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الخالصة

 وقد تم اختيار المرضى عشوائيا من.2015/11/1  ولغاية2015/7/1 أجريت ىذه الدراسة في محافظة بابل لمفتر ة من

العيادات والمختبرات االىمية والخاصة في ناحية االسكندرية وبعض المناطق االخرى في محافظة بابل لمرضى يعانون من اعراض

 ) نموذج من الدم واالدرار والبراز الشخاص يعانون من اعراض االصابة بحمى106(  اذ تم جمع. يشتبو بانيا لحمى التايفوئيد

 واظيرت. نموذجا من البراز32 نموذجا لالدرار و32 نموذجا من الدم و42 ( اذ توزعت ىذه النماذج عمىTyphoid fever) التايفوئيد
 حالة مرضية من ىذه النماذج كانت مصابة بالحمى التايفوئيدية من بين المرضى الذين يتوقع انيم مصابون بيذه الحمى30 النتائج ان

واثيتت الدراسة ان. الذين تم اختيارىم بصورة عشوائية ب حسب االعراض السريرية ليؤالء المرضى ولمختمف االعمار من الذكور واالناث

 حالة مرضية من بين المجموع الكمي لممرضى اعطت نتيحة موجبة لفحص الويدال في حين العشرة حاالت االخرى اعطت نتيجة20
. 20/1  مقارنة مع السيطرة السالبة320/1  وكانت اعمى عيارية لالضداد في فحص الويدال ىي، سالبة ليذا االختبار
%40  في حينبمغت نسبة االصابة في الذكور%60 ومن خالل النتائج التي تم التوصل الييا فقد كانت نسبة االصابة لالناث

-10  لمذين تتراوح اعمارىم بين%23 ونسبة.  سنة35 – 15  من بين ىذه الحاالت لمرضى تتراوح اعمارىم بين%45  وكانت نسبة.
 سنة فقد60 – 55  اما االعمار التي تراوح معدليا بين. 50 – 35  تمثل معدل االعمار من%12  في حين كانت نسبة.  سنة15
. %20 بمغة نسبة المصابين بيا نسبة
 اذ كانت نسبة االطباق السالبة، وبينت نتائج الدراسة ان اغمب النماذج التي تم زرعيا عمى االوساط الزرعية كانت نتيجتيا سالبة
 بينما كانت نسبة النماذج التي اعطت نتيجة.  ) من مجموع النماذج التي تم زرعيا% 85 ( التي لم يظير فييا نمو لبكتريا السالمونيال
 اما في فحص الويدال فقد كانت. ) % 15 (ىيparatyphi Salmonellaوtyphi Salmonellaموجبة لبكتريا السالمونيال التيفية
. اكثر العزالت تشير الى وجود ىاتين النوعين من البكتريا في مصل الشخص المصاب بحمىى التايفوئيد

.  الحمى المعوية،  تايفوئيد،  ويدال،  سالمونيال:الكممات المفتاحية

Abstract
This study was conducted in the price the settingfrom 1/7/2015 to 1/11/2015. Patients were
selected randomly from the clinics and private sector in Alexandria and some other areas in the
province of Babylon, for patients suffering from symptoms of suspected typhoid fever.As it was
collected 106 samples of blood, urine and feces of people suffering from symptoms of typhoid fever ,
as these samples consisted of 42 sample of blood and 32 of urine and 32 feces sample.
The results showed that 30 medical condition of these samples were infected typhoid fever among
patients who expect that they are infected
with this fever who were randomized according to the clinical symptoms of these patients and for
all ages , male and female .
The study revealed that 20 condition from among the total number of patients given positive
widal test , while ten other cases gave a negative result of this test , with the highest antibody titer in
the examination widal is 1/320 compared with negative control 1/20 . Through the results that have
been reached infections were 60% for females , while the males reached 40% . The 45% of these cases
among patients aged between 15-35 years . 23% for those aged between 10-15 years. While the rate of
12% represents the average age of 35-50 . The age range of the study group between 55-60 years has
been the proportion of people living with the ratio of 20%.
The results of the study showed that most of the samples that have been culture were negative
result , as the percentage dishes , does not appear was(85%) of the total samples that have been
cultured . While the samples which gave a positive result for Salmonella typhi and Salmonella
paratyphiwas the ratio of (15%) . Either in the examination widal were more isolates indicate the
existence of two types of bacteria in the serum of an infected person with typhoid fever.
Key word : Salmonella ,Widal , Typhoid . Enteric fever .
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المقدمة

Introduction

يوجد حوالي  1500نوع من بكتريا السالمونيال ( (Salmonellaتم اكتشافيا لحد االن وسببت ىذه

البكتريا الكثير من حاالت الخوف لدى المجتمعات في السنوات األخيرة لما ليا من مخاطر عمى حياتيم ،وبالنظر
لمزيادة الحاصمة في اعداد المسافرين ورحالتيم الى خارج بمدانيم فقد ادى ذلك الى ازدياد مخاطر التسمم الناتج
من تناول الطعام المموث بسموم البكتريا ومع ذلك فإن العمماء والمختصين بمجال البكتريموجي لدييم المعرفة

