
Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 30, No: 3, 2021 (187-197) 
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/  
187 

 

Comparison of different tests for the diagnosis of Salmonella typhi in Nineveh 

Governorate  

 
Bushra Shlla  

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

 

E-mail: bdhs56@uomosul.edu.iq  
 

(Received May 15, 2021; Accepted June 16, 2021; Available online August 28, 2021) 

 

DOI: 10.33899/edusj.2021.168647, © 2021, College of Education for Pure Science, University of Mosul. 

This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 

Abstract 

Salmonella typhi is one of the most common causes of typhoid fever in Iraq. The aim of this study was 

to test the synergistic between different tests for the diagnosis of S. typhi . It was found, there are ability 

for preparing local Media which can be used instead of Blood agar for diagnosing typhoid fever by 

using dates, alfalfa and fish extractors. Both fish and dates extractors were used to prepare a local 

medium as well as alfalfa and fish. The results showed that dates - fish medium are more efficient  than 

blood agar and alfalfa - fish medium to isolate S. typhi. When contrasting culture results with Widal test 

data of laboratories , it had shown differences in these results because only (57)% from Widal test was 

confirmed by culture. When Widal test results were evaluated which is done in different health 

analysing laboratories in Nineveh Governorate by using Widal test (dilution method) the results showed 

great differences of results whether result type (positive or negative) or kind of antigens which showed  

positive results.  Leukocyte count was done as a test to enhance the diagnosis of this microbe, it was 

clear that there is a relation between typhoid fever and decreasing white blood cell count. 
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 دراسة مقارنة لالختبارات المصلية والزرعية لتشخيص جرثومة التايفوئيد في محافظة نينوى 

 
 بشرى دلي حمد شلله  

 

  ، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل، الموصل، العراققسم علوم الحياة

 

: الخالصة  
المقارنة بين نتائج زرع عينات دم المرضى المشكوك في إصابتهم بحمى التايفوئيد على كل من وسط أكار الدم  اجري هذا البحث بهدف  

لدراسة التأزر بين االختبارات لدعم تشخيص حمى    في المختبرات  Widal testويدال  واألوساط المحلية المحضرة فضال عن فحص  
مستخلص  يفوئيد باستخدام اار الدم لتشخيص حمى التكوساط محلية يمكن استخدامها بداًل من أاك إمكانية إلعداد لهناان ووجد  التايفوئيد.

كفاءة االوساط الزرعية المحلية    وفي دراسة  والجت والسمك, حيث تم تحضير وسط التمر والسمك اضافة الى وسط الجت والسمك.التمر  
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 الجت و  جرثومة مقارنة بوسط اكار الدم تبين ان وسط التمر والسمك اكثر مالءمًة من كل وسطي اكار الدم ووسطالالمحضرة في عزل  
ئج اذ لم يؤكد عند مقارنة نتائج الزرع بنتائج فحص ويدال للمختبرات تبين ان هنالك تباينا في النتا. و   S.typhiلعزل جرثومة  السمك  

( % من نتائج ويدال وعند دراسة تقويم نتائج فحص ويدال الذي يجرى في مختلف مختبرات التحليل في محافظة نينوى   57الزرع إال )  
نوع   في  او   ) موجبة  او  سالبة   ( النتيجة  نوع  في  سواء  كبيرة  اختالفات  هنالك  ان  تبين  بالتخافيف  ويدال  فحص  طريقة  باستخدام 

ا الموجبةالمستضدات  النتائج  اظهرت  إجراء  كذلك    .لتي  البيضاءعد  اختبار  تم  الدم  تشخيص   خاليا  الجرثومة  لتعزيز  وكان من  هذه   ،
 .  لدى المرضى وانخفاض عدد خاليا الدم البيضاء لتايفوئيديةالواضح أن هناك عالقة بين حمى ا

 

 طريقة الزرع, اختبار ويدال, الحمى التايفوئيدية:  الكلمات المفتاحية
 المقدمه

ومرن الحرحية الرئيسرة فري العرالم  شراكلالمواحردة مرن   Typhoid fever والتري يطلرع عليهرا محرطلح الحمرى التايفوئيديرة تبررتع
 ضعف المعالجة او عدم توفرهرامؤدية الى نسب كبيرة من الوفيات في حالة  هواسع بحورة مرضنتشر هذه الي حيثالدول النامية   ضمنها

وتشررير االححررائيات الدوليررة  [1] حمررى التايفوئيرردجرثومررة المسررببة لللالمقاومررة للمضررادات الحيويررة  والسررالالت انتشررار العررزالتاضررافة الررى 
يفوئيررد علررى المسررتوى العررالمي  تررؤدي الررى اكثررر مررن ) ( مليررون اصررابة سررنوية بحمررى التا16الررى ان هنالررك اكثررر مررن ) 2005حتررى سررنة 
(  1000 – 500)  نسربة  اذ تحرل الرى بهرذا المررض ل قارة اسريا المرتبرة االولرى فري معردل االصراباتم( حالة وفاة سنويًا تش  600.000

