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Abstract 

  In this study, 63 oral swabs were collected  . Thirty six yeast isolates were obtained 

(57.14%) grown on sabouraud dextrose agar medium (SDA). Symbols were given to isolates from 

RA1 to RA36 in order to differentiate them. The isolates were identified by growth on HiCrome 

Candida differential agar M1297A and identification by Vitek 2 Compact system.  

The identification results showed 5 species of the isolated yeasts belonging to the genus 

Candida, 29 isolates belonging to the species C. albicans (80.55%) and one species from C. famata, 

C. glabrata, C. kefyr and C. lusitaniae (2.77% for each species). Moreover one isolate was obtained 

from each of the following yeasts: Saccharomyces serevisiae, Malassezia furfur and Rhodotorula 

glutinis (2.77% for each one).  

This study included the evaluation of two virulence factors for all C. albicans isolates  , 

phospholipase enzyme production on egg yolk agar and hemolytic activity on sugar-enriched sheep 

blood agar.  

.Phospholipase production test showed differences in phospholipase production among 

the isolates , twenty three isolates (79.31%) were producers and precipitation zone (Opaque zone) 

was observed around the grown colonies with different Pz values and the isolate RA13 exhibited 

highest activity (Pz value = 0.53).  

The results showed also that all isolates were producers of hemolysin with different 

hemolytic indexes (Hi). Isolate RA7 represented the highest one in activity (Hi = 2.16). Hemolysis 

of all isolates involved beta hemolysis.  
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Candida albicansعزل وتشخيص خميرة الـ  من المرضى المصابين بداء المبيضات الفموي في   
نزيم الفوسفواليبيز والهيمواليسين  إنتاج إمدينة الموصل ودراسة فعاليتها في   

 

 رافـــ ع قاســم محمد الطـــ ائي1* و رافعــة قادر جرجيس الزبيدي2

, الموصل, العراق جامعة الموصل ,تربية للعلوم الصرفةكلية ال  ,قسم علوم الحياة  
 

 الخالصة 

بنسبة    یللمرضى أ  یالمجموع الکل  من  ةیر یعزلة خم   36، وتم الحصول على    ةی مسحة فمو   63هذه الدراسة جمع    یتم ف 
 . نهایب زییمن اجل التم RA1-RA36لهذه العزالت رموز من  ی%  ، اعط57.14

  HiCrome Candida differential agar M1297A  یقیالعزالت بقدرتها على النمو على الوسط التفر   صيتم تشخ 
ن أو   Candidaتعود للجنس     یمن الخمائر وهانواع    5  صي ظهرت  نتائج التشخأ.    Vitek 2 Compactبنظام    صيوالتشخ
و   C. famataعلى عزلة واحدة من کل من    حصولتم ال  نیح  ی% ف80.55بنسبة    یأ  C. albicansعزلة تعود للنوع    29

C. glabrata    وC. kefyr    وC. lusitaniae  کما تم الحصول على عزلة واحدة لکل من   % لکل منها2.77بنسبة    یأ .
 .   ضای% ا2.77وبنسبة   Rhodotorula glutinisو  Malassezia furfurو  Saccharomyces cerevisiaeالخمائر 

على وسط   زیبیالفوسفوال  مینتاج انز إ  یالعزالت ف  ةيوهما فعال  C. albicansالضراوة  لعزالت الـ    یدراسة عامل   وجرى 
  ك اــــــن هنأظهرت النتائج  أبالسکر و   یلب الغنغنام الصالدم  على وسط دم األ  لیتحل  ی العزالت ف  ةيالصلب وفعال  ضيمح الب

% کانت  79.31بنسبة    یأ  C. albicans  ــــــــــــــــــ الزلة من  ـــــــــــ ع  23ن  إذ  إ   میز ـــــــــناج اإلـــــــــــانت  ةـــــــــیفعال  یالعزالت ف  نـــــــــــیاختالف ب
  ة ياعلى انتاج  RA13ظهرت العزلة  أمعــــــــدالت االنتاج وقد    یف  نـــــــهایب  مـــــــايفاوتـــــة فوکانت العــــــزالت المنتجة مت  ،  میمنتجة لالنز 
 .Pz 0.53 مةياذ بلغت ق

  ك تمتل  عهايمتفاوتة ، وکانت جم   لیومحللة للدم وبدالئل تحل  نیسیموال يالعزالت کانت منتجة لله  عين جمأظهرت النتائج  أ  
 .  2.16 لیالتحل لیدل مةياذ بلغ ق ةياعلى فعال RA7ظهرت العزلة أو  تای من نوع ب لیتحل ةيفعال

 ، داء المبيضات ، انزیم الفوسفوالیبیز ، الهيموالیسین  Candida albicans:  الكلمات المفتاحية
 المقدمـــــة 

زیة ســطحية  صــابة انتهاإMoniliasis (1 )او   Candidosis  يضات  أالذي يطلق عليه    Candidiasis  ن داء المبيضات إ 
 Candida   (2.) الخمیرة هتسبب Thrushو سالق أصابة خمیریة إنه أليه بإو جهازیة ویشار أتنشأ بسبب عوامل موضعية 

مخاطي الفمو  وقابلة  صــابة انتهازیة موضــعية ةــائعة للغشــاء الإفهو  Oral candidiasisما داء المبيضــات الفمو  أ 
 Cellular immune deficiencyةـــخال الذین لدیهم نقص في المناعة الخلویة األعند األطفال والمســـنین و   ویحدث،  للعالج 
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ــاء أعراض اإل  حدثوت ــحل لویحات بيضـ ــابة بشـ ــاء المخاطي الفمو   والحنك  White plaquesصـ ــان او البلعوم على الغشـ واللسـ
 .   C. albicans (4)( وهذا الداء تسببه خمیرة 3الفمو  )