الكاممة بكل مايتعمق بمجموعة الجراثيم التي تسبب التسمم بالسالمونيال والطرق الكفيمة بمنع حصول ىذا التسمم
ومع ذلك فان

تزايد حاالت التسمم بالطعام بسبب جراثيم السالمونيال يحدث في بعض االحيان بصورة

مفاجئة،يمكن تقسيم جراثيم السالمونيال إلى مجموعتين أحدىا تسبب حمى التيفوئيد وحمى متصمة بيا بينما تكون
المجموعة األخرى مسؤولة عن تسمم الطعام بالسالمونيال ( . )Bakeret al .,2010

تتصف بكتيريا السالمونيال Salmonellaبانيا عباره عن خاليا عصوية( ،)Short bacilliسالبة

لصبغة كرام ( ،)Gram negative bacilliتتحرك بوساطة االسواط )،)flagellaالتكون كبسولة

( .)non-capsulatedولبكتيريا السالمونيال أكثر من  1400نوع مصمي  Serotypesبعضيا يسبب أمراضاً
لإلنسان .ومن االنواع ذات االىمية الطبية لبكتيريا السالمونيال ىي S. typhiو  S. paratyphiوالتي تسبب
الحمى المعوية ( )Enteric feverلالنسان وتوجد انواع اخرى مثل  S. typhimuriumو S. enteretidisالتي

تسبب التسمم الغذائي ( )Food poisoningوالتياب القولون(.(Enterocolitisو S. choleraesuisالذي
يسبب التسمم الدموي( )Charleset al., 2012 (.)Septicaemiaتنمو وتتكاثر بكتريا السالمونيال في الماء
اي انيا تست طيع العيش في الحميب ومشتقاتو او في المسابح المائية ليذا السبب تنتشر حمى التايفوئيد في فصل

الصيف ليس بسبب الشمس كما ىو مشاع عنيا بل ىو عبارة عن تموث بالبكتريا وفي اغمب االحيان تنتقل ىذه

البكتريا عبراشخاص حاممين ليا في اجسادىم وخاصة ىؤالء الذين يعممون في المطاعم او اعداد الطعام وتصنيع
المواد الغذائية فيذه البكتريا تستوطن كيس الم اررة لدى االشخاص المصابين بيا وخاصة الذين يعانون من

اصابات بحصى الم اررة  .ويعزى السبب الرئيس في انتشار حمى التايفوئيد الى انخفاض مستوى النظافة
الشخصية والعامو وسوء الخدمات والمرافق الصحية).) Charleset al., 2012

اماالخصائص المصمية  Serological charactersليذه البكتريا فنجد بانيا تحوي ثالثة أنواع من

المستضدات ( )antigensوىما المستضد الجسدي( )somaticantigenالذي يرمز لو بـ ()O antigen

والمستضد السوطي ( )flagellar antigenويرمز لو بـ ( )H antigenوالكبسولة (المحفظة) capsulate
ويرمز ليا بـ ( .) K antigenتقاوم ىذه البكتيريا الممرضة المناعة الطبيعية لجسم اإلنسان وذلك بمنعيا لمبمعمة
واإللتيام وكذلك بإفرازىا لمسم الداخمي ( )Endotoxinوقد تفرز ىذه البكتريا ايضا سم خارجي
ِ
ِ
األقل تطو ار في
دث في المناطق
حمى
).)Exotoxineوتعتبر َّ
التيفوئيد من االمراض المعدية والخطيرة وتَ ْح ُ
العال ِم وخصوصا البمدان النامية او بمدان العالم الثالث تصيب كذلك حتى المجتمعات الراقية والمتطورة ولكن

بنسبة اقل من البمدان المتخمفة صحيا ،واصبحت ىذه الحمى مشكمة صحية عامو ورئيسية في العديد من دول
العالم (. )Barrow and Feltham ,1993

تسبب بكتريا السالمونيال مايقارب  16مميون حالة اصابة ِم ْـن التيفوئي ِـد سـنويافي العـالم ،وسـجمت اكثـر
م ــن  13ممي ــون حال ــة اص ــابة بحم ــى التايفوئي ــد ف ــي اس ــيا ،وتُتس ـ ّـبُبيذه الحم ــى ف ــي وف ــاة أكث ــر ِم ـ ْـن  % 6م ــن
االشـخاص المصـابين سـنوياً عمـى مسـتوى العـالم (  ) Beyene et al .,2008 ; Gizachew , 2011تنتقـل
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عدوى ىذاه الحمى عبـر الشـخص الحامـل ليـا  ،فيـذا المـرض يسـتوطن داخـل جسـم االنسـان وقـد يظـل حـامال لـو
حتى لو اختفت االعراض وينتقـل ىـذا المـرض فـي المنـاطق التـي ال يحـاف سـكانيا عمـى النظافـو العامـة او تنـاول
الطعام المكشوف والمموث فيو ينتقل من يد المصاب بيذا المرض الى الطعـام او الشـراب ثـم ينتقـل الـى الشـخص

