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الخالصة
تحرررت الد ارسررة عررا مسررببات اوسررياف الوبررا ب دررب محادظررة بغررداد وبعررض المحادظررات ال ررمالية إذ تررم جمر
 140عين ررة بر رراز م ررا ب م ررا مرتم ررد اةعم ررار لمفتر ررة م ررا بداي ررة ررير ت ر رريا اةوف  2007إل ررا نياي ررة ررير
آب، 2008وبعررد إج رراف الفحوصررات الزرعيررة والمجيريررة والكيموحيويررة رصررت  )113عزلررة بكتيريررة كرراا مررا

بيني ررا  )66عزل ررة وبنس رربة  )%47.14دق ررط عا رردة لل ررمات الك ررولي ارcholerae

 Vibrioموزع ررو بواقر ر

)58

عزلةوبنسبة  )%87.87عا دة لمنمط تحت المصمب ،Inabaو  )5عرزتت وبنسربة )%7.57عا ردة لمرنمط تحرت

المصمب  Ogawaجميعيا تعود لمنمط الحيوي  El-Torوثالث عزتت بنسبة  (%4.54عا ردة للرمات الكرولي ار
غير المتالزنة NAG
كمررا واظيرررت الد ارسررة وجررود  10عررزتت بكتيريررة م ررابيو دررب اغمررب صررفاتيا البررايو كيميا يررة والمصررميو لبكتريررا
لررمات الكررولي ار مر بعررض اترتالدررات التررب ظيرررت عنررد اجرراف الفحوصررات الكيمررو حيويررة حيررث اعطررت نتيجررة
سمبية لفحص احمر الكولي ار ودحص الترييط وارتزاف النترات
بين ررت نت ررا ة تجرب ررة اتم ارل ررية د ررب الحيوان ررات المرتبري ررة ت ررابيا د ررب الت رراثير النس رريجب لبكتري ررا ل ررمات الك ررولي ار
والبكتري ررا الم ررابية لي ررا حي ررث اظي رررت المق رراط النس ررجية احتق رراا الكب ررد والطح رراف وانس ررالخ الزغاب ررات د ررب امع رراف
الحيوانات
الكممات المفتاحية -:اتسياف الوبا ب ،لمات الكولي ار.

DETECTION OF SOME BACTERIAL CAUSES OF WATERY
DIARRHEA IN THE PROVINCE OF BAGHDAD AND SOME
NORTHERN GOVERNORATES WITH ASTUDY OF PATHOLOGICAL
EFFECTS
Suadad Awadd Kadhim, Dhuha Saad Saleh
Depatment of Biology, College of Science, University of Baghdad. Baghdad-Iraq
Abstract
The present study Investigate the study on the causes of diarrhea epidemic in the
province of Baghdad and some northern governorates since been collected 140 stool
samples of water of different ages for the period from the beginning of the month of
October 2007 to the end of August 2008, after culture ,microscopic biochemical
testing diagnosed (113) bacterial isolates was among them ( 66) isolation rate of (%
47.14) only belonging to Vibrios cholera, Vibrio cholerae are divided by (58) in a
rate (% 87.87) and returned to the pattern under serum Inaba, and (5) isolates, a rate
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(% 7.57) and returned to the pattern under serum Ogawa, all belonging to the pattern
of bio-El-Tor and three isolates by (4.54%) belonging to non-cholera vibrios NAG
The study showed the presence of 10 bacterial isolates were similar in most
characteristics of the cholera bacteria, vibrios with some of the differences that
emerged when Biochemical tests, which gave a negative result of the examination
and testing of cholera red stitching and nitrate reduction
Histopathological study using experimental animals indicate similarity in
pathogenesis of V. cholerae and vibrio like bacteria ,both cause congested spleen
and liver and desquamation in the intestinal villi
Keywords:-Uibrio, Diarrhea.