ـــــــــــالل ألجهاز المناعي اعند تثبيط تنشط  لحالة الطبيعية المرض لكنها  في ا  Candidaال تسبب خمیرة   و حصول اختـــــــ
ــتفي  ـــــــ ــ  محان  إوازن النبیت المجهر  الطبيعي فان بـــــ ذ تنمو بشحل مفرط مؤدیة  ، إتتحول الى كائن ممرض  ن أ C. albicansالـــــ

 (.5یدز )مرضى اإلو  في االطفال الرضع ومرضى السحر  ومرضى العالج الجراحي الى حدوث اصابه

حداث المرض والتغلب على إواســــــــتراتيجيات نودية تســــــــاعدها على التمركز و    عوامل ضــــــــراوة Candidaتمتلك خمیرة  
حادیة الخلية متبرعمة )البوغ أةــــــــحال مظهریة متنوعة تتدرج ما بین خمیرة  أالوســــــــائل الدفادية للعائل ، فهي باســــــــتطاعتها النمو ب

 Trueوخیوط حقيقيــــة    Pseudomyceliumوخیوط كــــاذبــــة    Unicellular budding yeast (Blastospore)المتبرعم(  
hyphae والهروب من الخالیا البلعمية    نسـجةتسـاعدها في اجتيا  األ  التيهم عوامل الضـراوة  أ التحول في الشـحل من  هذا ُیعد و

Phagocyte cells هيموالیســــــــین  ، وهناك عوامل اخرى لها عالقة بالضــــــــراوة مثل انتاج بروتین الHemolysin   أنبوب  وتكوین
ــموم وإ ــفوالیبیز  اإلنبات وإنتاج الســـــــ ــاق بالخالیا   Proteinaseوالبروتینیز  Phospholipaseنتاج انزیمات مثل الفوســـــــ وااللتصـــــــ

 (.  6الظهاریة والحفاظ على سالمة جدارها الخلو  وتجنب االستجابة المنادية للعائل )

ــارج خلو  عوامـــل ضــــــــــــــرا  Candidaخمیرة    تنتج     ــائي خـ ــل مـ ــات تحلـ ــافراز انزیمـ ــل بـ ــة تتمثـ  Extracellularوة مهمـ
hydrolytic enzymes  ( 7وهي من عوامـل الضــــــــــــــراوة المهمـة لهـذه الخمیرة  . )اغشــــــــــــــيـة خالیـا العـائـل تتكون من   ونظرًا الن

 و نزیم اســــبارتیل بروتینیز  ا(  8)  تصــــنه هذه االنزیمات الى نوعین رئيســــینو تكون هدفا لهذه االنزیمات    هابروتینات ودهون فان
كثر أو أویضـم االخیر مجموعة من االنزیمات والتي تشـترك في قدرتها على التحلیل المائي لواحد   بیزمجموعة انزیمات الفوسـفوالی

 C. albicansتنتج الــــــــــــــــ   Glycerophospholipids (9 )للدهون الكليســیریة المفســفرة  Ester linkagesمن روابط االســتر 
  تختله كمية.  (10على نوع رابطة االســتر التي تحللها ) اســتناداً وقد صــنفت  Dو  Cو  Bو  Aاع من هذا االنزیم هي اربعة انو 

ــ   إذ ان العزالت  ، صابةوكذلك بحسب موقع اإل عزالت الخمیرة   باختالف   C. albicansانتاج انزیم الفوسفوالیبیز من قبل الـــــــــــ
 (.8مقارنة مع عزالت من الجرو  واالدرار )كبر من االنزیم م تنتج كميات االمسببة الصابات مجرى الد

ــ  أهو فبروتین الهيموالیسین   ما أ یمحن الكائن    أذ  Candida (11  )حد عوامل الضراوة الذ  یؤد  دورا في امراضية الــــــ
مو ویســـــهل  للن  و یمحنه من الحصـــــول على الحدید الضـــــرور  (، 12الممرض من ان یبقى حيا ویثبت االصـــــابة ضـــــمن العائل )

 والذ  یلعب  دوراً Disseminated candidiasis (13 )عملية اجتيا  الشــحل الخيطي عند االصــابة بداء المبيضــات المنتشــر 
ــراوة البحتریا  و الفطریات  –مهما في العالقة بین الكائن الممرض ــحل حر( 14)العائل و في ضـــــــــ ــم  و لعدم توفره بشـــــــــ في جســـــــــ

ــات ت ــان ـلذـلك فـان معظم الممرضــــــــــــ  كتســــــــــــــب الحـدـید بشــــــــــــــحـل غیر مـباةــــــــــــــر من خالل المركـبات الحـاوـیة على الحـدـید االنســــــــــــ
ــــــــاسو  Hemeتحطيم جزیئة الهيم یمتلك الكائن الممرض آليات ل  Hemoglobinوالمتوفرة مثل الهيموغلوبین    ــــــ تخالل عنصر  ــــ

 الحصول على الحدید من C. albicansالـــ   تطيعـــــــــتس Hemolytic activityل الدم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ( ومن خالل فعالية تحلی15الحدید )
 .  (16نسان )وبالتالي تحافظ على قدرتها على النمو في مصل اإل   رة من كریة الدم الحمراء المنحلةجزیئة الهيموغلوبین المتحر 
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 ننا نهدف من خالل هذه الدراسة الى :فإ C. albicansهمية خمیرة الـ أعاله وألنظرا لما ذكر 

