرى اشارت الى ان  جميع  العزالت الجرثومية تكون حساسة ل

Özdemir, 2012)  ،.(Can and  Çelik,2012;  تتفق النتائج مع نتائج دراسة أخرى للباحثانCan and 
Celik,2012  من العزالت الجرثومية المعزولة من االجبـان التركيـة تكـون مقاومـة للــ      ٪  25الى ان
teicoplanin مـن   33.3 ٪ و 25 التـي تشـير الـى  أن     نفسها الدراسة مع النتائج  . في حين تختلف ٪

على التوالي. في حين أن جميع  clindamycinوالـ    tetracyclineالعزالت الجرثومية تكون مقاومة للـ 
٪ مـن العـزالت    16.6 جهة أخـرى كانـت   ومن.  gentamicinكانت حساسة للـ   الجرثومية العزالت

٪ من العزالت الجرثومية كانت  مقاومة للـ   50 . أيضا methicillinو    oxacillinالجرثومية  مقاومة للـ 
ampicillin   وerythromycin    .(Can and  Çelik,2012)  

 75 حيث  وجـد  أن  (Jaber,2011)دراسة مع النتائج  التي اشار اليها الباحث نتائج  هذه الال تتفق         
 28.8 الـى  أن  (2012) وجماعته Yanاشار الباحث ٪ من العزالت الجرثومية تكون مقاومة للجنتاميسين. 

٪ من العزالت الجرثومية المعزولة من العينات السريرية كانـت مقاومـة لاللتتراسـيكلين    ٪3.8، ٪96.2، 
الـذي الحـظ بـان     هنفس نتائج  هذه الدراسة ال تتفق مع الباحثبينما لبنسلين والريفامبيسين على التوالي. وا

  erythromycinوالــ   clindamycin% لكل من الـ  7.7 العزالت الجرثومية تكون مقاومة بنسبة اقل من
(Yan et al.,2012) . نتائج هذه الدراسة  مع دراسة أخرى للباحث تتفقPereira  وجماعته حيث اشار الى

ال تتفـق  . (Pereira et al.,2009) ان هناك  نسبة ضئيلة من العزالت الجرثومية تكون مقاومة للجنتاميسين
٪ مـن العـزالت   100وجماعته الذي وجـدت ان   Shareefنتائج  هذه الدراسة مع  دراسة أخرى للباحث 

٪ من هـذه العـزالت  مقاومـة    80يكلين بينما كانت الجرثومية المعزولة من الدجاج كانت حساسة لاللتتراس
٪ مـن  25أن  (2013) وجماعتـه   Sina.  أظهـر الباحـث   (Shareef et al.,2009) لاللكلورامفينيكول

ـ  العزالت الجرثومية كانت مقاومة لألوكساسيلين. ان نتائج  هذه الدراسة تتفق مع نتائج الباحث حيـث   هنفس
المعزولة من االصابات  الجلدية كانت مقاومة للبنسلين البنزيل،  أيضـا   أظهر أن جميع العزالت الجرثومية 
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في القضاء علـى   تتفق النتائج الدراسة مع نتائج الباحث في ان الفوسفوميسين و حامض الفوسيديك كانا فعالين
  .(Sina et al.,2013) العزالت الجرثومية

حيث اشار الى ان جميـع    (Ackermann et al.,2005)ال تتفق نتائج الدراسة مع دراسة للباحث         
. في حين تتفق نتائج الدراسـة مـع    oxacillinالعزالت الجرثومية المعزولة من االسهال كانت حساسة للـ 

% مـن العـزالت    50 وجماعته حيث اشار الى ان اكثـر مـن   (Schlievert et al.,2010)نتائج الباحث 
. ان مقاومة العـزالت الجرثوميـة للــ    methicillinن مقاومة للـ الجرثومية المعزولة من المستشفيات تكو

methicillin العامل المباشر في زيادة فوعة جرثومة الـ  دال يعS aureus     ولكن يـؤثر بطريقـة غيـر ،
مباشرة على انتاج عوامل الفوعة االخرى للجرثومة، وبالتالي تكون السيطرة على االصابات الناتجة من هـذه  

 كثر صعوبة. وهناك دراسة تشير الى وجود عزالت جرثومية معزولة من المرضى تكون مقاومـة الجرثومة ا
  .  الحـــــــــــــظ الباحثـــــــــــــانvancomycinللــــــــــــــ 

