أشكال  Lلنوعي  Haemophilus parainfluenzaeو  Haemophilus aphrophilusالمعزولين
من المرضى المصابين بإصابات الجهاز التنفسي العلوي في مدينة الموصل
 1أوس إبراهيم سليمان نادر و  2صبحي حسين خلف و  3علي صالح حسين
 1قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق
 2كلية التمريض  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

 3قسم علوم الحياة  ،كلية التربية  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الملخص
جمعت  222عينة من المنطقة األنفية – البلعومية و الفمية – البلعومية من المرضى الوافدين إلى مستشفيات السالمم العالام التعليمال والننسالاا التعليمال للالوددة
بمدينالة الموصالل مالابين كالانون األول  2223ولغايالة نيسالان ، 2222لألعمالار مالا دون  2سالنوات والالالى مالا فالوق  22سالنة ومالن كالم الجنسالين  .تمالت د ارسالة تالاليرير
المضالالاد الحيالالو  Vancomycinفال تكالالوين لشالالكال  Lللجالراريم قيالالد الد ارسالالة ولقالالد اسالالتندم الوسالالط المغال

السالالا ل (ل) بوجالالود تراكيالالة عالالدة مالالن Vancomycin

وعند تركية اللقالا  125نليالة مالل ظهالر لن  MICللنالو  1.2 H. parainfluenzaeمالايكرو رالرام مالل والنالو  2.0 H. aphrophilusمالايكرو رالرام
ش الالوهدت في ال لشالالكال  ، Lعن الالد اسالالتندام الوسالالط المغال ال

مالالل وال ال

مايكروررام مل و  2.0مايكروررام مل للنوعين األول والران

السالالا ل( ) كان الالت  MICللنالالوعين عنالالد تركي الالة اللقالالا  127نليالالة م الالل حيالالا كان الالت 1.2

ك لك لوحظت لشكال  Lعند ه ا التركية.
-7
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عنالالد تنميالالة الج الراريم علالالى الوسالالطين الصالاللبين (ل) و ( ) الل ال ين لقحالالا بالالالتنفيفين  12و  ، 12فال التنفيالالو ادول لالالم تمحالالظ لشالالكال  Lو لالالك لعالالدم وجالالود
منطقالالة تربالاليط ولكالالن لوحظالالت ف ال التنفيالالو الرالالان لشالالكال  Lف ال منطقالالة التربالاليط المحيطالالة بقالالرض المضالالاد الحيالالو  Vancomycinوبكميالالة قليلالالة ف ال الوسالالط
الصالل

(ل) للنالو  ، H. parainfluenzaeولالم تظهالر هال أل األشالكال عنالد اسالتندام الوسالط الصالل

( ) لهال ا النالو وبكالم التنفيفالين  12-1و  ، 12-7بينمالا لالم

تظهر ه أل األشكال على كم الوسطين الصلبين ولكم التنفيفين للنو . H. aphrophilus

الكلمات الدالة.L – Forms ، Haemophilus parainfluenzae ، Haemophilus aphrophilus :

المقدمة
يحتو

الجهاة التنفس

لإلنسان على عدد كبير ومتنو من األحياا

المجهرية ومن ضمنها لنوا من الجراريم الت تسب
نطي اًر على حياة اإلنسان لو قد يؤد

لمراضاً منها ما يكون

إلى الوفاة كما تتيرر األ ن الوسطى

ويربط ايضاً لنةيم  Bacterial transglycosylaseال

ينلق طبقة

الببتيدوكميكان (.)12،12،7،0

ويهال ال ال الالدو البحال ال ال الالا إلال ال ال الالى د ارسال ال ال الالة إمكانيال ال ال الالة تحال ال ال الالول

Haemophilus

بالجهاة التنفس العلو على نحو رير مباشر ( ،)9تنتقل بعدها اإلصابة

 parainfluenzaeو  H. aphrophilusالالالى لشالالكال  Lعالالن طريالالق

إلى مناطق

تحفيةهمالالا إلنتالالاج ه ال ا الشالالكل باسالالتندام المضالالاد الحيالالو  Vancomycinو