االخر الذي تنـاول ىـذا الطعـام او ينتقـل عبـر البـراز فيـو ينتقـل عـن طريـق شـرب المـاء الممـوث فـي المنـاطق التـي
يتموث ماؤىا بماء الصرف الصحي .اما االعراض السريرية لحمى التايفوئيد فان المـرض يمـر بعـدة م ارحـل ،ففـي
األســبوع األول تبــدأ أع ـراض المــرض وعالماتــو متمثمــة بــالنحول و االم المفاصــل ويصــاحبو صــداع وفقــدان الشــيية
والقشعريرة  ،وتبدأ الح اررة باالرتفاع تدريجيا في ما يسمى ب( الح اررة متسـمقة السـمم) ،حيـث تصـل الـى  40م مـع
نيايــة األســبوع األول ،ويصــاحب الح ـ اررة تبــاطؤ فــي ض ـربات القمــب  ،ويعــاني الم ـريض كــذلك مــن االم الــبطن

خالل ىذا األسبوع ،أما في األسـبوع الثـاني فـان درجـات الحـ اررة تسـتمر باالرتفـاع ،وضـربات القمـب تبقـى فـي حالـة
تباطؤ ،وبصورة عامة عند حدوث االلتيابات فان درجة الح اررة كمما ارتفعت تزداد معيا نبضـات القمـب ،ولكـن فـي
حــاالت االصــابة بحمــى التيفوئيــد فــان نبضــات القمــب التحصــل ليــا زيــادة وىــو مــا يســمى بـ ـ ( التبــاطؤ النســبي)

،ويعاني كذلك المريض من ازدياد مظاىر التعب و االم في البطن  ،ومن الممكن ظيور طفح جمدي لكن سرعان

ما يختفيأما العالمات التي تظير في الفحص السريري فـي األسـبوع الثـاني مـن االصـابة فأىميـا تضـخم بسـيط فـي
الكبد والطحال ،وكذلك زيادة األلم في البطن والشعور بااللم عند قيام الطبيب بمالمسة بطن المريض  ،ومع بداية

األسبوع الثالـث وفـي حالـة تـرك المـريض مـن دون عـالج تبـدأ حالتـو تـزداد سـوءا  ،اذ يعـاني المـريض مـن الجفـاف
واالزرقــاق ومــن فقــدان الــوعي و أحيانــا الغيبوبــة  ،ويصــبح الم ـريض يعــاني مــن االســيال فــي ىــذه المرحمــة  ،وفــي

بعض الحاالت يعاني المريض من نزف معوي حاد مع حدوث تقرحات في األمعاء(.)Hohman , 2011

يبدأ المريض بالتحسن التدريجي عنـد البـدء بتنـاول العـالج ،واثبتـت بعـض الد ارسـات أن نسـبة الوفيـات مـن
المرضى المصابين بحمى التايفوئيد تبمغ  30%فـي الـدول الناميـة ،و %10مـن االشـخاص المتمـاثمين لمشـفاء مـن

االصابة يعانون من إعادة نشاط البكتريا وتكرار المرض في المسـتقبل  ،ىـذا بالمقارنـة مـع نسـبة وفيـات % 2 -1

بالواليـات المتحـدة األمريكيـة .وبعـد الشـفاء مـن المـرض  ،يبقـى  %10-5يحممـون البكتيريـا ويطمـق عمـييم بحـاممي
المــرض فــي فت ـرة النقاىــة ،ويبقــون حــاممين لمبكتيريــا لعــدة أشــير ،بينمــا يبقــى %4-1مــن المرضــى حــاممين ليــذه

البكتيريــا بشــكل مــزمن ،وعــادة يــتم طــرح البكتيريــا المســببة لحمــى التايفوئيــد الــى خــارج الجســم عــن طريــق العصــارة
الصفراوية المفرزة من الحويصمة الم اررية ومن ثم طرحيا في الجياز اليضمي ثم الى الخارج عن طريق البراز،
ان التطور في العالج الطبي والدوائي عبر وصف المضادات الحيويـة المناسـبة مـن حيـث الجرعـة العالجيـة وفتـرة

التــداوي لمــدة  14-10يــوم يعطــي نتــائج جيــدة فــي الشــفاء ومنــع عــودة المــرض مجــددا وايضــا مــن خــالل اعطــاء
قبمريـت إدوارد ،
المقاحات في المناطق المتوطنة مثل العراق وان اول لقاح لمتايفؤيد اكتشـف فـي عـام  ،1897مـن ا
اذ تمكن من تطوير لقاح فعال اطمق عميو تسمية المقاح الحي الذي يؤخذ عن طريق الفم .وفي عام  ،1909قـام
فريدريك راسل ،طبيب الجيش األمريكي  ،بتطوير لقاح ضد حمى التيفوئيد األمريكية وسمي لقـاح الحمـى التيفيـة