*مستف ما رسالة ماجستير الباحث اةوف
جمع العينات

المقدمة

جمعررت 140عينررة برراز مررا مرتمررد اةعمررار والمصررابيا

يعررد اوسررياف واتلتيابررات المعويررة مررا الم رراكف الصررحية

باوسرياف المرا ب مرا مست ررفيات عردة درب المحادظرات بغررداد،

ال ا عة دب مرتمد بمداا العالم رصوصاً البمداا النامية حيث

و اربي ررف ،والسر ررميمانية) لمفتر ررة مر ررا بداي ررة ر ررير ك ررانوا الثر ررانب

تحتف المرتبة الرابعة بيا أسرباب الوديرات تسريما درب اةطفراف

 2007إلررا بدايررة ررير آب، 2008وقررد جمعررت العينررات دررب

] ،[1وتعد لرمات الكرولي ار  Vibrio choleraeاحرد مسرببات

أنابيب معقمة حاوية عما ماف الببتوا القاعدي بوصرفو من رطاً

اوسر ررياف الرطي ر ررة واسر ررعة اتنت ر ررار در ررب العر ررالم تسر رريما در ررب

لنمو البكتريا ونقمت مبا رة إلا المرتبر لحلنيا

المن رراطق الت ررب تفتق ررد لمرعاي ررة الص ررحية وذات الكثاد ررة الس رركانية

العالية حيث سببت العديد ما اةوب ة منرذ عرام  )1817موديرة

عزل البكتريا

وغير المعالجة] ، [2يعد تناوف الماف والغذاف المموثيا المصردر

حلا اةنابيب الحاوية عما العينرات لمردة  24سراعة وبدرجرة

المصاب بعد مرور  48-12ساعة اعتمادا عما طبيعة الناقف

اةطبرراق الحاويررة عمررا وسررط

، Nutreintووسررط

حمولررة المعرردة مثررف تنرراوف اةدويررة الملررادة لمحمولررة ].[3

بوصررفو وسررطاً انترابي راً ،ووسررط  MacConk agarبوصررفو

لروا ابريض ربيو بمراف الررز  ، Rice waterو ار حرة ربيية

وبدرجة 37م ºوذلب لمعردة المسببات البكتيريرة اةررر دلرال

بحي رراة العدي ررد م ررا اة ررراص وراص ررة د ررب الح رراتت ال ررديدة

نقف جزف ما البرراز الرا وسرط مراف الببتروا القاعردي وبعرد

الر ررر يس لنقر ررف المر رررض إذ تظير ررر اةع ر رراض عمر ررا ال ر رررص

 37م ºتررم نقررف مم ر عررروة الررزرع مررا ررذا الوسررط وزرع عمررا

وحجررم جرعررة اوصررابة دلررال عررا بعررض العوامررف المررؤثرة دررب

Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose agar

agar

ومررا أ ررم اةعرراض الظررا رة عمررا المصرراب :إسررياف ررديد ذو

وس ررطاً تفريقير راً وحل ررنت اةطب رراق المزروع ررة لم رردة  24س رراعة

ب ار ح ررة الس ررمب مص ررحوبا بق رربف ومغ ررص مع رروي  ،مر ر ارتف رراع

عا لمات الكولي ار

بسيط دب درجة الح اررة دب بعض اةحياا ].[4

تشخيص البكتريا

ظيرت درب العرراق اوب رو عردم ا ميرا عرام ) )1991و )1999

رصر ر ررت البكترير ر ررا اعتمر ر ررادا عمر ر ررا مر ر ررا ورد در ر ررب كتر ر رراب

ودب عام  )2007انت ر المرض بصورة واسعو لي مف العديرد

 [5] Bergye'sبعد تنميتيا وعزليا وكما يمب

ما المحادظات ودب ذا الوباف سرجمت مالحظرات عرا وجرود

الفحص الزرعي

بكتريررا م ررابية للررمات الكررولي ار ومسررببة لالع رراض نفسرريا لررذا

اعتم ررد ررذا الفح ررص عم ررا ار ررتالد ل رروا و رركف وحج ررم

ررددت الد ارسررة الحاليررة الررا التحررري عررا ررذم البكتريررا ومعردررة

وصررفات مسررتعمرات اةن رواع البكتيريررة المرتمفررة وقرردرتيا عمررا

عالقتي ر ر ررا بل ر ر ررمات الك ر ر ررولي ار عم ر ر ررا المس ر ر ررتو ال ر ر ررذي يتعم ر ر ررق

النمو عما اةوساط التفريقية المذكورة سابقا .

