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Abstract 

        Study included, 10 local isolates were obtained  from 25 isolates of Candida spp. From patients 

infected with Candidiasis in hospitals of Mosul city. The phenotypic, microscopic diagnosis and 

biochemical tests found the isolates were identified as Candida sp. Local isolates were tested for 

resistance to 8 different antibiotics and 6 heavy metal salts. All isolates were resistant to most antibiotics 

with ratio  100%, except for the antibiotic nystatin (Nys), where all isolates showed  sensitivity in the 

ratio  100%. also The isolates showed sensitivity to four of the heavy metals salts in different 

with  2were resistant to zinc chloride (ZnCl2) and lead acetate Pb (CH3COO)  proportions, while they

ratio 100%.  
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 باالختبارات الكيموحيوية  .Candida sppعزل وتشخيص عزالت محلية مختلفة من الخميرة 
 

 سحر باسل محمد 1، د.زينة وجيه الجادر 2
 

   ، الموصل, العراقالموصلجامعة  الصرفة،كلية التربية للعلوم  الحياة،قسم علوم 
 

 لخالصةا

من األشخاص المصابين بداء      .Candida sppعزلة من الخميرة    25عزالت محلية  من بين    10الدراسة الحصول على    تضمنت
ارات الكيموحيوية  برية والزرعية باالضافة الى االختمستشفيات مدينة الموصل ، شخصت العزالت باستخدام الصفات المظهالمبيضات في 

انواع مختلفة من المضادات الحيوية     8لـ    اختبرت مقاومة العزالت المحلية ،  Candida ، واظهرت نتائج االختبارات انها تعود الى جنس الـ
 ين  النستات  لمضاد الحيوي باستثناء ا %،100نسبة  ألغلب المضادات الحيوية ب ثقيلة وكانت جميع العزالت مقاومة  أمالح من المعادن ال  6و

(Nys)ألربعة من امالح المعادن الثقيلة بنسب متباينة  اظهرت العزالت حساسية  كما    .%  100نسبة  بابدت العزالت جميعها حساسية    ثحي
 .%100بنسبة و COO3CH( Pb(2(، وخالت الرصاص 2ZnClفي حين كانت مقاومة لكل من كلوريد الزنك )
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 ، داء المبيضات ،االختبارات الكيموحيوية   .Candida spp الكلمات المفتاحية:

 

  Introductionالمقدمة: 

فطريات وحيدة الخلية حقيقية النواة عديمة الحركة تكون خالياها بيضوية الشكل او كروية وفي بعض األحيان متطاولة  الخمائر هي         
[  أما التكاثر الجنسي فيكون عن طريق تكوين جراثيم اسكية  1] Binary fission  واالنقسام الثنائي Budding تتكاثر الجنسيًا بالتبرعم ,

مستعمراتها النامية على الوسط الغذائي بألوان مختلفة منها األبيض، الكريمي، األصفر، الوردي، البرتقالي ونادرًا ماتعطي  او بازيدية, تتميز  
[ وهي من الناحية االقتصادية تعد من أهم الكائنات الحية المستخدمة  2ميسيليوم حقيقي او قد تشكل أحيانا مايعرف بالميسيليوم الكاذب ]

( نوع عائد الى جنس 200يوجد حوالي )  [4والمعروفة بالمبيضات ]   Candida   طبيعية وبصورة مرضية مثل خميرة الـ  [, تتواجد بصورة3]
Candida spp    [ وتعتبر إجبارية المعيشة  5نوعا فقط تكون مسؤولة عن داء المبيضات لإلنسان والحيوان ]  20إال ان هناك حوالي

obligate commensal  [ والمياة  كالتربة  البيئية  لقلة وجودها حرة في األوساط  الـ   [.6وذلك  الفطريات   Candidaتعتبر خميرة  من 
[.  7(% من االفراد االصحاء في العالم ]50-30( الى ما يقارب من )Candidiasisاإلنتهازية والتي يمكن ان تسبب داء المبيضات )

  Blastomycetesصنف    Deuteromycotina( ضمن شعبة   Imperfect Fungiالناقصة )ينتمي جنس المبيضات الى الفطريات  
صنف    Ascomycotina[، ولكن وجد أن بعض سالالت هذا النوع تكون سبورات كيسية لذلك صنفت تحت قسم الفطريات الكيسية   8]