متعدد السكريات ويعطى لمشخص عن طريق الحقن تحت الجمد وبعد ذلك بعامين أصـبح لـو برنـامج التمقـيح األول
الذي اعطى مناعة كاممة الفراد الجيش االمريكي من االصابة بحمـى التايفوئيـد التـي اعتبرىـا سـببا ميمـا ورئيسـيا
في حصول االعتالل والوفيات في الجيش األمريكـي وقـد قامـت شـركات االدويـة المختمفـة بتطـوير لقـاح ضـد ىـذه

الحمى عن طريق استخدام تقنية اليندسة الوراثية والتي تكون مضاعفاتيا قميمـو نسـبيا  ،واجـرى المختصـون بيـذا

المجــال العديــد مــن حمــالت التمقــيح فــي المعســكرات والمــدراس واعطــاء الطــالب والجنــود اجــازة بســبب التمقــيح لمــا
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يسببو من الـم عضـمي وارتفـاع درجـة الحـ اررة ،ولكـن مـع تطـور المقاحـات فـي الوقـت الحـالي اصـبحت االمـور اكثـر
سيولة و ميسرة بصورة افضل من الماضي).)Gizachew , 2011
يجــب عمــى الم ـريض المصــاب بحمــى التايفوئيــد ان يتنــاول االغذيــة الســيمة اليضــم مثــل عصــير البرتقــال

والميمــون والعســل االســود والمــبن والبطاطــا المســموقة والمــوز والحســاء ويتغــذى بص ـورة اعتياديــة مــع تحســن حالتــو
َّ
المؤك ــد لي ــذه
لح َّم ــى التيفوئي ـ ِـد اليعط ــي نت ــائج ذات اىمي ــة  ،ام ــا التش ــخيص
الصــحية،ا ّن التش ــخيص السـ ـريري ُ
االصابات فيجب ان يكون عن طريق اجراء عزل البكتريا من نماذج الدم ونخاع العظم وذلك بزرعيا عمى اوسـاط
غذائية خاصة لمتاكد من وجـود بكتريـا السـالمونيال فـي االشـخاص المصـابين رغـم ان ىـذه التقنيـة تعـد غاليـة الـثمن

ولكنيا الطريقة االفضل في تشخيص بكتريا التايفوئيد (. )Nsutebu et al ., 2003
ِ
البديل والطريقة االقدم في تشخيص حمى التايفوئيد في
ويعد اختبار الويدال ) )Widal testىو اإلختبار
رخيصة الثمن وسر ِ
ِ
يعة النتائج وَي ْبقى استخداميا عمى نحو واسع( .)Ley et al .,2010
الدول النامية لكونيا

المواد وطرائق العمل Material and Methods
جمع العينات Sample Collecting

أجريت ىذه الدراسة في محافظة بابل لمفترة من  2015/7/1ولغاية  ،2015/11/1وقد تم اختيار

المرضى عشوائيا من العيادات والمختبرات االىمية والخاصة في ناحية االسكندرية وبعض المناطق االخرى في

محافظة بابل لمرضى يعانون من اعراض يشتبو بانيا لحمى التايفوئيد  .اذ تم جمع  42عينة دم من المرضى
المشتبو با صابتيم بحمى التايفوئيد والمشخصين سريريا من قبل االطباء اعتمادا عمى االعراض السريرية المتمثمة
بارتفاع في درجات الح اررة لمدة التقل عن يومين وصداع شديد مع غثيان واالم في البطن والمفاصل وجمعت 32
عينة من البراز في االسبوع الثاني من االعراض المرضية و 32عينة من االدرار في االسبوع الثالث من

االصابة .وتم ارسال ىذه النماذج الى المختبر لغرض اجراء االختبارات البكتريولوجية.
االوساط الزرعية Culture media

استخدمت االوساط الزرعية لغرض تنمية العزالت البكترية التي تعود الى بكتريا السالمونيال اذ شممت ىذه

االوساطوسط االكار المغذي

الصمب ( )Nutrient agarووسط

( )XLDاو )SS agar (Salmonella Shigella Agar

)(Xylose-Lysine Deoxycholate

او ) )Brilliant Green AgarBGAاو

. (Barrow and Feltham 1993( ) BSA(Bismuth Sulfite Agar
الزرع البكتريموجيBacteriological Culture

تم زرع نماذج الدم عمى الوسط المغذي الصمب  Nutrient agarوحضنت االطباق بدرجة ح اررة  37م

لمدة  24ساعو  .فحصت االطباق الحاوية عمى الوسط الزرعي لمالحظة نمو البكتريا  ،بعدىا نقمت مستعمرة من
النمو البكتيري ونشرت عمى االوساط الزرعية االختيارية التالية:

) ) XLD( (Xylose - Lysine Deoxycholateاو  )SS agar (Salmonella Shigella Agarاو
) )Brilliant Green AgarBGAاو . ) BSA(Bismuth Sulfite Agar