لنرى من جسم اإلنسان ( ،)8ومن ه أل الجراريم جنس Haemophilus

إجراا انتبار تيرير حجم اللقا ف التركيالة المرالبط األدنالى باسالتندام المضالاد

المجهرية من الفم إلى الجهاة التنفس
ال

والر تين وقد ت ه

يوجد ف الجهاة التنفس العلو  ،وتستعمر لفرادأل الطبقة المناطية

لإلنسان والحيوان ،وتتمية بينها مكورات عصوية صغيرة سالب لصبغة كرام
و تتمية بظاهرة تعدد األشكال وتنمو على األوساط الغنية (.)5،2
عندما تفقد ه أل الجراريم جدارها النلو وتنمو تتحول الى شكل  Lال
يساهم ف إبقاا األنماج الت يسببها ه ا الجنس ويةيد من ربات ف الجهاة
التنفس  ،وشكل  Lه ا وصف معهد ليستر ف لندن Lister Institute,
 Londonألول مرة وتتمية الجراريم الت
لجدار النلية الصل

تصبح به ا الشكل بينها فاقدة

ونتيجة له ا يحدا تغاير كبير ف الحجم والشكل ل

تتراو لطوالها بين  22-12مايكرون ولصغر حجم  2.1مايكرون بالطول
ويتمية بمقاومت للمضادات الحيوية ولقد عةل من مرضى مصابين بينماج
جررومية ومعالجين بمضادات حيوية ويمكن تحفية الجررومة على انتاج
لشكال  Lبتعريضها لمضاد حيو

مربط لتنليق الجدار النلو

مرل

 Penicillins, Cephalosporinsو  Vancomycinحيا يقوم ه ا
األنير بتربيط تنليق الجدار عن طريق ارتباط بالجةا D-alanyl-D-
 alanineوبالتال

يؤد

إلى اعاقة لنةيم  Transpeptidaseبادرتباط ،

 Vancomycinمنتبريا.

المواد وطرائق العمل

جمعت  122عينة عشوا ية من المنطقة األنفية – البلعومية
 Nasopharynxو  122عينة من المنطقة الفمية – البلعومية
 Oropharynxللفترة ما بين كانون ادول  2223ولغاية نيسان 2222
باستندام مسحات قطنية معقمة ( .)11من المرضى المشنصين من قبل
الطبي

المنتض ال

والننساا للوددة التعليم
وضعت المسحات ف

يشك بإصابتهم من مستشفيات السمم العام التعليم
بالموصل.
وسط ستيورات الناقل

Steurat Transport

 Mediumحيا نقلت العينات إلى المنتبر نمل فترة د تتجاوة 0
ساعات لغرض إجراا ادنتبا ارت الناصة  ،رم ةرعت العينات على وسط
وحضنت بالحاضنة ف درجة ح اررة ْ 37م لمدة 28-22
آكار الدم المطبوخ
ّ
ساعة وبوجود .)2،1( CO2 %12-5

بعد ظهور النمو على وسط آكار الدم المطبوخ شنصت المستعمرات الت
اآلتية H. parainfluenzae ،و H.

يشك بينها تابعة لألنوا
Aphrophilus
بادعتماد على شكلها و انتبار التبعية ( )Sattelismمع بكتريا
و انتبار حاجتها لعامل

Staphylococcus aureus

 Xو  Vو

انتبار انتةال النترات و انتبار األوكسيدية و انتبار الكاتالية و انتبار
إنتاج ادندول و انتبار لنةيم اليورية و انتبار API-NH
اختبار تأثير تركيز اللقاح على التركيز المثبط األدنى للمضاد الحيوي
Vancomycin
حضرت سلسلة تنافيو من ه ا المضاد ف الوسط السا ل (ل) لن  5مل
من التراكية  2.3 ، 2.0 ، 1.2 ، 2.5 ، 5 ، 12و  2.1مايكروررام
م على لنبو
مل فض ً