Hemiascomyctes  [9  وان داء المبيضات والذي يطلق عليه .]Candidiasis   [10]   هو مصطلح واسع يشير الى التهاب األعضاء
والتي يمكن ان تحدث في أي عمر وعادة ماتحدث في حاالت     Candidaالـ    الجلدية والمخاطية والداخلية التي تسببها الفطريات من جنس

التهاب     Candidiasisمثل مرض نقص المناعة المكتسبة. ويسبب داء المبيضات    عن اإلصابة ببعض االمراضالمكتسبة  ضعف المناعة  
ة  مجرى الدم والتهاب األعضاء الداخلية داخل البطن و التهاب االعظم, ويرتبط داء المبيضات إرتباطا وثيقا بالتقدم في التكنولوجيا الطبي 

واسع نطاق  على  بـه  والو    ومعترف  باألمـراض  لإلصابة  رئيس  ]كسـبب  الصحية  المراكـز  في  ]11فيات  المبيضات    [.12[  داء  تشكل 
Candidiasis    تهديدا للمرضى الراقدين في المستشفى و الذين يعانون من ضعف المناعة ، وتتفاقم مقاومة االدوية الناشئة بين أنواع

فر حاليًا ثالثة أصناف من مضادات الفطريات إذ تتو  [,13المبيضات بسبب قلة توافر المضادات الفطرية واالثار الجانبية المرتبطة بها ]
خميرة   أنواع  التثبيطية ضد  بفعاليتها  تتميزة  مجاميع     .Candida sppوالتي  على  المضادات  تلك    Azoleو     Polyenesوتشمل 

اكتشافه عام   polyenes أول مضاد من مجموعة ال  Nystatin[, ويعد المضاد الفطري النستاتين  14]  Echinocadinsو والذي تم 
[.  15كعالج لداء المبيضات ]Oral washes والغسوالت الفموية   Topical creamsواستخدم بنجاح في المراهم الجلدية السطحية    1950

المهبلية   Candida وتعد ال الثاني األكثر شيوعا في اإلصابة  المهبلي    Vaginal infectionالمسبب  بالسالق  اليه أحيانا   ويشار 
Vaginal thrush    او داء المبيضات المهبليVaginal candidiasis     من النساء يعانين على األقل لمرة واحدة خالل  75ويقدر ان %

العوامل التي تساهم ومن    Candida albicans   [16]فترة حياتهن من داء المبيضات المهبلي وتحدث اإلصابة نتيجة للنمو المفرط لخميرة  
[ .الهدف من 19[ او استخدام مضادات واسعة الطيف ]18[ وعدم التوازن الهرموني وتثبيط المناعة ]17في زيادة اإلصابة هي الحمل ]

 وتشخيصها بالطرق المظهرية والمجهرية والزرعية واالختبارات الكيموحيوية .  Candidaالـالبحث عزل أنواع مختلفة من خميرة 
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 Meterials and Methods:  المواد وطرائق العمل  .1

 Sample Collection   جمع العينات :          

المصابين بداء المبيضات في مستشفيات  اخذ مسحات من الفم واإلدرار والمهبل من المرضى  بتم الحصول على العزالت الخميرية      
، وتم زراعة العينات الماخوذة بالمسحات  Swabsبواسطة مسحات قطنية   2020في شهر اب وأيلول من سنة الموصل وبأعمار مختلفة،

اجراء  وقد تم    ساعة .  48لمدة      oم37  وحضنت االطباق بدرجة حرارة  Dextrose agar (SDA) Sabouraud  على الوسط الزرعي
 البحث في مختبرات قسم علوم الحياة للدراسات العليا/كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة الموصل. 