 من االصابات الفمویة وتشخيصها بطرائق حدیثة ودقيقة. C. albicansلـ عزل خمیرة ا -1

 دراسة بعض عوامل ضراوتها. -2

 ل ــــــــــــ ق العمـــــواد وطرائــــالم

  Streptomycin sulfateالمحلول الخزين للمضاد البكتيري ستربتومايسين سلفيت   -1

ملیلتر من الماء المقطر   100غم منه في   1ســـــحوق وتمت اذابة  وعلى ةـــــحل م  الحصـــــول على المضـــــاد بشـــــحله التجار  تم 
درجة   المقطر وحفظ المحلول الخزین عند مایحروغرام / ملیلتر من الماء  10000للحصـــــــــــــول على محلول خزین بتركیزالمعقم . 
 . ْم لحین االستعمال 20-حرارة 

  Egg yolk emulsionمستحلب مح البيض  - 2

ــتخدم بيض المائدة ــ  اســـــ ــع في انابیب اختبار معقمة ذات اغطية مححمة   اذEgg yolk ول على مح البيض للحصـــــ   ،وضـــــ
عنـد قوة جـاذبيـة ارضــــــــــــــيـة   Centrifuge  (HERMLE , Labnet , U.S.A.)وضــــــــــــــعـت االنـابیـب في جهـاز طرد مركز   

Gravitational force 500  (500gول )خذ الجزء الطافي أدقيقة ، بعدها  15 مدةSupernatant كمل الى ألب و من المســتح
بالماء المقطر المعقم . اســــتعمل هذا المســــتحلب مباةــــرة في تحضــــیر وســــط مح   ) الجزء الطافي مع الراســــب ( حجمه االصــــلي
 (.17البيض الصلب )

  Yeast cell suspensionتحضير عالق خاليا الخميرة   -3

التخطيط   عزالت الخمائر بطریقةب  Sabouraud's dextrose agar medium (SDA) لقح الوسـطلتحضـیر العالق  
Streaking ،  ناقلخذ جزء من اللقا  النامي بواســــطة  أســــاعة  م   24-18ْم لفترة 37درجة حرارة  فيحضــــنت االطباق Loop 

وتم ضــبط  ملیلتر من المحلول الملحي الوظيفي المعقم . مزج العالق جیداً  5ووضــع في قنینة زجاجية صــغیرة معقمة تحو  على 
ــریحة عد خالیا الدم إخلية / ملیلتر ب  810ا في العالق عند عدد الخالی ــتعمال ةــــ ــتعمل    chamber Haemocytometerســــ اســــ
 نتاج انزیم الفوسفوالیبیز.إبصورة آنية في اختبار تحلل الدم وفي قياس الفعالية في العالق  

 االوساط الزرعية   -4
   Sabouraud's dextrose agar medium (SDA)     بوسط سابرود دكستروز الصل -أ

من الماء المقطر غم من مسحوق الوسط في لتر    62باذابة    (.LabM, U.K)  حضر الوسط حسب تعليمات الشركة المجهزة
  م عقم بجهاز المؤصدة .
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 Sugar-enriched sheep blood agar medium      وسط دم االغنام الصلب الغني بالسكر  -ب

وضــبط االس  SDAوســط من    لتر  1% من الكلوكوز الى  3باضــافة  ( 18واخرین )  Luoحضــر الوســط حســب طریقة  
 7)وفي ظروف معقمة(   اضـي  اليهْم  م 50-45الى  ترك لیبرد وبعد التعقيم بجهاز المؤصـدة    0.2 5.6الهیدروجیني عند 

  100صـــــــــــل( لكل )بیت الحیوانات / كلية الطب البيطر  / جامعة المو   Fresh sheep bloodملیلتر من دم االغنام الطازج 
وزع في اطباق بتر  معقمة وترك لیتصــلب واســتعمل هذا الوســط و   و مزج جیداً   ،الحاو  على الكلوكوز SDAملیلتر من الوســط 

 . Hemolysis testفي اختبار تحلل الدم  

          Egg yolk agar medium وسط مح البيض الصلب   - ج

و   NaClغرام( من كلورید الصــــــودیوم   58.44موالر  )  1فة  ضــــــاإب(  17واخرین ) Priceحضــــــر الوســــــط حســــــب طریقة  
المحضـــــــر كما في الفقرة أ  SDAالغذائيلتر من الوســـــــط  1الى  2CaClغرام( من  كلورید الكالســـــــیوم  0.55موالر  )  0.005

ــبط األ ــدة 4.3س الهیدروجیني للوســــط عند  وضــ ــط لیبرد الى درجة حرارة  م    وعقم بالموصــ ــيأْم  م 50-45ترك الوســ ليه إ  ضــ
في اطباق بتر   مزج و وزع % )حجم/حجم(  8بمقدار   1)وفي ظروف معقمة( مســــتحلب مح البيض والمحضــــر كما في الفقرة  
 واستعمل هذا الوسط لقياس فعالية العزالت في انتاج انزیم الفوسفوالیبیز .

 جمع العينات   -5
الفمو  المراجعین او الراقدین في مســتشــفى ابن تم الحصــول على العزالت الفطریة من المرضــى المصــابین بداء المبيضــات 

سـینا التعليمي ومسـتشـفى ابن اال یر التعليمي ومسـتشـفى السـالم العام والمسـتشـفى الجامعي التعليمي / قسـم صـناعة االسـنان ، من  
ویرها  دتصـابة  وتم  منطقة اإل  ومررت فوق  Sterile cotton swabsخذ مسـحات فمویة بواسـطة ممسـحات قطنية معقمة  أخالل 

 للفم .  Normal floraجزاء غیر المصابة لتفاد  التداخل مع النبیت الطبيعي بلطه مع مراعاة عدم لمس األ

ــهرین  63  جمعت  80 –ایام   9ومن اعمار مختلفة تراوحت بین   (  2010/ 5/  15ولغایة    3/ 15) من    مســــــــحة خالل ةــــــ
%  39.68تلفة. كانت نســــبة الذكور من عدد المرضــــى  وكان المرضــــى یعانون من حاالت مرضــــية مخ  ســــنة ومن كال الجنســــین