ى المعاشري والحرحي لمعظررم تردني المسررتو  عررود السربب الرىالعررا  ضررمن هرذا المعردل وي وتقر  دولرة( نسرمة سررنويًا  100.000حالرة للرل ) 
قررارة امريكررا الجنوويررة وقررارة امريكررا ل بالنسرربة  وتفشرريه بهررذه النسررب العاليررة ، امررا حمررى التايفوئيرردالرردور االسررا  فرري انتشررار  قررارة اسرريابلرردان 

ات فرري ( نسرمة وترنخفه هرذه االصراب 100.000( حالرة للرل ) 150الوسرطى فرأن معردل االصرابة تلرون متوسرطة نوعررًا مرا وتحرل الرى )
( نسرمة سرنويًا وتشرمل هرذه النسربة كرذلك شرمال اورورا وامريكرا الشرمالية  100.000( حالرة للرل )  15-4جنوب  وشرر  اورورا لتحرل الرى )

واسرررتراليا واليابررران حيرررث يرتفررر  فررري هرررذه الررردول المسرررتوى الحرررحي والمعاشررري وتلرررون معظرررم االصرررابات فيهرررا وافررردة اليهرررا مرررن الخرررار  عبرررر 
 . [3,2](  1-1رين او عند تعرض المواد الغذائية فيها للتلوث لسبب او الخر الشكل) المهاجرين والمساف

 
 
 
 
 
 
 
 

 .(  WHO  ،2004)  العالم نطا على  دالسنوية بحمى التايفوئي ةاالصاب تمعدالليوضح التوزي  الجغرافي . 1الشكل 
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انتشررارًا واهميررة وخطررورة مررن الحمررى التايفوئيديررة المنرراظرة  اكثررر  S.  typhiالترري تسررببها جرثومررة Typhoid fever الررر  تعررد
Paratyphoid fever االتي تسببه S. paratyphi A, B, C  تايفوئيديرة الرى حمرى التايفوئيرد المنراظرة تحرل الوان نسربة االصرابة حمرى

 جديردة فقرد سرعى العلمراء والبراحثون بحرورة مسرتمرة الرى اكتشراف وتطروير تقنيرات ونتيجرة لخطرورة المررض .[4]( علرى التروالي 1:10الرى)
طريقرة ويردال الطرر  المناعيرة كتستخدم على نحو عام مجموعة طرائع للتشخيص اهمها واكثرهرا ترداواًل , جرثومةهذة التشخيص والعال  للل

Widal test  المناعيررة المعتمرردة علررى مبرردأ الررتالزن الررذي يححررل بررين اال(جسررام المضررادة وكررل مررن المستضررد الجسررميO والمستضررد )
واختبررار   Immunofluorescenceوقررد تسررتخدم تقنيررات التررألع المنرراعي  S.typhi( الخاصررة بررر  Vi( ومستضررد الظررراوة )Hالسرروطي )
ELISA باسرررتخدام عينرررات الررردم او الخررررو  او االدرار ونخررراع العظرررم وميرهرررا وعرررد خاليرررا الررردم البررريه  وذلرررك طريقرررة الرررزرع اضرررافة الرررى

Leukocyte Count   فضررال عررن تقنيررات البررايولوجي الجزيدرري كاسررتخدام تقنيررة التفاعررل المتسلسررل النررزيم بلمرررة الرردناPolymerase 

Chain Reaction   المقارنرة برين نترائج زرع عينرات قرد اجرري هرذا البحرث بهردف و  .[7,6.5]بنجاح في تشرخيص هرذه الجرثومرة وميرهرا
من دم المرضى المشكوك في إصابتهم بحمى التايفوئيد على كل من وسط أكار الدم واألوساط المحلية المحضرة فضال عن فحص ويردال 

 لدراسة التأزر بين االختبارات لدعم تشخيص حمى التايفوئيد. في المختبرات
 لالمواد وطرائق العم-2

 Specimensالعينات  2-1
)مستشرفى الشرفاء او عينة دم من المرضى المشكوك بإصابتهم بالحمى التايفوئيدية ممن راجعوا مختبرات مستشرييات   ستون جم   

في محافظة نينوى فضال عن  (العام التعليمي و المستشفى السالم مستشفى اللمالية و مستشفى و التعليمي ابن سينا الحميات و مستشفى
عينررة دم مررن المختبرررات األهليررة الترري اختيرررت مررن داخررل مركررز المحافظررة وخارجرره وكانررت العينررات مررن كررال الجنسررين وواعمررار  خمسررون 
 مختلفة. 