بالفحوص ر ر ررات البايوكيميا ي ر ر ررة الت ريص ر ر ررية وك ر ر ررذلب ب ح ر ر ررداثيا

المرض دب الحيوانات التجريبية.

الفحص ألمجهري

اجررري الفحررص المجيررري لمعررزتت البكتيريررة النقيررة وذلررب

بتصبيغيا بصبغة غرام ودحصريا تحرت العدسرة الزيتيرة لمتحرري

عا كف البكتريا وطبيعة تفاعميا م الصبغة .

المواد وطرائق العمل

الفحوصات الكيموحيوية
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درجات ح اررة  25-22م )ºوالرافة كاديرة كمرا زودت بصرورة

وتلررمنت  :ارتبررار اسررتيالب السررترات  ،ارتبررار الترمررر

مستمرة بالماف والعمد الكادييا .

السرركري ،ارتبررار إنترراج اتنرردوف ،ارتبررار احمررر المثيررف ودرروكس

بروسركاور ،ارتبرار الحركرة ،ارتبرار تحمرف الردم ،ارتبرار إنرزيم

تحضير الجرعات

الكت رراليز ،ارتب ررار اتوكس ررديز ،ارتب ررار أنر رزيم الي رروريز ،ارتب ررار

أرر ر ر ذت مس ر ررتعمرات بكتيري ر ررة م ر ررا ل ر ررمات الك ر ررولي ار ت ر ررم

أحمر الكرولي ار  ،ارتبرار الترريط أو المزوجرة،ودحص حساسريتيا

تن رريطيا مسرربقا عمررا وسررط اتغررار المغررذي بوسرراطة ناقررف

لمقرص  o/129ارتبار الحساسية لملادات الحياة)

 Loopبعد التاكد ما نقاوتيا باستردام صبغة غررام عمقرت درب
أنبوب ارتبار ٍ
حاو عما  5مف ما محموف الممح الفسرمجب بعرد

التشخيص التأكيدي لمبكتريا باستخدام API 20E Kit

ذلررب رجررت اةنبوبررة  ،وقورنررت عكورتيررا م ر أنبرروب ماكفرتنررد

تم ذا الت رريص باسرتردام عردة  API 20Eالترب تحروي

8

عم ررا  20ارتب ررا اًر كيموحيوير راً والمعتم رردة م ررا منظم ررة الص ررحة

القياسب  )0.5الذي يعادف اف 10وحدة مكونة لممستعمرة ف

مطابقراً لعكررورة أنبوبررة )MacFarland Tube No (0.5

دراسةة امراضةية ) V.cholerae (Inabaباسةتخدام الفئةران

سم3

العالميررة ،وقررد تررم دييررا تحلررير العررالق البكتيررري بحيررث يكرروا

وألرريد مررا ررذا العررالق إلررا كررف حقررف مررا الحقرروف الموجررودة

عمررا ال رريط ،وقررد مم ررت الحقرروف التررب ت ررمف

المختبرية

(CIT, VP,

) GELبالكامررف كمررا تررم إلررادة الزيررت إلررا الحقرروف

استردم دب ذم التجربة  15در اًر مرتبرياً جرعت ) (1مف

LDC,

مررا العررالق البكتيررري بتركيررز  )108×1وحرردة مكونررة لممسررتعمرة

 )ODC, H2S,) ADHلغررض ترودير ظررود ت وا يرة كمرا

مرا بكتريرا  V. Choleraeالمعزولرة والم رصرة عمرا أنيرا

تم إلادة كمية قميمة ما الماف المقطر المعقم إلا قاعدة العمبة

عا ردة لمرنمط الحيروي ) )El-Torوالرنمط المصرمب  Inabaكمررا

لتودير الرطوبةُ ،حلنت اة رطة عند درجة ح اررة 37م لمدة
 24س رراعة وبع ررد ا أل رريفت الكوا ررد الراص ررة بك ررف ارتب ررار