 Arslan and Ozdemir,(2012) من العزالت الجرثومية المعزولة من عينات سريرية تكـون   93 ان %
 β-lactamsحيوية من مجموعة الــ  . لمنع االستخدام غير الضروري للمضادات الlinezolidحساسة للـ 

والوصول الى العالج الفعال يجب اوآل عزل الجرثومة وتحديد حساسيتها للمضادات الحيوية قبل البـدء بـاي   
. ان استخدام المضادات الحيوية في عالج امراض االسهال ساهم في الحد (Bendahou et al.,2008) عالج

من هذه االمراض. ومع ذلك تبقى العزالت الجرثومية المقاومة للمضادات الحيوية  من المشاكل المقترنة مـع  
 مرضى االسهال والتي تشكل تحدي خطير. لذلك ندعو الى تنظيم استخدام المضادات الحيوية للحد من مقاومة

تشير نتائج هذه الدراسة الى وجـود مسـتويات عاليـة مـن المقاومـة       .(Sina et al.,2013) هذه االدوية
،  S. aureusللمضادات الحيوية بين العزالت الجرثومية والتي تشير الى اهمية امراضـية جرثومـة الــ    

صـابات البشـرية وحتـى    ويمكن ان تساعد هذه النتائج في اختيار المضاد الحيوي المناسب للسيطرة على اال
  البيطرية.

  للمضادات الحيوية   S. aureus: الحساسية العزالت الجرثومية للـ  3جدول 
 المضاد الحيوي العزالت الحساسة (%) العزالت متوسطة (%) العزالت المقاومة (%)

3 ( 25 ) 0 9 ( 75 ) Teicoplanin 
8 ( 66.7 ) 0 4 ( 33.3 ) Tetracycline 
2 ( 16.7 ) 1 ( 8.3 )  9 ( 75 )  Gentamicin 
8 ( 66.7 ) 2 ( 16.7 ) 2 ( 16.7 ) Oxacillin  
8 ( 66.7 ) 0  4 ( 33.3 ) Methicillin 
2 ( 16.7 )  1 ( 8.3 ) 9 ( 75 ) Vancomycin 
12 ( 100 ) 0 0  Ampicillin 
5 ( 41.7 ) 0  7 ( 58.3 ) Clindamycin  
8 ( 66.7 )  2 ( 16.7 ) 2 ( 16.7 ) Erythromycin 
12 ( 100 ) 0 0  Penicillin 
1 ( 8.3 ) 0 11 ( 91.7 ) Cephalotin 
1 ( 8.3 )  0 11 ( 91.7 ) Linezolid 
4 ( 33.3 ) 0  8 ( 66.7 )  Kanamycin 
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0  1 ( 8.3 ) 11 ( 91.7 ) Fosfomycin  
3 ( 25 )  1 ( 8.3 ) 8 ( 66.7 ) Chloramphenicol 

7 ( 58.3 ) 0 5 ( 41.7 ) Trimetheprim 
0  0 12 ( 100 )  Fusidic acid 

2 ( 16.7 ) 0 10 ( 83.3 ) Rifampicin 
4 ( 33.3 ) 0 8 ( 66.7 ) Ciproflaxacin  
3 ( 25 )  0  9 ( 75 )  Imipenem 

  
   Bانتاج السم المعوي  فيتأثير درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني 

من قبل  B رجة حرارة تم فيها انتاج السم المعوي كانت اقل د ºم 20اظهرت النتائج ان درجة حرارة         
هي اعلى درجة حرارة اظهـرت فيهـا جميـع     ºم 40 في حين كانت درجة الحرارة اربع عزالت جرثومية.

 , SA2) العزالت الجرثومية قابلتها على انتاج السم المعوي.  بينما تمكنت ثالث عزالت جرثوميـة فقـط   
SA11 ,SA12) م45ي عند درجة حرارة من انتاج السم المعوº  لوحظ ان اقل رقم هيدروجيني  4(جدول .(

وان هـاتين العـزلتين    SA4, SA12في عزلتين جرثـوميتين فقـط همـا      4 اظهر انتاج السم المعوي هو
  ). 5(جدول   10.5 الجرثوميتين لهما القابلية على انتاج السم المعوي حتى عند الرقم الهيدروجيني

 .Sجات الحرارة المختلفة على انتاج السم المعوي من العزالت الجرثوميـة للــ   : تأثير در 4جدول    
aureus 