  Isolation and Identification العزل والتشخيص :

أكار, ُاذيبت    1.7ببتون,    غم1غم دكستروز،  4المحضر من      Sabouraud Dextrose Agar  وسطالزرعت العينات على         
 مل من الماء المقطر  10ثم عقم بجهاز المعقام, اذيب السكر في    5.6عند     pHمل من الماء المقطر , وضبط ال    90المكونات في  

ولمدة    oم37م ُاضيف اليه السكر وتم صبه في اطباق . وحضنت االطباق عند درجة حرارة    55oوعقم بالترشيح بعد ان برد الوسط الى  
 . [ 20صت باالعتماد على المواصفات المظهرية والكيموحيوية ]ساعة. وشخ 48

    Biochemical Testesاالختبارات الكيموحيوية 

    Sugar Fermentation Testاختبار تخمر السكريات -1

  0.1مل من الماء المقطر. اذيب  860غم ببتون في  7.5غم من مستخلص الخميرة،  4.5باذابة  السكريات تم تحضير وسط تخمر     
صب الخليط في دوارق  و مل واضيف الى باقي المكونات ،    40مل من الماء المقطر واخذ منه    100غم من صبغة المثيل األحمر في  

 مل من الماء المقطر واضيف الى الوسط بعد 10غم من كل سكر في  2مل لكل دورق ثم عقمت بالمعقام. تم اذابة  90مخروطية بواقع 
أنواع مختلفة من السكر    8. تم استخدام  مل لكل انبوبة  10تعقيمه بالترشيح. صبت محتويات كل دورق في انابيب اختبار معقمة بواقع  

ساعة حضانة الى   48نامية بعمر  المستعمرات  الوهي )مالتوز، ، الكتوز، سكروز، مانوز، أرابينوز، كالكتوز، كلوكوز ، زايلوز( تم نقل  
ساعة   24يوم مع مالحظة العينات كل  12-10لمدة   oم 28ية على وسط التخمر ووضعت في حاضنة هزازة بدرجة حرارة االنابيب الحاو 

[21]. 

 اختبار مقاومة وحساسية الخميرة المحلية للمضادات الحيوية وامالح المعادن الثقيلة  -2

Sensitivity of local Yeast Isolates Candida spp for Antibiotic and Heavy Metals 

بعد ان برد الوسط الى درجة   SDAلمعرفة مدى مقاومة وحساسية العزالت للمضادات الحيوية وامالح المعادن الثقيلة تم استخدام وسط  
(، زرعت العينات بطريقة التخطيط  1تم إضافة المضادات الحيوية وامالح المعادن الثقيلة بالترشيح وبالتراكيز المبينة بالجدول )  oم 60-55

 [.22وسجلت النتائج ]   oم 37وحضنت لمدة 
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 Candida sppخميرة  المضادات الحيوية وامالح المعادن الثقيلة المستخدمة في دراسة حساسية عزالت( 1)جدول

المضادات الحيوية 
 وامالح المعادن 

الثقيلة   

 المحلول الخزين  الرمز
 ملغم/مل 

 التركيز النهائي 
 مايكروغرام/مل 

 المذيب 

 كحول مطلق ايثانول Cm 5 100 كلورامفينكول 

%70ايثانول  Ap 20 100 أمبيسلين  

 كحول مطلق ايثانول Er  10 100 االيرثرومايسين 

%50ايثانول  Tc  10 100 التتراسايكلين  

 Flc 100 10000 DMSO الفلوكونازول 

 Ktc 100 10000 DMSO ىالكيتوكونازول 

 االيتراكونازول 
 

Itc 100 10000 DMSO 

 Nys 100 10000 DMSO النستاتين

 ماء مقطر  HgCl2 50 100 كلوريد الزئبق

 ماء مقطر  CuSO4 50 100 كبريتات النحاس 

 ماء مقطر  CdCl2 50 100 كلوريد الكادميوم 

 ماء مقطر  CoCl2 100 100 كلوريد الكوبلت

 ماء مقطر  ZnCl2 50 100 كلوريد الزنك

 ماء مقطر  Pb(CH3COO)2 50 100 خالت الرصاص 

 

 Catalase Testاختبار الكتاليز -3

العزل   النامية على وسط  المستعمرات  بعمر  (YPGاخذت  اليها    48(  ثم اضيف  قطرة من    2-1ساعة وفرشت على شريحة زجاجية 
 [. 23% وسجلت النتائج ]3بتركيز    (2O2Hبيروكسيد الهيدروجين )
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 Starch Hydrolysis Testاختبار تحلل النشا -4

مل من الماء المقطر ثم عقم   100غم من النشا في    0.3و(  Nutrient Agar)  المغذيغم من االكار    2.8تم تحضير الوسط باذابة  
اخذت العينات لإلختبار بإضافة بضع قطرات من    oم28ساعة حضانة بدرجة حرارة    24بالمعقام, تم زرع العينات بطريقة التخطيط وبعد  