حلررر سررابقا بينم ررا جرعررت مجموعررة الس رريطرة بمحمرروف المم ررح

الفسمجب

،وتم تسجيف النتا ة عما ورقة راصة ومطابقتو م دليف API

تركررت الف رراا لحرريا ظيررور العالمررات الس رريرية بعررد ثالثررة ايررام

.20E

المتمثمررة باوسررياف وأرررذت مسررحات مررا الب رراز وزرعررت عمررا

اةوساط الت ريصية لمتركد ما وجود البكتريا

التنميط المصمي Serotyping

أرر ررذت ر ر رريحة زجاجي ر ررة وولر ررعت قطر ر ررة م ر ررا المص ر ررف

دراسةةة امراضةةية البكتريةةا الشةةبيهة ببكتريةةا V.cholerae

المل ر رراد متع ر رردد التك ر ررادؤ ) (Polyvalentالر ر رراص بل ر ررمات

باستخدام الفئران المختبرية

الكولي ار لمنمط المصمب  ، O1ثم أرذ جزف مرا مسرتعمرة عمرا

دب ذم التجربة استردمنا  15در اًر مرتبرياً أبريض قسرمت

وس ررط اتغر ررار المغر ررذي ومزجر ررت م ر ر المصر ررف الملر رراد لعمر ررف

كمرا درب المجموعرة اةولرا جرعرت الف رراا ) (1مرف مرا العررالق

مستحمب تم التحري عا التالزا الحاصف رالف دقيقتيا كدليف

البكتي ر ر ررري لك ر ر ررف د ر ر رررر بتركي ر ر ررز )  ) 108 × 1وح ر ر رردة مكون ر ر ررة

عما إيجابية اترتبار وكروا العزلرة البكتيريرة تعرود إلرا الرنمط

لممس ررتعمرة م ررا البكتري ررا ال رربيية ببكتري ررا  V.choleraeبينم ررا

المص ر ر ر ر ررمب  ، O1وت ر ر ر ر ررم تحدي ر ر ر ر ررد ال ر ر ر ر ررنمط تح ر ر ر ر ررت المص ر ر ر ر ررمب

جرعررت مجموع ررة الس رريطرة بمحم رروف المم ررح الفس ررمجب  ،ترك ررت

) (Subserotypeباسر ر ر ر ر ررتعماف مصر ر ر ر ر ررف أحر ر ر ر ر ررادي التكر ر ر ر ر ررادؤ

الف راا لحيا ظيور العالمات السريرية بعرد ثالثرة ايرام المتمثمرة

) (Monovalentالت ر ررب تتل ر ررما المص ر ررف المل ر رراد Ogawa

باوسياف ثم نقمت الف راا إلا أقفاص بالستيكية نظيفة ومعقمة

والمصف الملاد  Inabaوبالطريقة نفسيا

مس رربقا ورالي ررة م ررا الفر ررة لغ رررض مالحظر رة ن رروع البر رراز م ررا

الدراسة التجريبية

الحيوانر ررات التجريبير ررة المصر ررابو وأرر ررذت مسر ررحات مر ررا الب ر رراز

وزرعت عمرا اةوسراط الت ريصرية لمتركرد مرا وجرود البكتريرا ،

مجاميع التجربة

اسرتردم  30درر اًر مرتبريراً ابريض نروع Mus musculus

بعد ا قتمت الف راا ونقمرت اةجرزاف اةمعاف،والكبرد،و الطحراف)

و بعمررر  )10أيررام لجررنس واحررد ذكررور) بررروزاا تراوحررت مررا

إل ررا المرتبر ررات التعميمير ررة د ررب مست ررفا مدينر ررة الط ررب لعمر ررف

)13-11غ ررم لمف رررر الواح ررد  ،ول ررعت الف ر رراا د ررب أقف رراص

المقاط النسيجية

بالستيكية راصة وبظرود تربية معينة مسيطر عمييا تتلما
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النتائج

Oxidase

+

+

Catalase

+

+

Cholera

+

-

بعد تصبيغ البكتريا حديثرة النمرو ظيررت الراليرا البكتيريرة

Indol

+

+

وذات ل رروا احم ررر دلي ررف عمر ررا س ررمبيتيا لمم رروا غر ررام وظير رررت

Methyl red

+

+

Urease

_

_

Gelatinase

+

+

الدراسة التشخيصية
الفحص المجهري

ولكررال النرروعيا البكتررري ذات أ رركاف منحنيررة

red

ت رربو اللررمة

production

الراليا ب كف عصيات عند دحص مستعمرات قديمة النمو.