 %.60.32ونسبة االناث 

 زرع العينات -6

ــحات الفمویة   ــط Swabs نقلت المسـ ــرة وزرعت على الوسـ ــاد البحتیر    SDA  الغذائيالى المختبر مباةـ الحاو  على المضـ
Streptomycin sulfate   7- 2ْم لفترة  37درجة حرارة    فيق  مایحروغرام / ملیلتر من الوســـــــط . حضـــــــنت االطبا  100بتركیز  

 هملت االطباق التي لم یظهر فیها نمو  .وأ  ، ایام 
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 HiCrome Candida differential agar M1297A      التشخيص  بالوسط التفريقي الصلب   -7

         .حضر الوسط حسب تعليمات الشركة المجهزة و ( HiMedia, Indiaتم الحصول على الوسط بشحل جاهز من ةركة )

 Vitek 2 Compactاختبار تشخيص العزالت بنظام  -8 

ــتعمال  أ ــحة العامة في محافظة اربیل ، بإســــ ــخيصجر  هذا االختبار في مختبر الصــــ  Vitek 2 Compact نظام التشــــ
system   والمجهز من ةــــــــــــــركـة(France   وMarcy l'Etiole  , bioMérieux)   وهو نظـام تشــــــــــــــخيص آلي ـبالكـامـلFully 

automated ( 19یستعمل في تشخيص البحتریا والخمائر الطبية.) 

 ( .20)ان تشخيص الخمائر بهذا النظام  یستند وبشحل رئيس على نظام التفاعل الكيموحیو  

 Phospholipase production activityاختبار فعالية انتاج انزيم الفوسفواليبيز   -9

ــة  أ ــار حســــــــــــــــب طریقـ ــة الطبق  17واخرین )  Priceجر  االختبـ  10، إذ تم نقـــل    Plate method( والتي تعرف بطریقـ
خلية / ملیلتر ووضــــعها بشــــحل قطرات على   108ســــاعة وبتركیز    24-81مایحرولتر من العالق الخمیر  لكل عزلة نامية بعمر 

 ایام . 5ة ْم ولفتر 37درجة  فيسطح وسط مح البيض الصلب  وتركت لتجه عند درجة حرارة المختبر ،  م حضنت االطباق 

)المعتمة( والتي تظهر بشــــــحل منطقة بيضــــــاء كثيفة حول المســــــتعمرات    Precipitation zone  (Pz)ن منطقة الترســــــیب  إ
ن المعدل الناتج من تقســــــيم قطر المســــــتعمرة على مجموع قطر المســــــتعمرة  إنتاج انزیم الفوســــــفوالیبیز.  إتمثل النتيجة الموجبة في 

 نتاج انزیم الفوسفوالیبیز .إیمثل وحدة قياس فعالية  ZPیرمز له زائدا قطر منطقة الترسیب والذ  
 
  ZP = 

 

  Hemolysis   اختبار تحلل الدم -10

 Plate assayنـتاج بروتین الهيموالیســــــــــــــین  ـباســــــــــــــتعمـال طریـقة تحـلل الطبق  إتم اختـبار فعـالـية العزالت في تحلـیل اـلدم و 
method   والتي وصفهاLuo ( والم18وآخرون )ة التي وصفها  ـــــــــة عن الطریقحور ـــــــــManns  ( ، تضمنت الطریقة 21خرون )آو

ووضعها بشحل قطرات  خلية/ ملیلتر  108ساعة وبتركیز    24-18مایحرولتر من العالق الخمیر  لكل عزلة نامية بعمر   10نقل 
 فيلمختبر  م حضـنت  غنام الصـلب الغني بالسـحر  م تركت لتجه عند درجة حرارة اعلى سـطح وسـط دم األ Spotsلتكون بقعا  

عند التحضـین في هذه التجربة.  Candle jarجرة الشـمعة   واسـتخدمت 2CO% من غاز 5سـاعة وبوجود    48ْم ولفترة  37درجة  
حول  Greenish-blackو/ أو ســوداء مخضــرة   Translucent haloیســتدل على النتيجة الموجبة بظهور هالة نصــه ةــفافة  

 . Transmitted lightعمال ضوء نفاذ والتي یمحن رؤیتها بإستالمستعمرة 

 قطر المستعمرة
  

 قطر المستعمرة + قطر منطقة الترسيب
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  قياس اقطار المسـتعمرات النامية ، والمعدل الناتج من تقسـيم مجموع قطر المسـتعمرة زائدا الهالةاسـتخدمت المسـطرة في 
 .1وهذا المعدل یساو  او اكبر من  Hemolytic index (Hi)على قطر المستعمرة وحدها یعطي دلیاًل للتحلیل 

 

   Hi  = 

ــــــــلفة لخمیــــــــزالت المختــــــطة العــــــاج الهيموالیسین بواســــانت Intensityدة ــــو ةأوة ــــــل قــــــــدل یمثــــالمع  وهذا  C. albicansرة الــ  ــ
( 22.) 