سيطرة د يحتو على المضاد الحيو وسح

منها

 2.5مل من كل تنفيو بواسطة ماصة معقمة ويبدل بال  2.5مل من

المعلق البكتير المحضر مسبقاً من إضافة  1مل من البكتريا إلى  9مل
من وسط المرق المغ

ال

المحضنة لمدة  22ساعة بوجود CO2 %12-5

قورنت عكارت مع األنابي

5

 1و  2و  3من لنابي
7

0

ماكفردند بحيا

يكون تركية البكتريا مقار لال  12 ، 12 ، 12كا ن

مل  ،بعدها

حضنت األنابي ف الحاضنة بدرجة ْ 37م لمدة  22ساعة بوجود -5
 ، CO2 %12رم سجلت النتيجة و لك عن طريق عمل مسحة من كل
تنفيو وصبغ بصبغة كرام للتحر عن لشكال  Lو الشكل الطبيع
) Normal (Nوبعدها تم قياس العكورة باستندام جهاة المطياو الضو
وبطول موج  522نانوميتر (.)12
ل جرى ه ا ادنتبار باستندام الوسط السا ل (ل) والوسط السا ل ( )
مل فقط لكل نو من البكتريا وعملت مسحات لكل

نو وصبغت بصبغة كرام للتحر عن لشكال  Lوتقاس العكورة باستندام
الطول الموج  522نانوميتر (.)12
اختبار تأثير المضاد الحيوي  Vancomycinعلى تكوين أشكال  Lلكل
من

 Haemophilus parainfluenzaeو

Haemophilus

 aphrophilusباستخدام طريقة األقراص

تم ف ه ا ادنتبار تلقيح كل بكتريا على وسط المرق المغ

وتحضينها

ف الحاضنة ْ 37م ولمدة  22ساعة وبوجود  ، CO2 %12-5بعدها نقل
 1مل من الوسط الةرع لكل نو ولضيو إلى  9مل من وسط المرق
المغ
التنفيو

لك

-7

يصبح تنفيو البكتريا  12-1وبإجراا التنافيو وصود الى

 ، 12بعدها لن ت التنافيو

-1

 12و

-7

 12لكل نو ولقحت

على وسط آكار (ل) ووسط آكار ( ) بال  2.1مل من كل نو من البكتريا
رم نشرت ه أل البكتريا بواسطة ماسحة قطنية معقمة على سطح الوسطين
لعمأل وتركت لمدة  5دقا ق بعدها لضيفت لقراض المضاد الحيو بوساطة
ملقط معقم وحضنت بدرجة ح اررة ْ 37م ولمدة  22ساعة وبوجود %12-5
 ، CO2بعدها تم التحر عن وجود مستعمرات صغيرة دانل نطاق التربيط
و عمل منها مسحات تصبغ بصبغة كرام للتحر عن لشكال .)12( L

النتائج

تبين ه أل التجربة حساسية البكتريا تجاأل المضاد الحيو Vancomycin
5

وتجرى باستندام الوسط السا ل (ل) وبرمرة تراكية للبكتريا وه

 127 ، 120نلية

مل مع العلم لن اةموةيت ه

، 12

، 322 mOsm/kg

وباستندام سلسلة من التنافيو المضاعفة من المضاد الحيو ولقد ظهرت
النتا ج كما ييت :
 يظهر النو  Haemophilus parainfluenzaeعلى الوسط السا ل
(ل) وكما موضح ف

الجدول ( 1و  )2و الصورة ( )1الت

تبين

لشكال .L
الجدول ( )1التركيز المثبط األدنى للنوع * HPIباالعتماد على كمية
العكورة المقاسة بجهاز المطياف الضوئي
حسب تراكيز المضاد الحيوي Vancomycin
 11g 5g 5.2g 1.2g 0.6 g 0.3g 0.1g Noneكائن/مل
+++

++

++

+

+

+

+

+

107

+++

++

++

+

+

+

+

+

106

+++

++

++

+

-

-

-

-

105

( )+تشير إلى ةيادة العكورة .
( )-تشير إلى ان العكورة قليلة جداً لو معدومة .
*Haemophilus parainfluenzae : HPI