 [. 24دقيقة من إضافة األيودين ] 3-1محلول األيودين بدرجة حرارة المختبر .سجلت النتائج بعد مرور من 

 Test Gelatin Liquefactionاختبار الجيالتين -5

  0.3( وpeptonغم ببتون )  0.5(،  Gelatinجيالتين )غم    12باذابة    وذلك   مل من الماء المقطر  100تم تحضير الوسط في          
عقم الوسط ثم صب في أنابيب إختبار ووضعت بشكل مائل لكي تتصلب، تم نقل المستعمرات    (.beef extractغم مستخلص لحم البقر )

لنصف   oم4في حالة تحلل الوسط توضع االنابيب في الثالجة بدرجة    oم28ساعة  بدرجة    48النامية الى انابيب االختبار وحضنت لمدة  
 [. 25ساعة بعدها سجلت النتائج]

 Germ tube Formation Test الجرثوميالنبوب اختبار تكوين أ-6

لمدة   oم37مل من مصل دم االنسان وحضنت بدرجة    0.5اخذ جزء من المستعمرة ووضعها في انبوب اختبار معقم يحتوي على         
 .   [26ساعات ] 2-4

 Chlamydospores Production Testاختبار تكوين االبواغ الكالميدية -7

 م 30ثم لقح الوسط بمستعمرات من خميرة المبيضات وحضنت في   Agar meal Corn غم من   17ر الوسط باذابة يحضتم ت         
o  تركت لتجف   أيام، بعد إنتهاء الفترة نقلت مستعمرة واحدة الى شريحة نظيفة وصبغت بصبغة الالكتوفينول الزرقاء،  5-3وتمت مراقبتها لمدة

 [. 27فحصت تحت المجهر لرؤية السبورات الكالميدية ]ووضع غطاء الشريحة عليها ثم 

  Growth Test on Chrom Agarاختبار النمو على وسط كروم اكار-8

ساعة وزرعت على وسط اكار الكروم حسب   24بعمر    SDAُاجري هذا االختبار باخذ جزء من مستعمرة الخميرة النامية على وسط      
 o [28.] م 37ساعة بدرجة حرارة  48-24تعليمات الشركة المجهزة وحضنت لمدة 

   اختبار تاثير اختالف درجات الحرارة على النمو   -9

  Test the Effect of Temperature Differences on Growth                                           

حيث اخذت العينات وزرعت بطريقة التخطيط على الوسط وحضنت بدرجات حرارية   (SDAتم في هذا االختبار استخدام وسط )      
 [. 46ساعة وبعدها سجلت النتائج ] 48لمدة    oم ،4523،28،37مختلفة هي 
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  Results and discussion:  النتائج والمناقشة 

 Diagnosis of Local Isolatesتشخيص العزالت المحلية 

والتي تم عزلها من أجزاء مختلفة من جسم االنسان الفم والمهبل    Candida    الـ  عزالت محلية من خميرة   10تم الحصول على          
فظهرت المستعمرات    ,والصفات المجهرية للمستعمرات   Morphologyواإلدرار وشخصت بشكل مبدئي باإلعتماد على الشكل الخارجي  

[ من حيث  30[ و]29]  هذه النتيجة مع( .تتفق  1بالوان متباينة ما بين األبيض والكريمي ذات حواف ملساء واسطح ناعمة لماعة شكل )
 الصفات المظهرية للمستعمرات.

 

 .Candida sppالمظهر الخارجي للمستعمرات المفردة من  جنس الـ  (1) شكل

 Microscopic Test الفحص المجهري 

كاذبة         فطرية  خيوط  وجود  مع  متبرعمة  او  مفردة  وكانت  بيضاوية  الى  الشكل  كروية  المجهر  تحت  المستعمرات  ظهرت 
Pseudohyphae ( وهذا ي2أحيانا ،إضافة الى كونها موجبة لصبغة كرام شكل .)[ 31تفق مع] من حيث شكل الخاليا. 
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 ( 100xبقوة تكبير ) المجهر الضوئيتحت   Candida sppعزالت خاليا .)أ( 
 ( 100Xبقوة تكبير ) مصبوغة بصبغة كرام   Candida sppخاليا عزالت)ب( .