production

الفحوصات الكيموحيوية

اظي ر رررت ر ررذم الفحوص ر ررات وج ر ررود  10ع ر ررزتت م ر ررابية

production

لمص ررفات د ررب جمير ر الفحوص ررات المص ررمية والكيماحيوي ررة مني ررا

ماعدا ارتزاف النترات واحمر الكولي ار والتريط كما دب )الجردوف

String test

+

-

H2S

-

-

Nitrate

+

-

Citrate

+

+

productinn

(10

reduction
reduction

+

+

VP Test
تحمف المموحة

+تركي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررز %3،%0

+تركير ر ررز ،%6،%3،%0

ترمير

اسر ر ر ر ر ر ررتطاعت ترمير ر ر ر ر ر ررر

اس ررتطاعت ترمي ررر جمير ر

الالكتوز واترابينوز

الالكتوز واترابينوز

)NaCl

)NaCl %7

الس ر ر ر ر ر رركريات م ر ر ر ر ر ررا ع ر ر ر ر ر رردا

السكريات

جمي السكريات ما عدا

تحمف الدم

تحمف ما نوع β

تحمف ما نوع β

حساسيتيا

+

+

لمقرص

O/129
حساسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريتيا

لمقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررص

+

+

Polymyxin

الدراسة التجريبية

التةةأريرات االمراضةةية لبكتريةةا ) V.cholerae (Inabaفةةي

الفئران المختبرية

لوحظت العالمات السريرية دب اليوم الثالث مرا اوصرابة

والمتمثمة بظيور إسياف م رمروف بسريط وعنرد إجرراف الفحرص

العيررانب بعررد عمميررة الت رريح لررم نالحررظ تغي ررات عمررا أعلرراف
الف رراا المص ررابة قياسررا بف ر رراا السرريطرة  ،ديم ررا برريا الفح ررص

جدول  : 10يظهر الفحوصات البايو كيميائية لضمات الكولي ار

النسررجب وجررود تنرررر دررب الزغابررات المعويررة م ر تمررزق الطبقررة

والبكتريا الشبيهة بالضمات

الفحص

V.cholerae

المراطي ررة دل ررال ع ررا ارت رراح الرالي ررا اتلتيابي ررة ب رريا طي ررات

V.cholerae

الزغابات  ،اظير دحص الكبد وجرود احتقراا دمروي مر تنررر

like organism

الراليررا الكبديررة وارت رراح الراليررا اتلتيابيررة أحاديررة الن رواة قميمررة
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العدد رصوصا دب المنطقة البوابية ،ديمرا بريا دحرص الطحراف

السر ر رريرية الت ر ررب ظي ر رررت عم ر ررا الحيوان ر ررات المجرع ر ررة ببكتري ر ررا

ح رردوث التحفي ررز المن رراعب نتيج ررة اوص ررابة بالبكتري ررا ات رركاف

إجراف الفحص النسجب لألمعاف ثبت إصابتيا بتنرر وتمرد درب

 ،V.choleraeوقر ررد اسر ررتغرق ظيور ر ررا المر رردة نفسر رريا  ،وعنر ررد

توسر المررب اةبرريض عمررا حسرراب المررب اةحمررر مررا يرردف عمررا

الطبقر ررة المراطير ررة م ر ر توس ر ر الزغابر ررات المعوير ررة دلر ررال عر ررا

.)3، 2،1

ارت رراح الراليررا اتلتيابيررة دررب دارررف الزغابررات م ر تنسررة دررب

العقررد الممفاويررة و اظيررر دحررص الكبررد وجررود احتقرراا دمرروي مر

ارت رراح الراليررا اةحاديررة الن رواة وتنسررة راليررا كفررر دلررال عررا
توسر المررب اةبرريض عمررا حسرراب المررب اةحمررر دررب الطحرراف
كف .)6،5،4

شكل :1التغيرات النسجية في امعاء فئران مصابة ببكتريا
 V.choleraeويالحظ فيها ارتشاح خاليا التهابية ( )ICوانسالخ
الزغابات