وتم متابعة النمو البكتيري لمتاكد من وجود او عدم وجود بكتريا السالمونيال في دم االشخاص المصابين .جمعت

نماذج البراز في االسبوع الثاني من الحمى .في حين جمعت عينات االدرار في االسبوع الثالث من الحمى ونقمت
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ىذه العينات مباشرة الى المختبر لغرض اجراء الزرع البكتريولوجي ليذه العينات عمى االوساط الزرعية الخاصة
ببكتريا السالمونيال لمتاكد من وجود ىذه البكتريا وتشخيصيا بصوره نيائية في المختبر .
الفحوصات البايوكيموحيوية

Biochemical test

بعد  24ساعة من الحضانةلالوساط الزرعية الحاوية عمى البكتريا عمى مرق الصويا ( Tryptic soy

 )brothعمى اكار الـ  ، OXOID ( XLDانكمترا)  ،تم إجراء تخطيط بواسطة العروة الناقمة ( )Loopلمعزالت
البكترية المعزولة من مرق الصويا .وبعد اكتمال فترة الحضانة لمدة  24ساعو  ،استخدمت االطباق الزرعية التي

ظير فييا النمو البكتري والتي اعطت نموا بكتريا في حين حضنت االطباق التي لم يظير فييا نموا بكتريا

لمدة سبعة أيام لمتاكد من عدم وجود نمو بكتري فييا .تم فحص المستعمرات التي يتوقع ان تعود لبكتريا
السالمونيال وذلك باجراء االختبا ارتالكيموحيوية عمييا لمتاكد من نوع البكتريا اذ تم اجراء اختبار  H2sباستخدم

أكار الحديد السكر الثالثي )،)Triple Sugar Iron agarTSIواختبار السترات ، citrate utilization test
اختبار االندول  ، Indoleواختبار ) )lysine decarboxylation test (LDCواختبار احمر المثيل Methyle
 ، redوفوكس بروسكر  ،VPوفحص االورنثين . Ornithine
زرع االدرار والخروج

Stool and urine culture

فحصت عينات من البراز والبول ،عمى الرغم من أن عزل بكتريا السالمونيال  S. typhiمن أي من ىذه

العينات قد يشير بشكل مجرد الى أن المريض ىو الناقل لحمى التايفوئيد  ،وقد يحتوي البراز عمى السالمونيال في
االسبوع الثاني من االصابة وكذلك االدرار يمكن ان يحتوي عمى بكتريا السالمونيال خالل االسبوع الثالث من

العدوى .اما في حالة العدوى ببكتريا السالمونيال الباراتايفي  ،Salmonella paratyphiقد يكون المسار

السريري أقصر بكثير مما كانت عميو في التيفوئيد .وقد يحدث اإلسيال في وقت مبكر وزرع البراز غالبا ما

تكون إيجابيا في األسبوع األول من المرض.
عزل وتنقية البكتيريا

Isolation and purification of bacteria

تم تحديد جميع العزالت باستخدام االختبارات البكتريولوجية وذلك باستخدام صبغة غرام(،)Gram stain

اختبار الحركة ( ، )motility testاختبار تخمر السكر)  )sugar fermentationو  ، KIAواختبار اإلندول

( ،)indole testاختبار اليوريز ( ،)urease testواختبار السترات ((citrate utilization test

و اختبار

أوكسيديز (  )oxidase testلغرض التاكد من نقاوة العزالت البكترية المستخدمة في الدراسة .
التصبيغ Staining

نقمت مستعمرة بكترية من الوسط الزرعي ومزجت مع قطرة الممح الفزيموجي normal salineوتركت

المسحة حتى تجف ثم صبغة بصبغة كرام  gram stainوفحصت بالمجير تحت العدسة الزيتية لمتاكد من شكل
وترتيب الخاليا البكترية .
فحص الويدال Widal test

يعد اختبار الويدال ( )Widal testمن الفحوصات السيرولوجية الميمة المستخدمة في المختبرات والتي ليا

اىمية كبيرة في التعرف عمى اصابة المرضى بحمى التايفوئيد وتم ذلك عن طريق وضع الدم في انبوبة اختبار

وفصل السيرم بواسطة جياز الطرد المركزي(  )Centrifugeوالغرض من اجراء فحص الويدال ىو الكشف عن
وجود االجسام المضادة لبكتريا السالمونيال في سيرم المرضى ومالحظة ظيور التالزن ( )agglutination

بالعين المجردة والنتيجة الموجبة ىي ظيور التالزن عمى الشريحةوالتحري عن وجود المستضدات السوطية
( )H antigenوالمستضدات الجسدية ( .)O antigenان معمقات المستضدات لبكتريا السالمونيال الخاصة
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بفحص الويدال متوفرة بصورة تجارية باحجام  5مميميتر وىذه الكواشف مناسبة لالختبارات السريعة عمى الشريحة
او االنبوبة.