 

  spp Candida. الـ االختبارات الكيموحيوية لعزالت خميرة

Biochemical Test for isolates yeast Candida spp.                                           

تم    .وتشخيصها من حيث الفحص المجهري والشكل الخارجي للمستعمرات  spp  Candida  الـ  بعد الحصول على عزالت خميرة      
 اجراء االختبارات الكيموحيوية وكاالتي :

 Sugars Fermentation Testsاختبار تخمر السكريات  -1
% حيث  100ان جميع العزالت كانت قادرة على تخمير السكريات )كلوكوز،سكروز، مالتوز، مانوز، كاالكتوز( وبنسبة   النتائج بينت       

تغير لون الوسط من اللون األحمر الى اللون األصفر داللة على تخمير السكر في حين لم تتمكن جميع العزالت من تخمير السكريات  
وبنسبة   ش100)الكتوز(   .%( انزيم   (.3كل  انتاج  على  قدرتها  لعدم  يعود  الالكتوز  سكر  تخمير  على  العزالت  قدرة  عدم  ان 

β_galactosidase  [ اما  32والذي يعمل على تكسير الالكتوز الى كلوكوز وكاالكتوز لتتمكن الخميرة من استهالكه كمصدر كاربوني ]
[.من  34[ و]33]  (. هذه النتائج تتفق مع2( غير قادرة على تخمير السكر ،جدول )C1,C2,C3,C5,C9سكر الزايلوز فكانت العزالت )

 قدرتها على تخمر سكر الالكتوز .  حيث قدرة الخميرة على تخمر السكريات وعدم
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 على تخمير أنواع مختلفة من السكريات.   spp Candida. الـ قدرة عزالت خميرة (2 )جدول

 زايلوز كلوكوز  كالكتوز مانوز سكروز الكتوز مالتوز  العينات 
C1 + _ + + + + _ 
C2 + _ + + + + _ 
C3 + _ + + + + _ 
C4 + _ + + + + + 
C5 + _ + + + + _ 
C6 + _ + + + + + 
C7 + _ + + + + + 
C8 + _ + + + + + 
C9 + _ + + + + _ 

C10 + _ + + + + + 

 ( نتيجة سالبة  -)+( نتيجة موجبة             )       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 Candida spp اختبار تخمر السكريات لعزالت الـ (3 )شكل

 سكر الالكتوز -3سكر المانوز   -2سكر الكلوكوز  -1
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 للمضادات الحيوية وامالح المعادن الثقيلة  spp Candidaاختبار مقاومة وحساسية عزالت خميرة -2

Sensitivity of local Yeast isolates Candida spp for Antibiotic and Heavy metals 

مدى مقاومتها للمضادات الحيوية فقد أظهرت العزالت مقاومتها لكل من االمبسلين  بينت النتائج تباين العزالت المحلية للخميرة في        
(Am( كلورامفينيكول ،)Cm( تتراسايكلين ،)Tc( االيرثرومايسين ،)Er( الفلوكونازول ،)Flu( الكيتوكونازول ،)Keto  االيتراكونازول ،)
(Itro  وبنسبة )أما بالنسبة للمضاد الحيوي الفطري النستا100 ، %( تينNys فقد كانت جميع العزالت المحلية حساسة لهذا المضاد عند )

تعود قدرة النستاتين لقتل الجراثيم او تثبيط نموها الى تفاعله مع االغشية    (. 3% جدول )100ميكروغرام/مل وبنسبة    1000التركيز النهائي  
نتقائية ، بناء على النتائج التي حصلنا عليها فان النستاتين هي  الخلوية مسببا اضرارًا للخلية مما يؤدي الى تغيير في نفاذية الخلية اال 

[ من حيث مقاومتها للمضادات 36[ و]35األكثر فعالية في العزالت المدروسة بالمقارنة مع المضادات الفطرية األخرى وهذا يتفق مع ]
لنيستاتين وقد تعزى مقاومة العزالت للمضادات أعاله الى الفطرية )فلوكونازول و كيتوكونازول وايثروكونازول( وحساسيتها للمضاد الفطري ا