الجدول ( )5الفحص المجهري لمالحظة أشكال  Lوتركيزها مقارنة
بالشكل  Nللنوع HPI

اختبار تأثير أزموزية الوسط
وبتركية  127نلية

اختبار تأثير تركيز اللقاح على الـ  MICوعالقته بوجود أشكال L

حسب تراكيز المضاد الحيوي Vancomycin
5g 5.2g 1.2g 0.6 g 0.3g 0.1g None

 11gكائن/مل

L±
LN++ N+++

L+
N++

L++
N++

L+
N++

L+
N++

L±
N+

L±
N±

L±
LN++ N+++

L±
N++

L+
N++

L++
N±

L++
N±

L++
N±

L++
N±

LLN++ N+++

LN++

L±
N+

L+++ L++
NN-

L+
N±

L±
N±

107
6

10

105

( )+تشير إلى اةدياد الشكل  Lلو الشكل ادعتياد . N
( )-تشير إلى قلة او انعدام لحد الشكلين .
( )±تشير إلى احتمالية وجود او عدم وجود لك الشكل  ،لو وجودأل بشكل قليل .

الصورة ( )1أشكال  Lللنوع .Haemophilus parainfluenzae

و يظهالر النالالو  Haemophilus aphrophilusعلالالى الوسالالط السالالا ل (ل)
وكما موضح ف الجدول ( 3و )2

الجدول ( )6الفحص المجهري ألشكال  Lفي النوع  HPIوتركيزها مقارنة
بالشكل  Nحسب تراكيز المضاد الحيوي  Vancomycinوعلى الوسط

*

الجدول ( )3التركيز المثبط األدنى للنوع  HAباالعتماد على كمية

العكورة المقاسة بجهاز المطياف الضوئي حسب تراكيز المضاد الحيوي
Vancomycin
5g 5.2g 1.2g 0.6 g 0.3g 0.1g None

 11gكائن/مل

+++

++

+

+

+

+

+

+

107

+++

++

+

+

+

+

+

+

106

+++

++

+

-

-

-

-

-

105

السائل (ب).
5.2g 1.2g 0.6 g 0.3g 0.1g None
L±
LN++ N+++

L+
N+

L±
N++

L++
N-

L++
N±

5g

 11gكائن/مل

L++
N±

L++
N±

( )+تشير إلى اةدياد الشكل  Lلو الشكل ادعتياد . N

( )-تشير إلى قلة او انعدام لحد الشكلين .

( )±تشير إلى احتمالية وجود لك الشكل لو عدم  ،لو وجودأل قليمً .

 النو  Haemophilus aphrophilusظهرت النتيجة كما موضح
ف الجدول (. )8 ، 7

( )+تشير إلى ةيادة العكورة .

( )-تشير إلى ان العكورة قليلة جداً لو معدومة .

الجدول ( ) 7التركيز المثبط األدنى باالعتماد على كمية العكورة المقاسة

*Haemophilus aphrophilus : HA

بجهاز المطياف الضوئي بالنسبة للوسط السائل (ب) الخاص بالنوع HA

الجدول ( )4الفحص المجهري لمالحظة أشكال  Lوتركيزها مقارنة

حسب تراكيز المضاد الحيوي . Vancomycin

بالشكل  Nللنوع  HAحسب تراكيز المضاد الحيوي Vancomycin
5.2g 1.2g 0.6 g 0.3g 0.1g None

5g

 11gكائن/مل

5.2g 1.2g 0.6 g 0.3g 0.1g None

5g

LN+++

LN++

L±
N+

L±
N±

L++
N±

L++
N±

L+
N±

L+
N±

107

LN+++

LN++

L+
N±

L+
N±

L+
N±

L+
N±

L++
N±

L+
N-

106

( )+تشير إلى ةيادة العكورة .

LN+++

LN++

L±
N±

L+
N-

L±
N-

L±
N-

L+
N-

L++
N-

105

( )±تشير إلى احتمالية وجود لك الشكل لو عدم  ،لو وجودأل قليمً .

++

+

-

+

±

±

( )-تشير إلى قلة او انعدام لحد الشكلين .