اذ تضاف قطرة من  Anti TOو  Anti THالى سيرم المريض الحاوي عمى اضداد سالمونيال التايفوئيد

.ويتم بعد ذلك التحري عن عيارية االضداد بعد مرور دقيقة من اجراء االختبار فاذا حصل التالزن في الدقيقة

االولى تكون النتيجة  1/320وفي الدقيقة الثانية

 . 1/160لكال المستضدين  Anti Oاو ال  . Anti Hومن

خالل ىذه النتائج يمكن التعرف عمى وجود االجسام المضادة في مصل الشخص المصاب ام ال .
ويعتمد ىذا االختبار عمى االسس التالية :

اوال :تحضر جميع المحاليل  Reagentsوعينات المرضى (مصل  )Serumعمى درجة ح اررة الغرفة.
ثانيا :يوضع  20ميكروليتر من  Positive controlفي الحجرة األولى  Wellعمى شريحة الالتكس
و20ميكروليتر من  Negative controlفي الحجرة الثانية وذلك من أجل المقارنة بعد ظيور نتائج
االختبار مع الكنترول والتأكد من أن المحاليل  Reagentsسميمة وصالحة لالستخدام.

ثالثا :يستخدم  8حجرات لكل عينة (يوجد  8أنواع من األنتجين) وذلك بوضع  20ميكروليتر من المصل
 Serumفي كل حجرة .Well
رابعا :تمزج محاليل الالتكس المحتوية عمى األنتيجينات لكل أنواع السالمونيال الثمانية بالتقميب ثم تؤخذ 40
ميكروليتر(قطرة واحدة  )Dropمنو إلى كل حجرة المحتوية عمى مصل المريض.

خامسا :تمزج بشكل دائري باستخدام األعواد المناسبة.

سادسا  :توضع شريحة الالتكس عمى اليزاز Shakerاو تمزج بالتحريك الدوراني لمدة  3-1دقائق اذ يظير
التالزن تحت ضوء مناسب وال تؤخذ النتيجة بعد مرور اكثر من  3دقائق ألن بدء جفاف العينة قد يؤدي
إلى ظيور نتيجة ايجابية كاذبة .Positive False
النتيجة:

• ( : )+حدوث تالزن***)Agglutination (Ab-Ag Reaction

• ( : )-عدم حدوث تالزن)Non Agglutination (Ab-Ag Non Reaction

*** في حالة حدوث تالزن Agglutinationالبد من عمل التخفيف لمعينة : Dilution of Sample

• يفضل عمل التخفيف في أنابيب  Tubesويوضع في كل أنبوب  100ميكروليتر من الـ Normal Saline
ويوضع في األنبوب األول  100ميكروليتر من عينة المصل  Serumوتمزج وينقل إلى األنبوب الثاني 100
ميكروليتر وىكذا إلى اخر أنبوب في أنابيب التخفيف بعد ذلك ينقل من كل أنبوب  100ميكروليتر إلى الحجرات
في شريحة الالتكس ويضاف المحمول  Reagentsعمى كل الحجرات . Wells
• يتم تسجيل اخر تخفيف ظير فيو التفاعل إيجابي ( )+كنتيجة نيائية لالختبار (قد تختمف مقدار وطريقة
التخفيف من شركة مصنعة ألخرى).
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الننتائج والمناقشة Results and Discussions

النتائج Results
الزرع البكتريموجي

Bacteriological culture

اظيرت نتائج الزرع البكتريموجي عمى االوساط الزرعية

بعد حضانة االطباق لمدة  48 -24ساعة ان

المستعمرات البكترية النامية عمى االوساط الزرعية االختيارية كانت كاالتي :



عمى وسط  : XLDشفافة ذات مركز اسود.

عمى وسط  : BSAسوداء مع لمعان معدني او ذات مركز اسود مع حافات عديمة المون.



عمى وسط  :BGAوردية حمراء او عديمة المون محاطة بطبقة حمراء براقة.



عمى وسط  :SS agarشفافة ذات مركز اسود غير ممونة او وردية باىتة.

الفحص المجهري

microscopic examination

اتصفت بكتيريا السالمونيال Salmonella spp.المصبوغة بصبغة كرام بانيا عباره عن خاليا عصوية

،سالبة لصبغة كرام (. )Gram negative bacilli
االختبارات الكيموحيوية Biochemical test

اوضحت نتائج االختبارات الكيموحيوية لبكتريا السالمونيالالتيفية S.typhiالمبينة في جدول (  ) 1ان البكتريا

كانت موجبة الختبار ال ( ،)H2sواختبار الاليسين ( ،)Lysineواختبار احمر المثيل ( . )Methyl redبينما
كانت سالبة الختبار الستريت ( ،)Citrateواورنثين ( ،)Ornithineواالندول ( . )Indoleاما بكتريا السالمونيال
الباراتيفية فقد اثبتت النتائج ان البكتريا كانت موجبة الختبار االورنثين واحمر المثيل بينما اعطت االختبارات