 النتائـــج والمناقشـــة 

 الصفات الزرعية -1 

تعمرات بيضــــاء الى ولي بشــــحل مســــفي العزل األ SDAظهرت العزالت النامية على وســــط ســــابرود دكســــتروز الصــــلب 
وهذه الصـــفات هي مطابقة    Convexوذات ةـــحل محدب  Butyrousالقوام  وزبدیة  Smoothاللون وناعمة   Creamyكریمية  

 Fell (23.)و  Kurtzmanلصفات الخمائر التي وصفها 

یسمح بنموها   Candidaوسط نموذجي لعزل الـــــــــ    باعتباره نواع الخمائر المختلفةأبشحل واسع لعزل   SDAویستعمل الوسط 
ضــــافة المضــــاد البحتیر  یزید إن أس الهیدروجیني لهذا الوســــط كما  نواع كثیرة من البحتریا الفمویة وذلك النخفاض األأویحبح نمو  
 ( .24من انتقائیته )

  تشخيص العزالت بالوسط التفريقــــي  -2 

HiCrome Candida differential agar M1297A 

   %100  اسـتطاعت النمو بصـورة جیدة على الوسـط التفریقيعزلة (   36) ن جميع العزالت  أبار  ظهرت نتائج هذا االختأ
خر یختله عن تعليمات الشـــــركة المجهزة  للوســـــط والبعض اآل  لوان مختلفة بعضـــــها كان مطابقاً أظهرت المســـــتعمرات النامية ب، 

نواع من الخمـائر التـابعـة أربعـة  أســــــــــــــط یمیز بین ن هـذا الو االتي تبین     HiCrome Candida differential agarالتفریقي  
ــ   Candidaللجنس   ــ   Light greenالتي تنمو مستعمراتها بلون اخضر فاتح  C. albicansوهي الـــــــ والتي   C. glabrataوالـــــــ

ــ أتنمو بلون كریمي الى   ــ    Purple, fuzzyوالتي تنمو بلون ارجواني ، زغبي   C. kruseiبيض والـــــــــ ي  الت C. tropicalisوالـــــــــ
 .Blue to purpleزرق الى ارجواني أتنمو بلون 

عزلـة كـانـت موجبـة لهـذا االختبـار أ  بنســــــــــــــبـة   30ن  إ  (1)مبین في الجـدول    هو ظهرت نتـائج هـذا االختبـار كمـاأوقـد  
خضــــر فاتح  أذ ظهرت مســــتعمراتها بلون إ C. albicansنها الخمیرة  أ%( ةــــخصــــت على 80.55عزلة )  29% ومنها  83.33
وظهرت مستعمراتها   C. glabrataرة  ــــا الخمیــــــــنهأخصت على ـــ% ة2.77دة ونسبتها  ــــزلة واحــــاء محدبة ، وعةحال ملسأذات  

(المستعمرة + الهالـة)قطر   

 قطر المستعمـرة
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ــبتها  أبلون   ــت الباقية التي نسـ ــتعمراتها بلون ورد    16.67بيض   ، اما العزالت السـ ــالبة لهذا االختبار وظهرت مسـ % فكانت سـ
 .ن هذا اللون غیر موجود ضمن تعليمات الشركة المجهزة أل، يصها ولم نتمحن من تشخ  Light pinkفاتح 

 HiCrome Candida differential agar M1297Aلوان المستعمرات النامية على الوسط التفريقي أ( : 1الجدول )

 العدد  رمز العزلة 
لون المستعمرات النامية على  

 الوسط التفريقي 
 نوع العزلة

RA1 ،RA14-RA4 ،RA16  
،RA17 ،RA19 ، 
 RA27-RA21   ، 

RA34-RA29 ،RA36 

 Candida albicans اخضر فاتح  29

RA3 1 ابيض Candida glabrata 

RA2 ،RA15 ،RA18 ،RA20  
،RA28 ،RA35 

 غیر مشخصة  ورد  فاتح 6

 

 Vitek 2 Compact بنظام  تشخيص العزالت  - 3  

ــــــــــیات المخاطــــــــــــصابر اإلــــــــــخید األــــــــــازدادت خالل العق ــ ــــــــــة والجهازیــ ــ ــــــــــــواع الــــنأة بــ ــ ــــــــــغیر الن Candidaــ  ــ ــ ــ ــ  C. albicansوع  ــ
ــابات بهذه األأو  ــبح لها تأنواع ن االصــــ ــر في العالج، لذلك فأصــــ ــتوى النوع له دور في اختيار إ یر مباةــــ ــخيص على مســــ ن التشــــ

 (.25المرضى المصابین بهذه االنواع من االصابات ) مراضية والوفيات بینالمضاد الفطر  المناسب مما یقلل من نسبة اإل

الذ  یمتاز بالدقة والســـــــــرعة في  Vitek 2 Compactنظام التشـــــــــخيص    اســـــــــتخدم  في هذه الدراســـــــــةجل ذلك أومن  
ظهرت النتائج قدرة هذا النظام على تشـــخيص جميع عزالت الخمائر قید الدراســـة أ( وقد 19)تشـــخيص العزالت الى مســـتوى النوع 

عزلة في حین كانت الثمان عزالت الباقية    28% وبواقع 77.77بنســــــبة   C. albicans% وقد ظهرت الخمیرة 100أ  بنســــــبة  
ــبة  أنواع  تعود أل مبین في الجدول   هوكما   ،منها % لكل2.77خرى من الخمائر والتي ظهرت كل منها بواقع عزلة واحدة أ  بنســ

في تشــــخيص العزالت إذ یعمل نظام التشــــخيص على المقارنة   Probabilityظهرت نتائج االختبار نســــبة االحتمالية  أ. كما   (2)
مـا بین نتـائج التفـاعالت الكيموحیویـة مع المعلومـات المتوفرة في قـاعـدة بيـانـات النظـام  م تحســـــــــــــــب النســــــــــــــبـة المئویـة الحتمـالـية  

 .(2)موضح في الجدول  هو % كما99الى  87خيص لكل عزلة والتي تراوحت  بین التش
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مع نتائج اختبار النمو على الوســط التفریقي  إذ ظهرت الـ  C. albicansوقد اختلفت نتائج هذا االختبار في تشــخيص الــــــــــــــــ    
C. albicans   لى الوســـــــــط التفریقي   التي ظهرت فیها هذه عزلة بالمقارنة مع نتائج اختبار النمو ع 28في هذا االختبار بواقع
إذ ةخص نظام التشخيص  C. albicansوع عزالت الــــ ــــــــــــــــــــــــــــ% من مجم96.55بة  ــــــــــــــــــــــــــــعزلة أ  ظهرت بنس  29الخمیرة بواقع 