وبالتالي زيادة البروتينات الناقلة التي ستضخ المضاد الفطري الى خارج الخلية   CDRلجينات ال    Overexpressionالية التعبير المفرط   
والمعزولة من مواضع مختلفة من جسم   Candidaالـ  عزلة من 36اجراه على ذياختبار الحساسية ال [ في  37الفطرية وتتفق النتيجة مع ]

 .والكلوتريمازول االيتروكونازول, الكيتوكونازول, نسان تجاه المضادات الفلوكونازولاال

(، وخالت  2ZnClكانت مقاومة لكل من كلوريد الزنك)   spp Candida( ان جميع العزالت المحلية لخميرة  3يتضح من الجدول )        
% ولكبريتات  100( بنسبة  HgCl2في حين كانت العزالت حساسة لكل من كلوريد الزئبق ),  %100وبنسبة    COO3CH(Pb(2الرصاص  
%، يعود السبب الى ان  40( بنسبة  2CoCl% وكلوريد الكوبلت )90( بنسبة  2CdCl% وكلوريد الكادميوم )80( بنسبة  4CuSOالنحاس )

الوكسجين والنتروجين ومجموعة الكبريت المائية في البروتين التابع لخلية الخميرة مما يؤدي الى حدوث تغيرات  المعادن الثقيلة ترتبط  با
حيث ان حساسية العزالت كانت واضحة لكلوريد الكادميوم باستثناء العزلة    [38في النشاط االنزيمي فقد وجد ان الزئبق يمنع تنفس الخميرة ]

(C4  التي أبدت مقاومة له )ان وجود الكادميوم او امالحه في بيئة الخمائر يؤدي الى استثارة االستجابة    وتمكنت من النمو في الوسط .
جين يتم حثها عند المعاملة بالكادميوم والتي تساهم   32للحرارة او بيروكسيد الهيدروجين وهذه االستجابة متخصصة جدا حيث ان هناك  

وهذا االنزيم يسيطر على    Glutathione enzymeالكبريت والالزمة لتصنيع الكلوتاثايون    في تصنيع الحوامض االمينية الحاوية على
 [. 39تركيز العناصر بعملية االقتناص او االحتجاز ]

 

 

 

 

 

https://edusj.mosuljournals.com/


Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 30, No: 3, 2021 (150-166) 
               Special Issue for Proceeding of 3rd National (1st international conference of biology) (ICBSUM 2021) 5, 6 July 

College of Education for Pure Science, University of Mosul, Mosul, Iraq. 

 

Downloaded from https://edusj.mosuljournals.com/  
159 

 Candida Sppإختبار الحساسية للمضادات الحيوية وأمالح المعادن لعدد من عزالت خميرة .3جدول

المضـادات  

 الحيويـة 

 وأمالح المعادن 

 التركيـز   النهائي      الرمـز

UG/ML      

                                                    عـزالت الخميـرة  قيــد الدراسـة 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

 Cm 100 R R R R R R R R R R كلورامفينكول 

 AP 100 R R R R R R R R R R امبسلين 

 Er 100 R R R R R R R R R R ايرثرومايسين 

 Tc 100 R R R R R R R R R R تتراسايكلين 

 Flu 100 R R R R R R R R R R    فلوكونازول

 Ktc 10000 R R R R R R R R R R كيتوكونازول 

 Itc 10000 R R R R R R R R R R ايتراكونازول 

 Nys 10000 S S S S S S S S S S النستاتين 

 كلوريد الزئبق
HgCl2 10000 S S S S S S S S S S 

 كبريتات النحاس 
CuSO4 100 R S S S S R S S S R 

 كلوريد الكادميوم 
CdCl2 100 S S S S R S R R S S 

 CoCl2 100 R R S S S R R R R S كلوريد الكوبلت 

 ZnCl2 100 R R R R R R R R R R كلوريد الزنك

Pb(CH3COO) خالت الرصاص 

2 

100 R R R R R R R R R R 

                R= Resistant      S=Sensitive                 

 Catalase Testاختبار انتاج الكتاليز -3

% .يستدل على النتيجة الموجبة بظهور فقاعات غازية  100بينت نتائج االختبار قدرة جميع العزالت على انتاج انزيم الكتاليز وبنسبة        
 الـعزلة تعود النواع مختلفة من جنس    90[ بعد اختبار  40بسبب تحلل البيروكسيد الى غاز االوكسجين وماء   وتتفق هذه النتائج مع ]

Candida ،58 ها كانت موجبة إلختبار الكتاليزعزلة من.   