االخرى نتائج سالبة وىي اختبار ).) H2s, Citrate , Lysine , Indole , VP

جدول (  ) 1يبين االختبارات الكيموحيوية لبكتريا السالمونيال التيفية والباراتيفية

S. paratyphi

S. typhi

Test

No

-

+

H2s

1

-

-

Citrate

2

-

+

Lysine

3

+

-

Ornithine

4

-

-

Indole

5

+

+

Methyl red

6

-

-

VP

7

فحص العينات

تم اختيار المرضى عشوائيا من العيادات والمختبرات االىمية والخاصة في ناحية االسكندرية وبعض

المناطق االخرى في محافظة بابل لمرضى يعانون من اعراض يشتبو بانيا لحمى التايفوئيد  .اذ استخدمت في
ىذه الدراسة  42عينة من دم المرضى الذين يشتبو في وجود حمى المعوية و 32عينة من االدرار و 32عينة
من البراز وتم اجراء اختبار الويدال لغرض تطابق االعراض مع النتيجة .
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اظيرت النتائج ان  30حالة مرضية كانت مصابة بالحمى التايفوئيدية من بين المرضى الذين يتوقع

انيم مصابون بيذه الحمى الذين تم اختيارىم بصورة عشوائية حسب االعراض السريرية ليؤالء المرضى ولمختمف
االعمار من الذكور واالناث .

واثبتت الدراسة ان  20حالة مرضية من بين المجموع الكمي لممرضى اعطت نتيحة موجبة لفحص الويدال بينما
العشرة حاالت االخرى اعطت نتيجة سالبة ليذا االختبار  ،وكانت اعمى عيارية لالضداد في فحص الويدال ىي

 320/1مقارنة مع السيطرة السالبة . 20/1
اثبتت الدراسة من خالل النتائج التي تم التوصل الييا ان نسبة االصابة لالناث كانت  ،%60بينما نسبة
االصابة في الذكور فقد بمغت  . %40و كانت نسبة  %45من بين ىذه الحاالت المصابة لمرضى تتراوح

اعمارىم بين  35 – 15سنة .ونسبة  %23لمذين تتراوح اعمارىم بين  15 -10سنة  .بينما كانت نسبة %12
تمثل معدل االعمار من  50 – 35سنة  .اما االعمار التي تراوح معدليا بين  60 – 55سنة فقد بمغت نسبة
المصابين بيا نسبة . %20

اوضحت النتائج ان اغمب النماذج التي تم زرعيا عمى االوساط الزرعية كانت نتيجتيا سالبة  ،اذ كانت نسبة
االطباق السالبة التي لم يظير فييا نمو لبكتريا السالمونيال (  ) % 85من مجموع النماذج التي تم زرعيا  .بينما

كانت نسبة النماذج التي اعطت نتيجة موجبة لبكتريا السالمونيال التيفيةS.

ىي( . ) % 15

typiسالمونيال S. paratyphi

اما في فحص الويدال فقد كانت اكثر العزالت تشير الى وجود ىاتين النوعين من البكتريا في مصل الشخص

المصاب بحمىىالتايفوئيد .

المناقشة Discussion
تعتبر حمى التيفوئيد من االمراض التي ليا اثار اجتماعية و اقتصادية كبيرة عمى المجتمع  ،وان

التشخيص الدقيق ليذا المرض في مرحمة مبكرة يكون ميما ،وىذه االىمية ال تاتي من ناحية تشخيص

المسبب المرضي فقط بل أيضا لتحديد االشخاص الذين قد يكونون من الحاممين المحتممين ليذه البكتريا ومن
المحتمل قد يكون ليم دور فعال في تفشي حمى التيفوئيد الحاد في المجتمع الذي يعيشون فيو .

وقـ ــد تـ ــم اج ـ ـراء اختبـ ــار ويـ ــدال لي ـ ـؤالء المرضـ ــى واظيـ ــرت النتـ ــائج التـ ــي تـ ــم الحصـ ــول عمييـ ــا أن ىنـ ــاك

 30مريض ـ ــا مص ـ ــابون ب ـ ــالحمى المعوي ـ ــة ف ـ ــي ح ـ ــين كان ـ ــت نت ـ ــائج ال ـ ــزرع البكتريم ـ ــوجي تش ـ ــير ال ـ ــى ان ىـ ـ ـؤالء
المرض ـ ــى فـ ـ ــي الغالـ ـ ــب كانـ ـ ــت نت ـ ــائجيم سـ ـ ــالبة اي لـ ـ ــم يظيـ ـ ــر نم ـ ــو لبكتريـ ـ ــا السـ ـ ــالمونيال وبنسـ ـ ــبة تعـ ـ ــادل (85