شكل :4التغيرات النسجية في امعاء فئران مصابة ببكتريا
 V.cholerae like organismويالحظ فيها تمف الزغابات
وتجمع الخاليا الممفية()L

شكل :2التغيرات النسجية في كبد فئران مصابة ببكتريا
 V.choleraeويالحظ فيها االحتقان

شكل :5التغيرات النسجية في كبد فئران مصابة ببكتريا

 V.cholerae like organismويالحظ فيها االحتقان ()Con

شكل  :3التغيرات النسجية في طحال فئران مصابة ببكتريا
 V.choleraeويالحظ فيها توسع المب االبيض ( )Wعمى حساب
المب االحمر

التأريرات االمراضية لمبكتريا المشابهة لبكتريا ضمات الكةولي ار
في الفئران المختبرية

كانر ر ررت العالمر ر ررات الس ر ر رريرية در ر ررب الحيوانر ر ررات المرتبرير ر ررة

المجرعررة بالبكتريررا ال رربيية بلررمات الكررولي ار مطابقررة لمعالمررات
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][29,28ثرم ظيررت لرمات الطرور  El-Torبوصرفيا مسربباً

شكل  :6التغيرات النسجية في طحال فئران مصابة ببكتريا
 V.cholerae like organismويالحظ فيها توسع المب

أساسب لموبراف الرذي اجتراح العرالم عرام  )1961والرذي اسرتمر

االبيض( )Wعمى حساب المب االحمر()R

بعررد ا باتنت ررار عمررا حسرراب اللررمات التقميديررة حيررث انت ررر
ررذا الررنمط دررب مرتمررد أنحرراف العررالم ][30

المناقشة

الك ررولي ار غي ررر المتالزن ررة NAG

جر ر ر ررافت المواصر ر ر ررفات المجيرير ر ر ررة ونتر ر ر ررا ة الفحوصر ر ر ررات

 .أمررا لررمات

دق ررد تس ررببت ررذم الل ررمات

بر ر ر ررثالث موجر ر ر ررات وبا ير ر ر ررة اةولر ر ر ررا در ر ر ررب جكسر ر ر ررموداكيا عر ر ر ررام

البايوكيميا ي ر ررة متطابق ر ررة مر ر ر م ر ررا ر ررو موج ر ررود د ر ررب المص ر ررادر

،)1965والث ر ررانب د ر ررب الس ر رروداا ع ر ررام ،)1968والثال ر ررث د ر ررب

الت ريصية ذات العالقة

البحريا عام .[31] )1973

][ 19،18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،6

ودب عام  )1992ظير نمرط جديرد مرا لرمات الكرولي ار غيرر

اظي ر ر رررت النت ر ر ررا ة وج ر ر ررود ل ر ر ررمات الك ر ر ررولي ار الط ر ر ررور بواقر ر ر ر

المتالزنة الرذي سرمب  )Bengal O139إذ كراا سربب الوبراف

 Inaba )%87.87و  Ogawa )%7.57و )%4.54

ال ررذي ح رردث د ررب ب ررنغالدش ومني ررا انت ررر إل ررا  11دول ررة د ررب

مر ررا اللر ررمات غير ررر المتالزنر ررة وجر ررافت النتر ررا ة متطابقر ررة م ر ر

جنرروب رررق آسرريا راح لررحيتو عرردد كبيررر مررا النرراس والررذي

الد ارسررات المحميررة وكررذلب ظيررر وجررود ع ررر عررزتت البكتيريررة

اكت د انو م تق ما النمط الطور ولكا حردثت عميرو تغيررات

ال رربيية للررمات الكررولي ار و قررد تكرروا ررذم البكتريررا ررب بكتريررا

دب التركيب الجينب،وبيذا دقد تكوا البكتريا الم ابية لملمات

 V.choleraeوحدثت ليا بعض التغيرات الوراثية نتيجرة تغيرر

الظ رررود البي ي ررة المحيط ررة بي ررا أو ق ررد تك رروا نوعر راً جدي ررداً م ررا

مسبباً لوباف عالمب دب المستقبف]. [32
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