Vitek 2    العزلــةRA16    نهــا الخمیرة  أعلىCryptococcus neoformans    وبــذلــك كــانــت نســــــــــــــبــة التشــــــــــــــخيص الخــاط
Misidentification   لخمیرة الـــــــــــــــــــــــC. albicans  ــابقة التي  3.44هي ــات الســـــــ ن معدالت  أظهرت أ% وهذا یتفق مع الدراســـــــ

ــحيح تتراو  ما بین   ــات فيما یتعلق باأل99الى    84التشـــــــــخيص الصـــــــ نواع  % وهذا یعزى الى االختالفات الواضـــــــــحة بین الدراســـــــ
 . (26جراء الدراسة )غرافي إلوكذلك االختالفات في الموقع الج ،المدروسة وعدد العزالت قید االختبار

ــادة   ــيـــــ ســــــــــــــ الــى  ــیـــر  تشــــــــــــــ والــتـــي  ــدراســـــــــــــــــــــات  الـــــ مــن  الــكـــثـــیـــر  مــع  ــة  مــتـــفـــقـــــ ــدراســـــــــــــــــــــة  الـــــ ــذه  هـــــ ــائــج  نــتـــــ ــاءت   وجـــــ
صابات داء المبيضات ، إذ ُتعد من اكثر انواع الخمائر التي تعزل بصورة متكررة من التجوی  الفمو  إفي   C. albicansالــــــــــــــ  
همية  أ على مســـــتوى النوع له  Candidaن تشـــــخيص الـــــــــــــــــــ  أ وبيضـــــات  صـــــابات داء المإ% من  80( ، فهي مســـــؤولة عن  27)

صــابة وكذلك حســاســیتها للمضــادات الفطریة حداث اإلإنواع هذه الخمیرة فيما بینها بشــحل واســع من حیر قدرتها على أ  الختالف
(24   ) 
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 Vitek 2 Compact(: نتائج تشخيص العزالت الخميرية قيد الدراسة بنظام 2الجدول )

 االحتمالية )%(  نوع الخميرة  لعزلة رمز ا

RA1 Candida albicans 87 

RA2 Candida famata 89 

RA3 Candida glabrata 99 

RA4 Candida albicnas 97 

RA5 Candida albicans 99 

RA6 Candida albicans 99 

RA7 Candida albicans 99 

RA8 Candida albicans 99 

RA9 Candida albicans 97 

RA10 Candida albicans 95 

RA11 Candida albicans 98 

RA12 Candida albicans 99 

RA13 Candida albicans 98 

RA14 Candida albicans 98 

RA15 Candida kefyr 94 

RA16 Cryptococcus neoformans 87 

RA17 Candida albicans 99 

RA18 Candida lusitaniae 93 

RA19 Candida albicans 95 

RA20 Saccharomyces cerevisiae 98 

RA21 Candida albicans 99 

RA22 Candida albicans 99 

RA23 Candida albicans 94 

RA24 Candida albicans 99 

RA25 Candida albicans 99 

RA26 Candida albicans 98 

RA27 Candida albicans 99 

RA28 Malassezia furfur 87 

RA29 Candida albicans 99 

RA30 Candida albicans 91 

RA31 Candida albicans 95 

RA32 Candida albicans 92 

RA33 Candida albicans 98 

RA34 Candida albicans 94 

RA35 Rhodotorula glutinis 87 

RA36 Candida albicans 98 
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 اج انزيم الفوسفواليبيزفي انت C. albicansالـ   فعالية عزالت  - 4

ــار  أ االخـــــــتـــــــبـــــ ــذا  هـــــ ــائـــــــج  نـــــــتـــــ مـــــــجـــــــمـــــــوع    23ن  أظـــــــهـــــــرت  مـــــــن  ــة  خـــــــمـــــــیـــــــرة   29عـــــــزلـــــ عـــــــزالت  مـــــــن  ــة   عـــــــزلـــــ
ظهرت فعالية في انتاج انزیم الفوســـفوالیبیز من خالل أ% إذ  79.31كانت موجبة لهذا االختبار أ  بنســـبة    C. albicansالـــــــــــــــــ  

وتظهر منطقة   النامية على وســــــــط مح البيض الصــــــــلب،  ظهور منطقة كثيفة بيضــــــــاء هي منطقة الترســــــــیب حول المســــــــتعمرات
ــیوم  ــیب نتيجة تكوین معقد الكالسـ ــفرة الموجودة في مع األ Calcium complexالترسـ حماض الدهنية المتحررة من الدهون المفسـ

ي فعالية انتاج  ن هناك تفاوتًا بین العزالت فأنالحظ   (3)من خالل الجدول   ( .17مح البيض بفعل تا یر انزیم الفوســــــــــــــفوالیبیز )
، وبحسب    0.80الى    0.53والتي تراوحت من  Pzفي قيم    اً وبالتالي تباین ،قطار مناطق الترسـیبأاالنزیم من خالل التفاوت في 
من العزالت   10ن أظهرت  أن نتائج دراســــــــــتنا  إنزیم  فنتاج اإلإ( في تقیيم فعالية  17واخرون ) Priceالتصــــــــــني  الذ  وضــــــــــعه  

عزلـة  12، وان   0.69الى    0.53من   Pzذ تراوحـت قيم إنزیم  نتـاج اإلإفي    اً ت ذات فعـاليـة قویـة جـد%( كـانـ43.47المنتجـة )
ــبياً 52.17) ظهرت أ%( فقد 4.34)  RA19اما العزلة    0.77الى    0.72من   Pzذ تراوحت قيم إ  %( كانت ذات فعالية قویة نســـ