 122 mOsm/kgباستندام المضاد الحيو  Vancomycinولكن هنا
 127كا ن مل فقط ولظهر الوسط السا ل (ل) لن الال

 MICللنو  H. parainfluenzaeبالنسبة له ا الحجم من اللقا

هو

 1.2مايكرو ررام مل التركية المربط األدنى.
لما النو  H. aphrophilusفعند ه ا الحجم من اللقا

كان الال MIC

 2.0مايكرو ررام مل.
لما على الوسط السا ل ( ) فكانت النتا ج بالشكل التال :
 النو  Haemophilus parainfluenzaeظهرت النتيجة كما موضحة
ف الجدول ()0 ، 5

المضاد الحيوي . Vancomycin
5.2g 1.2g 0.6 g 0.3g 0.1g None

LN+++

L±
N+

L±
N±

L++
N-

L+
N+

L++
N-

اختبار تأثير المضاد الحيوي  Vancomycinعلى تكوين أشكال  Lلكل
من  Haemophilus parainfluenzaeو Haemophilus
 aphrophilusباستخدام طريقة االقراص
 لقح النو  Haemophilus parainfluenzaeعلى الوسطين (ل) و
( ) بتنفيفين  12-1و  12-7وبعد لن حملة لو

الخاص بالنوع  HPIحسب تراكيز المضاد الحيوي . Vancomycin

++

+

±

±

5g
-

( )+تشير إلى ةيادة العكورة .

( )-تشير إلى ان العكورة قليلة جداً لو معدومة .

م.
( )±تشير إلى احتمالية وجود لك الشكل لو عدم  ،لو وجودأل قلي ً

-

107

10

( )±تشير إلى احتمالية وجود لك الشكل لو عدم  ،لو وجودأل قليمً .

عند التنفيو 12-7على الوسط الصل

 11gكائن/مل

L++
N-

L++
N±

7

( )-تشير إلى قلة او انعدام لحد الشكلين .

الجدول ( ) 2التركيز المثبط األدنى باالعتماد على كمية العكورة المقاسة
بجهاز المطياف الضوئي بالنسبة للوسط السائل (ب)

5g

 11gكائن/مل

( )+تشير إلى اةدياد الشكل  Lلو الشكل ادعتياد . N

التربيط وفحصها بالمجهر الضو

-

±

بالشكل  Nحسب تراكيز

اختبار تأثير ازموزية الوسط السائل (أ) والوسط السائل (ب) على
أشكال L
لةموةيت
اجر ه ا ادنتبار باستندام الوسط السا ل ( ) ال

-

±

107

الجدول ( )8الفحص المجهري ألشكال  Lفي النوع  HAوتركيزها مقارنة

( )±تشير إلى احتمالية وجود او عدم وجود لك الشكل  ،لو وجودأل بشكل قليل .

5.2g 1.2g 0.6 g 0.3g 0.1g None

 11gكائن/مل

( )-تشير إلى ان العكورة قليلة جداً لو معدومة .

( )+تشير إلى اةدياد الشكل  Lلو الشكل ادعتياد . N

يستندم حجم اللقا

107

من منطقة

لممحظة لشكال  Lوالشكل

الطبيع لها تبين ان التنفيو  12-1لم يظهر نطاق تربيط ولكن
الوسط الصل

(ل) ظهر نطاق تربيط  ،لما

( ) عند التنفيو  12-1و  12-7لم يظهر نطاق

تربيط
 النو  Haemophilus aphrophilusلم يظهر ل نطاق تربيط على
كم الوسطين الصلبين و بكم التنفيفين .