 Starch Hydrolysis Testاختبار تحلل النشا  -4

المجهرية على أظهرت النتائج قدرة العزالت على تكوين مركبات االميلود التي تتمكن من تحليل النشا والذي يكشف عن قدرة االحياء      
تحليل النشا باستخدام االيودين حيث يغمر سطح المستعمرات بكمية مناسبة منه، وان ظهور الهالة الشفافة حول المستعمرة النامية تدل  

ية عبارة  على تحليل النشا يعود الى ان النشا مادة كاربوهيدرات  Candida على تحلل النشا مما يؤكد افرازها النزيم االميليز،. وان قدرة الـ
هي   األولى  الوحدات  من  نوعين  اميلوبكتين     Amyloseاميلوزعن  هي  والثانية  الكلوكوز  من  مستقيمة  سالسل  بشكل  تكون  والتي 
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Amylopectin    ذات السالسل المتفرعة من الكلوكوز ولكي تتمكن الخميرة بصورة خاصة واالحياء المجهرية بصورة عامة من تحليل النشا
زيم  فال بد لها ان تكون قادرة على افراز انزيم الفا وبيتا اميليز لكسر سالسل االميلوز المستقيمة وكذلك يجب ان تكون قادرة على افراز ان

1-6 glucosidase  [ من حيث قدرة العزالت على تحلل النشأ بنسبة  41سالسل االميلوبكتين المتفرعة وهذه النتيجة مقاربة لنتائج ]  لكسر
70.% 

  Test Gelatin Liquefactionاختبار تحلل الجيالتين -5

   Gelatinase enzymeقدرتها على انتاج انزيم الجيالتينيز  ل، وذلك  قدرة العزالت على تحلل الجيالتينبينت نتائج هذا االختبار       
عينة تمكنت من تحلل   172عندما اختبر    [42مع]  األساسي للوسط. هذه النتائج تتفقالذي يعمل على تحليل بروتين الجيالتين المكون  

 ه.منها كانت غير قادرة على تحليل 6الجيالتين بإستثناء 

 

  Germ tube formation Testاختبار تكوين االنبوب الجرثومي -6

بان معظم العزالت المحلية لم تتمكن من تكوين االنبوب الجرثومي بعد وضعها في انبوبة حاوية على (  4الشكل )نتائج  أظهرت        
( حيث ظهرت قابليتها على تكوين االنبوب الجرثومي والذي  يعد صفة تشخيصية  C8و  C6ساعات باستثناء العزالت )  4-2مصل الدم لمدة  

 لها القدرة على تكوين انبوب اإلنبات .    C. albicans[ الذي ذكر ان 43النتيجة جاءت مطابقة لنتائج ] وهذه C. albicansللنوع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Candida  الـانواع  لبعض Germ tubeتكوين االنبوب الجرثومي   -4شكل 
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 Chlamydospore formation Testاختبار تكوين السبورات الكالميدية -6

لمدة   Corm meal Agarعدم قدرة العزالت المحلية على تكوين السبورات الكالميدية عند تنميتها على وسط  ( 5الشكل )نتائج اوضحت 
 C.albicans(التي تمكنت من تكوين السبورات الكالميدية وهي صفة تشخيصية للنوع  C8و  C6خمسة أيام من التحضين باستثناء العزالت )

على تكوين السبورات الكالميدية وتستعمل هذه الميزة لتحديد وتمييز      C.albicans[ من حيث قدرة الخميرة  44،وهذه النتيجة  تتطابق مع ]
C.albicans  . عن بقية أنواع المبيضات األخرى 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Candidaالـ  لبعض أنواع Chlamydosporeتكوين السبورات الكالميدية  (5 )شكل

 Growth test on Chrom Agarاختبار النمو على وسط  الكروم اكار -7

حيث ظهرت بالوان مختلفة وكل لون  Chrom Agarالمعزولة على الوسط التفريقي  Candida sppتم تشخيص أنواع المبيضات  
( بلون وردي فاتح ،    C10و    C4و C3و  C1فكانت العزالت ) .Candida sppيعتبر صفة تشخيصية لنوع معين من أنواع 

(C2( ، بلون األزرق )C5) ( ، باللون البنفسجيC6  وC8 ( ، باللون األخضر الفاتح )C7( ، باللون األخضر الغامق )C9)  
، واللون الكريمي   C.tropicalis،  واللون األزرق الى  C.albicansيشير اللون األخضر الفاتح الى  اذ باللون األبيض الكريمي.