 .0.80لها  Pzذ كانت قيمة إفعالية معتدلة 

ــتوى احتمال جراء التحلیل  إومن خالل  ــائي باختبار دنكن المتعدد المدى عند مسـ ن هناك تفاوتًا في أ% نالحظ 1االحصـ
اعلى انتاجية من بین جميع العزالت المنتجة إذ اخذت قيمة االنتاج    RA13ظهرت العزلة  أوقد  ، نتاج االنزیمإقدرة العزالت على  

Pz   لهـا الحرفh   ، وتـبایـنت بقـية العزالت فيمـا بینهـا في قيمPz  للعزـلة  0.80والتي انخفضــــــــــــــت حتى وصـــــــــــــــلتRA19  التي
. اسـتعملنا في دراسـتنا طریقة  حصـائياً إa  لها الحرف   Pzخذت قيمة  أخرى و نتاجية بالمقارنة مع العزالت المنتجة األإقل  أظهرت أ

وســریعة في تحدید وقياس  ( في تقیيم فعالية انتاج انزیم الفوســفوالیبیز وهي طریقة ســهلة  17واخرون ) Priceالطبق التي اقترحها  
 C. albicans (28.)نتاج انزیم الفوسفوالیبیز في الـ إفعالية 

ــة ــقـــــ ســـــــــــــــــــــابـ دراســـــــــــــــــــــات  ــائـــج  ــتـــــ نـ مـــع  ــا  ــنـــــ ــتـ دراســــــــــــــ ــائـــج  ــتـــــ نـ ــتـــفـــق  الـــى  أالـــتـــي      تـ ــًا  أةـــــــــــــــــــــارت  ــایـــنـــــ ــبـــــ تـ ــاك  ــنـــــ هـ  ن 
ــة   ــيـــــ ــالــــ ــعـــــ فــــ ــي  فــــ ــرًا  ــیــــ ــبــــ ــ  إكــــ ــــــــــــــــــــــــــــ الــــ ــرة  ــیــــ ــمــــ خــــ مــــــن  ــة  ــفـــــ ــلــــ ــتــــ ــخــــ ــمــــ الــــ ــعــــــزالت  الــــ ــن  ــیــــ بــــ ــم  ــزیــــ االنــــ ــاج  ــتـــــ   C. albicansنــــ

والمعزولة من مصـادر مختلفة )الدم والقناة  C. albicansعزلة من الــــــــــــــــ    186( على 29) Fluitو  Borstففي دراسـة اجراها  
ــية والقناة البولية والجرو ( والتي اظهرت ان  % من مجموع العزالت كانت منتجة لالنزیم وبنســـب متفاوتة وحســـب موقع  72التنفسـ

ــابة فقد كانت  اإل ــية و 87صـــــــ % من عزالت  29% من الدم و 71ت القناة البولية و % من عزال72% من عزالت القناة التنفســـــــ
 .الجرو   

ــــــــــخآو  Tsangها  ــــــــلیإائج التي توصل  ــــــــاله النتــــــوهذا یخ  C. albicansزالت الــ  ــــــــع عــــــــن جمیأهرت  ــــــظأ( التي  30رون )ــ
لها من   Pzالنزیم وقد تراوحت قيم عزلة والمعزولة من فم المرضــــــــى المصــــــــابین بداء الســــــــحر  كانت منتجة ل  76والبالغ عددها 

 .0.89الى  0.68

والمعزولة من مصادر مختلفة )الدم ومسحات   Candida(على انواع من الــــــــــ  31خرون )آو  Sachinجراها أوفي دراسة 
% كـاـنت منتجـة النزیم  92.3عزـلة أ  بنســـــــــــــــبة   39عزـلة من مجموع   36ن  أظهرت  أفموـیة ومســــــــــــــحـات مهبلـية وادرار( والتي  
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ــ نواع األوكانت هذه النســــبة عالية بالمقارنة مع نســــب العزالت الموجبة لأ ،یبیزالفوســــفوال التي ةــــملتها   Candidaخرى من الــــــــــــــــ
ــة،   ــها  إالدراســــ ــفات العزلة نفســــ ــة ربما یعتمد على عدة عوامل منها مواصــــ ن هذا االختالف في نســــــب العزالت الموجبة لكل دراســــ

یر هذا االنزیم یتأ ر بظروف النمو، وربما قد یحون لعدد العزالت المدروسـة في ن الجین المسـؤول عن تشـفأكما  ، وموقع االصـابة  
 .(30كل دراسة تا یر )بشحل جزئي( على التباین في نتائج الدراسات المختلفة )

 في انتاج الهيمواليسين  C. albicansالـ  فعالية عزالت   -5

%( كانت منتجة للهيموالیسین  100في دراستنا الحالية ) C. albicansن جميع عزالت الــــ أختبار  ظهرت نتائج هذا األأ
إذ تم مالحظة التحلل الكامل للدم والذ  ظهر بشحل منطقة  ،   وكانت هذه الفعالية من نوع بیتا، ظهرت فعالية في تحلیل الدم  أإذ 

ــلب الحاو  على دم االغنام والغ ــتروز الصـ ــابرود دكسـ ــط سـ ــتعمرات النامية على وسـ ــفافة حول المسـ ــه ةـ ــحر الكلوكوز نصـ ني بسـ
ذ  ، إنتاج الهيموالیسین  إعلى  C. albicansن هناك اختالفًا في قدرة عزالت الـــــــــــ  أنالحظ   (3)ومن خالل الجدول  %  3بتركیز  