المناقشة
اختبار تأثير تركيز اللقاح على الـ  MICوعالقته بوجود أشكال L

لعطى حجم اللقا  125نلية

بمقدار الضعو من النو الران  ،وهنا تجدر ادشارة إلى ان الحل الوسط

مل للنوعين لقل كمية من العكورة وكانت

عند التراكية  1.2و  2.0مايكروررام

مل للنوعين

H.

 parainfluenzaeو  H. aphrophilusعلى التوال  ،كما لوحظ تكون
لشكال  Lلهما وه

حصل عليها الباحا Roberts

مقاربة للنتيجة الت

وآنرون ( )12()1972عندما درسوا قدرة ربوت لشكال  Lللنو

ف انتيار الدواا لو المضاد الحيو يتضمن انتيار وسط اةموة باةموةية
لكرر من الشكل  Lبالتال ييت

معينة تساعد على بقاا الشكل ادعتياد

دور المضاد الحيو ليقض على معظم الشكل ادعتياد

ويكون ا تيرير

لكبر ف الجررومة .
اختبار تأثير ازموزية الوسط السائل (أ) و (ب) على أشكال L

 Haemophilus influenzaeف األوساط ادةموةية وعمقتها بالحساسية

من ممحظة نتيجة ه ا ادنتبار تبين ان التركية المربط األدنى ف الوسط

تجاأل المضاد الحيو  ، Penicillinولوضحوا بان التركية المربط األدنى

السا ل (ل) كان تقريباً مشابهاً لما حصل علي ف الوسط السا ل ( )  ،مع

Haemophilus

بالنسبة للنو  H. parainfluenzaeوهما  1.2و  2.0مايكروررام

مل

 parainfluenzaeومما تجدر اإلشارة إلي لن الباحران  Greenwoodو

بينما عند الوسط السا ل ( ) كان  1.2مايكروررام

مل  ،والنو

H.

 )2،3()1909 ، 1972( O’Gradyقد درسا لشكال  Lللنوعين

 aphrophilusعند الوسط السا ل (ل) ليضاً لعطى تركيةين هما  2.0و

له ا النو

مل وه ا يتطابق مع النو

كان  2.0مايكروررام

 Haemophilus aphrophilusومتقار

مع النو

 Proteus mirabilisو  Escherichia coliودحظا بان النو
الوسط ال

coliقد تحلل بسرعة ف

E.

كانت اةموةيت mOsm/kg 232

بينما بق النو  P. mirabilisرابتاً ولكن تحلل عند الوسط ال

اةموةيت

انتمو بسيط هو لن ف الوسط السا ل (ل) كان هنالك تقار بين تركيةين

 2.3مايكروررام مل وعند الوسط السا ل ( )  2.0مايكروررام
العلم بان حجم اللقا
البحا ال
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كان  12كا ن

مل مع

مل  ،ه أل النتيجة متطابقة مع

لجراأل الباحا  Robertsوةممؤأل ( )12()1972عندما درسوا

 mOsm/kg 152وهنا تجدر ادشارة إلى ان الحاجة إلى وجود وسط و

ادةموةية على ه ين الوسطين للنو  Haemophilus influenzaeوتبين

اجراا انتبارات الحساسية للبكتريا تجاأل المضادات

مل وان

اةموةية معينة تفيد ف

الحيوية وبالتال معرفة ل
بالمجهر يج

مضاد لعطى تركي اًة مربطاً لدنى وعند الفحض

ان نمحظ وجود لقل كمية من لشكال  Lوه ا العدد القليل

يفيد ف انتيار الدواا األكرر تيري اًر عليها  ،ان ألشكال  Lدور ف حدوا
ادنتكاسة ف فترة النقاهة وناصة عند بعض األنوا الت يعود فيها الشكل

ان التركية المربط األدنى كان ما بين  1.2و  2.0مايكروررام

الوسط السا ل ( ) هو لقل إظها اًر للعكورة من الوسط السا ل (ل)  ،وبينوا

ان الوسطين السا لين (ل) و ( ) حتى لو لعطوا لقل كمية للعكورة عند

استندام لقا بكتير قليل الكرافة ممكن ممحظة وجود لشكال . L
اةموةية ناصة

إن لشكال  Lصعبة اإلنماا ويقتض نموها وجود وسط

 Lإلى الشكل الطبيع ل (. )12

(.)5

عندما تفقد البكتريا جدارها النلو نتيجة التحلل بفعل لنةيم Lysozyme

اختبار تأثير المضاد الحيوي  Vancomycinعلى تكوين أشكال  Lلكل

او عن طريق اعاقة عملية تنليق طبقة الببتيدوكميكان بواسطة بعض

من

المضادات الحيوية  ،تُنتج البروتوبمست بالنسبة للبكتريا الموجبة لصبغة
كرام والسفيروبمست بالنسبة للبكتريا السالبة لصبغة كرام وعند قدرة