واللون األخضر الغامق  C.glabrata،  واللون البنفسجي الى C.krusei، واللون الوردي الفاتح  الى   C.Parapsilosihsالى  
  . [45ليه]  اماتوصال هذه النتائج مع تتفق. (6شكل ) سب تعليمات الشركة المجهزة للوسطح C.dubliniensisالى 
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 Chrom Agarعلى وسط  Candida sppخمائر -( 6)شكل

  

 اختبار تاثير اختالف درجات الحرارة على النمو -8

                                                       The effect of temperature differences on growth Test           

   oم 23تشير النتائج الى قدرة العزالت على النمو في مدى واسع من درجات الحرارة حيث أبدت العزالت نموًا ضعيفا عند درجة        
ساعة، في حين توقف النمو   48لمدة  oم 37، بينما كان افضل نمو في درجة حرارة  oم 28ساعة ، وأظهرت  نموا بدرجة  48لمدة 

الختالف درجات الحرارة تاثير على ،ان ( 7شكل)حيث أظهرت نموًا ضعيفا  (C8و C7)[ باستثناء العزالت 46]  oم 45بدرجة  
تبقى انزيمات   oم  (10-0معدل النمو للخميرة فتأثيرها اما مثبط او محفز او قاتل ، ففي الدرجات الحرارة المنخفضة والتي تتراوح )

نشاط  ، يبدأ   oم 37-35ذائي لكن مع ارتفاع درجات الحرارة الى الدرجة المثلى الخميرة في حالة سكون نسبي فال يحدث تمثيل غ
ومايحتويه    تعمل على تغيير طبيعة السايتوبالزم oم 44على اشده، ان إرتفاع درجات الحرارة الى ما فوق  ئيانزيمات التمثيل الغذا

بنية غشاء الخلية وتحديدا محتوى الدهون فيها كما قد يخضع  من بروتينات وانزيمات ، ترتبط سمة التحمل الحراري ارتباطا وثيقا ب
[ .تتفق هذه  47لتحكم العديد من الجينات ، وعلى الرغم من تحديد البعض منها اال ان الكشف عنها بالكامل اليزال قيد الدراسة ]

وتاثير درجات الحرارة عليها فاظهرت النتائج بان افضل نمو كان عند   Candidaعلى خميرة الـ   [ في دراسته48النتائج مع ما ذكره ]
 .   oم 45في حين يتوقف النمو عند   oم 37
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 Candida sppتاثير اختالف درجات الحرارة على نمو (.4)جدول 

العينات        oدرجة حرارة 45م oدرجة حرارة 37م oدرجة حرارة 28م oدرجة حرارة 23م 
C1           +            +            +  ــ  
C2           +            +            +  ــ  
C3           +            +            +  ــ  
C4           +            +            +  ــ  
C5           +            +            +  ــ  
C6           +            +            +  + 
C7           +            +            +  ــ  
C8           +            +            +  + 
C9           +            +            +  ــ  
C10           +            +            +  ــ  

                                                                   نمو نمو + ظهور نمو        _ عدم ظهور

   االستنتاجات

من مستشفيات الموصل من المرضى المصابين بداء المبيضات . ان الخميرة قيد الدراسة كانت    Candida sppإمكانية عزل خميرة        
  مقاومة للعديد من المضادات الحيوية وحساسة لمضاد النستاتين . وتباينت في حساسيتها ومقاومتها المالح المعادن الثقيلة كما انها كانت 

ة على تخمير عدد كبير من السكريات . وان هذه العزالت لها القدرة على النمو في مدى غير قادرة على تخمر سكر الالكتوز بينما لها القدر 
ثومي  واسع من درجات الحرارة ولها االمكانية على تحلل النشا والجيالتين وإنتاج انزيم الكتاليز ووالبعض منها تمكنت من إنتاج االنبوت الجر 

 .نت قادرة أيضا على انتاج السبورات الكالميديةاوك
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