نتــاج هـذا العــامـل ، ومن  إومعظم العزالت ذات فعــاليــة في   2.16الى   1.48( لهــذا العــامـل من  Hiترواحـت قيم دالئـل التحلیــل )
ن هناك فروقًا معنویة بین قيم  أ% الحظنا  1لتحلیل االحصـــــــائي باختبار دنكن المتعدد المدى عند مســـــــتوى احتمال جراء اإخالل 

والتي لم   2.16نتـاج قيمـة اإلبلغـت    قـدو العزالت   على جميعتفوفـت   و  aالحرف    RA7خـذت العزلـة  إ  ذإ  ،دالئـل التحلیـل للعزالت
 تختله معنویا عن العزلتین

 RA10    وRA19  لكل منهما  م تدرجت بقية العزالت في قيم دالئل تحلیلها انخفاضاً   2.00نتاجهما لهذا العامل إت قيم  إذ كان  
 . دنى فعالية في انتاج الهيموالیسینأظهرت أوالتي  RA31للعزلة  1.48ن وصلت أالى  

ــة  التي قامت بها  إ ــات اخرى كالدراســـــــ ــتنا الحالية جاءت متفقة مع دراســـــــ عزلة   207على    Şeker (32)ن نتائج دراســـــــ
نواع التي كانت منتجة للهيموالیسین وكانت من بین األ C. albicansالــــــــــــ  ، ان جميع عزالت   Candidaمختلفة من انواع الــــــــــــ  

 aوبحســـــــــــــــب اختبـار دنكن المتعـدد الحـدود فقـد اخـذت هـذه القيمـة الحرف    2.22ظهرت فعـاليـة عـاليـة ومن النوع بیتـا وبمعـدل  أ
خـذت هـذه  أو   C. kruseiللنوع    1.37ن وصـــــــــــــــلت ألتحـلل لالنواع االخرى التي اخـذت ـباالنخفـاض الى  ـبالمقـارـنة مع قيم دالـئل ا
 في هذه الدراسة سالبة لهذا االختبار . C. parapsilosisفي حین كانت جميع عزالت النوع  dالقيمة احصائيا الحرف 

والمعزولة  Candidaاع مختلفة من الــــــــــــ ( على انو 31خرون )آو  Sachinظهرت نتائج دراسة حدیثة قام بها  أفي حین   
  37،كانت فقط  C. albicansعزلة من الـــــــــ    39من مصادر مختلفة )دم و ادرار ومسحات فمویة ومسحات مهبلية( ومن بینها  

 ظهرت عزلتان نتيجة سالبة لهذا االختبار.أ% في حین 94.8عزلة منتجة للهيموالیسین أ  بنسبة 
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ــ أيموالیسین تختله باختالف ن قدرة العزالت على انتاج الهإ وكذلك تختله ضمن افراد النوع الواحد   Candidaنواع الـــــــــــ
ن نضـــع بنظر االعتبار انه ربما هناك انواع من الهيموالیســـین خاصـــة بحل أ( ، كما یجب  33وذلك اعتمادا على مصـــادر العزل )

 Species- specific hemolysins (34. )نوع 

وهناك حاجة الى المزید من الدراسات من اجل ، زالت قلیلة مامل الضراوة الهمموالیسین  ان المعلومات المتوفرة عن عا  
وعن فائدته في التشــــخيص والكشــــه   C. albicansفي الــــــــــــــــــ   Hemolytic factor  للدم  المحلل العامل  هذا  طبيعةالكشــــه عن  

ــحل رئيس عن تا یره على خالیا العائل ــبه هذا العامل االنزیمات خار  ، بشـــــــ ــاعد في تمییز العزالت ، ج خلویة  وقد یشـــــــ وبذلك یســـــــ
ول أن إزالت محدودة ، و ماوالمعزولة من الفم  Candidaن الدراسـات حول انتاج الهيموالیسـین من قبل عزالت الـــــــــــــــ أ(. كما  13)

ــ  أدراســــــة   Tsangوالمعزولة من التجوی  الفمو  كانت من قبل  C. albicansجریت حول فعالية تحلیل الدم لعزالت من الــــــــــــــــــ
على  أ نتاجية  إالمعزولة من فم المرضـــــى المصـــــابین بمرض الســـــحر  ذات   C. albicansن الـــــــــــــــــــ  أ( الذین الحظوا 30خرین )آو 

ــا   مصـــــــــــــــــــــدرهـــــ ــتــــــي  والــــ ــرة  ــطــــ الســـــــــــــــــــيــــ عــــــزالت  ــع  مــــ ــة  ــارنـــــ ــقـــــ ــمــــ ــالــــ بـــــ ــن  ــوالیســـــــــــــــــــیــــ ــمــــ ــيــــ ــهــــ ــلــــ ــاء  أةـــــــــــــــــــخـــــــال  ألــــ  صـــــــــــــــــــحـــــ
ــــــــــ( وربم34) ــــــــادة تــــــا قد یحون لزیــ ــ ــ ــــــــــركیز الكــ  C. albicansزالت الــ  ــــــــین في عــــــــة الهيموالیســــــنتاجیإعلى  یر  أــــــــاب تــــلوكوز في اللعــ
نتاج الهيموالیســـین في عزالت الـ إ( في دراســـتهم التي الحظوا فیها عدم وجود فعالية  21خرون )آو  Mannsكده أوهذا ما ،  (  30)

C. albicans .النامية على الوسط الخالي من الكلوكوز 

  همیتهوأل  Candida  الــــ  مراضيةإ  في  یسهم  والذ   Candida  الــــ نواعأ في  الضراوة عوامل  حدأ هو  للدم  المحلل  العامل نإ   

 (.13) جدیة كثرأو  جدیدة دراسات یتطلب فهو
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  الهيمواليسين و الفوسفواليبيز انزيم انتاج في   C. albicans   الـ عزالت فعالية : (3) الجدول
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