 aphrophilusباستخدام طريقة األقراص

الجررومة على النمو و ادنقسام وه فاقدة للجدار به أل الحالة سوو تكون

للنو  Haemophilus parainfluenzaeلظهر وجود عدد قليل من

لشكال  ، Lقد تعود لشكال  Lإلى طبيعتها بعد اةالة العامل ال
وه ا يرجع إلى وجود بقايا من طبقة الببتيدوكميكان الت
لصمً والت تمرل البادئ الطبيع ال

سببها

كانت موجودة

ينلق الجدار النلو الجديد (.)5

مما تجدر ادشارة الي ان اةموةية القشع ما بين mOsm/kg 301-128

بمتوسط  ، mOsm/kg 227وان لشكال  Lللنو
 influenzaeتستطيع البقاا ف
التنفسية  ،وتسب
ف

Haemophilus

ه أل الظروو البي ية ضمن ادف ارةات

لشكال  Lاألنماج المةمنة حيا تصبح معةولة ومحمية

ناطق منتلفة من الجسم  ،ومن لن حدرت األنماج به أل األشكال

لصبحت ات عمقة بالمقاومة للمضادات الحيوية  ،ولظهرت مشكلة جديدة
وه كيفية انتنا

المضاد الحيو ف عمجها (.)12،5

parainfluenzae

Haemophilus

و

Haemophilus

إن نتيجة ه ا ادنتبار توضح ان وسط اآلكار (ل) عند التنفيو
لشكال  Lضمن منطقة التربيط ،بينما النو
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Haemophilus

 aphrophilusلم يظهر لدي ل شكل من لشكال  Lعلى ه ين الوسطين
وبالتنفيفين كليهما  ،وقد يعود السب
بالمضاد الحيو
الصل

ف

لك إلى لن ه ا النو د يتيرر

 ، Vancomycinان وجود لشكال  Lعلى الوسط

(ل) وبه ا التنفيو ال

كرناأل لعمأل بالنسبة للنو

H.

 parainfluenzaeيعكس الشب بين وبين النو  H. influenzaeحيا
لوحظت لشكال  Lف

مناطق التربيط تعود له ا النو بيعداد قليلة ليضاً

وه ا ما كرأل الباحا  Robertsوةممؤأل ( )12()1972ف

دراست ه أل

األشكال للنو . H. influenzae

ومن البحا يتبين ان النو  H. parainfluenzaeكان لكرر رباتاً من

النو  H. aphrophilusحيا ان التركية المربط األدنى ل كان لعلى
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Abstract
Two hundred samples were collected from naso-pharyngeal area and oro-pharyngeal areas from patients admitted to
AL-Salam General Hospital and AL-Khansaa Teaching Hospital delivary at Mosul city from January 2003 till April
2004. Their ages ranged between 4>40 years for both sexes.
To study the effect of this antibiotic on the formation of the L-shape for the microorganism under study, the liquid
medium (A) containing different concentration of Vancomycin and using the bacterial suspension containing 105 cfu/ml
and the result showed that the MIC for H. parainfluenzae was 1.2g/ml and for H. aphrophilus was 0.6g/ml, L-shapes
were seen in these concentrations while when the liquid medium (B) used the bacterial concentration of 107 cfu/ml, the
MIC was 1.2g/ml and 0.6g/ml for H. parainfluenzae and H. aphrophilus ,respectively L-forms also seen in these
concentrations.
When the solid media (A) and (B) were inoculated with 10 -7in the presence of Vancomycin , L-shape were seen in the
inhibition zone round the antibiotic in a low concentration on the solid medium (A) for H. parainfluenzae, while these
shapes were absent using the solid medium (B) for this bacteria in using both concentrations 10 -1 and 10-7, and it is
absent for H. aphrophilus using the two solid media and the two concentrations.