٪م ـ ــن البكتري ـ ــا المعزول ـ ــة) .واعتم ـ ــادا عم ـ ــى ى ـ ــذه النت ـ ــائج ،نس ـ ــتنتج أن عياري ـ ــة كبيـ ـ ـرة مــ ــن األجس ـ ــام المض ـ ــادة
فـ ــي مصـ ــل الم ـ ـريض اكتشـ ــفت عـ ــن طريـ ــق اختبـ ــار الويـ ــدال والتـ ــي تـ ــدلل عمـ ــى وجـ ــود حمـ ــى التيفوئيـ ــد ،وكانـ ــت
النت ــائج الت ــي توص ــمنا إليي ــا متطابق ــة م ــع د ارس ــة أج ارى ــا

 Wainواخ ــرون(2008 (،

والت ــي اس ــتخدم فيي ــا

اختبـ ـ ـار وي ـ ــدال لتش ـ ــخيص حم ـ ــى التايفوئي ـ ــد .و عم ـ ــى ال ـ ــرغم م ـ ــن ان اس ـ ــتخدام طريق ـ ــة اختب ـ ــار وي ـ ــدال ألكث ـ ــر

م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــرن م ـ ـ ــن الزم ـ ـ ــان ،ف ـ ـ ــإن التش ـ ـ ــخيص الني ـ ـ ــائي وال ـ ـ ــدقيق لحم ـ ـ ــى التيفوئي ـ ـ ــد يعتم ـ ـ ــد عم ـ ـ ــى ع ـ ـ ــزل بكتري ـ ـ ــا
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمونيال التيفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  ،الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراز ،البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول و س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوائل الجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى .
)(Shrivastava et al., 2011

اوضـ ـ ــحت الد ارسـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة ان معظـ ـ ــم المرضـ ـ ــى المصـ ـ ــابين بحمـ ـ ــى التايفوئيـ ـ ــد كانـ ـ ــت اعمـ ـ ــارىم تت ـ ـ ـراوح

بـ ـ ــين  35 – 15سـ ـ ــنو اذ كانـ ـ ــت نسـ ـ ــبة االصـ ـ ــابة تقـ ـ ــدر بح ـ ـ ـوالي  % 45مـ ـ ــن بـ ـ ــين االشـ ـ ــخاص الـ ـ ــذين تمـ ـ ــت
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 ى ـ ــي لمفئ ـ ــاتS.typhi  وى ـ ــذا ي ـ ــدل عم ـ ــى ان معظ ـ ــم االص ـ ــابات الت ـ ــي تس ـ ــببيا بكتري ـ ــا الس ـ ــالمونيال. د ارس ـ ــتيم
 واتفقـ ــت. العمريـ ــة البالغـ ــة اكثـ ــر ممـ ــا تصـ ــيب االشـ ــخاص ذات االعمـ ــار غيـ ــر البالغـ ــة او فـ ــي مرحمـ ــة الطفولـ ــة
( مـ ــن ان زيـ ــادة االصـ ــابة بحمـ ــىWain
 م ـ ــن انGizachew,

and

Hosoglu,

2008), ىـ ـذه النتـ ــائج مـ ــع ماتوصـ ــل اليـ ــو

(2011) ولكني ـ ــا التتف ـ ــق م ـ ــع د ارس ـ ــة ق ـ ــام بي ـ ــا. التايفوئيـ ــد ت ـ ــزداد م ـ ــع زي ـ ــادة العم ـ ــر

 ان نســ ــبة النتــ ــائج التـ ـ ــي يطم ـ ــق عمييـ ـ ــا. االص ـ ــابة تح ـ ــدث فـ ـ ــي كاف ـ ــة االعم ـ ــار وبنسـ ـ ــبة اكب ـ ــر ل ـ ــدى االطفـ ـ ــال
 كان ــت كبيـ ـرة ف ــيwidal

test  ف ــي عياري ــة االض ــداد لتحمي ــل الوي ــدالFalse

positive

موجب ــة كاذب ــة

 وى ـ ـ ــذه النتيج ـ ـ ــة حس ـ ـ ــب ماتش ـ ـ ــير المص ـ ـ ــادر ق ـ ـ ــد تك ـ ـ ــون مرتبط ـ ـ ــة بتفاع ـ ـ ــل%80 د ارس ـ ـ ــتنا اذ بمغ ـ ـ ــت تقريب ـ ـ ــا
)fibril( االض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد الموج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريض الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الميفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين

.(Nsutebu et al., 2003(

نستنتج من خالل ىذه النتيجة ان فحص الويدال الموجب كان ذات حساسية قميمة في الكشف عن

االصابة الموجبة لحمى التايفوئيد اما النتيجة السالبة الختبار الويدال فكانت دليل جيد يمكن االعتماد عميو في

 لذلك من. تاكيد عدم وجود اصابة بحمى التايفوئد لالشخاص الذين لدييم اعراض مشابية لحمى التايفوئيد
الضروري جدا وحسب النتائج التي تم التوصل الييا ان نعتمد بصورة كبيرة عمى تقنية الزرع البكتريموجي في

. تشخيص االصابات بحمى التايفوئيد
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