درجة  العزالت الجرثومية
الحرار

)ºة (م  
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يعتمد إنتاج السموم المعوية  على العديد من العوامـل الخارجيـة. وتشـمل أهـم العوامـل الـرقم               
أن  نمـو   (Rajkovic,2012) . أظهر الباحـث   (Kristlová et al.,2012) الهيدروجيني ودرجة الحرارة

  جرثومـــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــ
 S. aureus   م 22وإنتاج السموم المعوية  يمكن أن يحدث عند درجة حرارةº  م 37وº  و   ولكن ليس في

تستطيع النمو عنـد الـرقم    S. aureusان جرثومة الـ  (2009) وجماعته Valeroسجل الباحث . ºم 12
روف الحامضية. وأظهـرت نتـائج   ظا لنمو تحت ال، مما يدل على قدرة الجرثومة على   4.5 الهيدروجيني

. ان نتائج الباحث لها اهمية  خاصـة فـي      7 الباحث ان  النمو الجرثومة كان أعلى عند الرقم الهيدروجيني
التنبؤ بإنتاج السموم المعوية، ألن الرقم الهيدروجيني ودرجة الحرارة المثلى إلنتاج السموم المعوية  عادة مـا  

الـى   (Cunha and Calsolari,2008) اشار الباحثانال من الدرجات المثلى لنمو الجرثومة. تكون أعلى قلي
 coagulase-negativeلالنـواع الجرثوميـة السـالبة الختبـار الــ       SEBان  إنتاج السـم المعـوي   
staphylococci (CNS)  مختلفة وكان  معظم اإلنتـاج الدرجات حرارة وقيم الرقم الهيدروجيني  يحدث عند 

الباحثان تثبيط انتاج السم  وقد الحظ . 7 وعند الرقم الهيدروجيني ºم 39.4 للسم المعوي  عند درجة حرارة 
بـالرقم  . وفيمـا يتعلـق    4.5 وعند الـرقم الهيـدروجيني   ºم41درجة الحرارة إلى  تالمعوي عندما  زيد

أو   9 رقم الهيدروجيني  أعلـى مـن  ، الحظ  الباحثان أن إنتاج السموم المعوية ال يحدث عند الالهيدروجيني 
٪ . وان الـرقم   50، لوحظ انخفـاض فـي انتـاج السـم بنسـبة       8 ، وعند الرقم الهيدروجيني 5 أقل من

  .6.8هي  SEBالهيدجروجيني االمثل إلنتاج السم المعوي  
 (35-45)دراسة أخرى وجدوا ان انتاج السم المعوي يقع ضمن مدى من درجات الحرارة هـو  في و        

هذه الدراسة الى ان انتاج السم المعوي من قبل الجرثومة  لـوحظ  تشير نتائج  . º(Schmitt et al.,1990)م
عنـد   SEBلو يالحظ إنتاج السم . لوحظ إنتاج السم المعـوي  ° م 50 ، ولكن عند درجة حرارة° م 45عند 

ان الجرثومة  (2012) جماعتهو Kristlovaذلك، وجد الباحث   فضآل عن. و(10.5-4) الرقم الهيدروجيني
.   (10.6-4.3)الـرقم الهيـدروجيني    مدى منعند  SEHتتمكن من النمو وانتاج السم المعوي من النوع  

اكثر مـن    SEBهذه الدراسة تشير الى  أن درجة الحرارة العالية لها التأثير على إنتاج السم المعوي    نتائج 
قـادرة   لوحظ ان الجرثومـة   .يث لم يالحظ انتاج السم المعويحدرجة مئوية،  20 درجات حرارة األقل من
ضمن نطاق واسع من قيم الرقم الهيدروجيني، وهـذا مـا أكـده  الدراسـات      SEBعلى انتاج السم المعوي 

معرفة المزيـد عـن   نستنتج انه يجب  ه الدراسةذمن نتائج هالسموم المعوية . اخرى من  انواع االخرى على
        عوامل التي تساهم في إنتاج هذه السموم وكذلك لمزيد من الفهم لخصائصها السمية.السموم المعوية وال

      
       

 : تأثير قيم الرقم الهيدروجيني المختلفة على انتاج السم المعوي من العزالت الجرثومية للـ 5جدول 
S. aureus 

الرقم  العزالت الجرثومية
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