 اني( مررل مرن الرردم الوريرردي للرل مررريه بطريقررة معقمرة وفرري حالرة تجررارب الررزرع فرإن العينررة أضرريفت مباشررة إلررى قنرر 5سرحب  ) 
لغرض التنشريط أمرا فري حالرة التجرارب التري أسرتخدم فيهرا محرل الردم فرإن العينرات كانرت تتررك للتخثرر  Selenite F brothوية لوسط حا

( دقيقررة لغرررض الححررول علررى المحررل الررذي 15( مرردة )3000gفرري درجررة حرررارة الغرفررة ثررم وضررعت األنابيررب فرري جهرراز الطرررد المركررزي )
وحفظ في الثالجة الى حين إجراء الفحص عليره . فري حرين وضرعت عينرات الردم المسرحووة  Micropipetteفحل بواسطة ماصة دقيقة 

 . [8]الدم البيه  خاليا ( في حالة تجارب تعداد EDTAفي قنان خاصة حاوية لمادة مانعة للتخثر نوع ) 
 العزالت الجرثومية . 2-2

مرن قسررم علروم الحيراة ة كليررة العلروم ة جامعرة الموصررل ومحردرها معهررد  S. typhiترم الححرول علررى السراللة الةياسرية لجرثومررة 
 .السالمونيال في بغداد وأجريت عليها االختبارات الليموحيوية الالزمة المبينة الحقا لغرض تأكيد التشخيص

 Culture mediaاألوساط الزرعية  2-3
 15م مرردة 121ْبدرجررة حرررارة  Autoclaveفرري االوسرراط الزرعيررة وعقمررت بجهرراز المعقررام  )متعررادل( الهايرردروجينيضرربط اال  

 . دقيقة
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 األوساط الجاهزة 2-3-1

 Nutrient agar (Oxoid)األكار المغذي  -
 Nutrient broth (Oxoid)المر  المغذي  -

  Selenite F broth (Oxoid)وسط مر  السلينايت  -
  Simmons citrate (Oxoid) وسط سترات سيمون  -

 حضرت األوساط في أدناه : 
 Blood agarوسط أكار الدم   -

 (% من دم اإلنسان إلى وسط أكار الدم األسا 10-5حضر بإضافة )
 (Oxoid) Blood agar base . 

 Peptone waterوسط ماء الببتون  -
( فرررري لتررررر مررررن المرررراء المقطررررر وضرررربط األ  Naclكلوريررررد الحرررروديوم )( مررررم مررررن 5( مررررم مررررن الببتررررون و )20حضررررر بإذابررررة )

 الهيدروجيني وعقم . 
 Glucose phosphate peptone waterوسط ماء الببتون والللوكوز والفوسفيت  -

( فرري لتررر مرن المرراء المقطررر KH2Po4( مررم مررن فوسرفات البوتاسرريوم ثنررائي الهيردروجين )5( م مررن الببترون و )5حضرر بإذابررة )
 ( مل . 50% المعقم بالترشيح ووكمية )10م ثم أضيف اليه محلول الللوكوز  وعق
 Rhamnose phosphate peptone waterوسط ماء الببتون والرامينوز والفوسفيت  -

( فرري لتررر مرن المرراء المقطررر KH2Po4( م مررن فوسرفات البوتاسرريوم ثنررائي الهيردروجين )5( مررم مرن الببتررون و )5حضرر بإذابررة )
 ( مل 50(% المعقم بالترشيح ووكمية )10ضيف اليه محلول الرامينوز )وعقم ثم أ

 األوساط المصنعة  2-3-2
 المحررورة. [9] وحسرب طريقررة وسرط التمررر والسرمك حهضررر هرذا الوسررط بعررد تحضرير كررل مرن مسررتخلص التمررر ومسرتخلص السررمك

 [10]ضر هذا الوسط بعد تحضير مستخلص الجت وحسب طريقة وسط الجت والسمك حه و 
 وتشخيصها S. typhiعزل جرثومة  2-4

إن العرزالت الترري تررم الححررول عليهرا مررن خررالل تجررارب زرع عينرات دم المرضررى وكررذلك العزلررة الةياسرية قررد شخحررت باإلسررتعانة 
إختبررار  و أجريرت اإلختبرارات ايتيرة :  إختبررار المثيرل األحمرركمررا . IMVIC   .[12,11] والليموحيويررةباالختبرارات المجهريرة والزرعيرة 

 [13]إختبار فوكس بروسكورو  [12]األندولإختبار و  السترات
 طريقة زرع الجرثومة على وسط اكار الدم واالوساط المحلية الجل المقارنة . 2-5

لغرض التنشيط اذ حضرن الوسرط  Selenite F brothزرعت عينات الدم المأخوذة من المحابين مباشرة بعد سحبها على وسط 
وكررذلك األوسرراط  blood agar( سرراعة ثررم نقررل جررزء مررن الوسررط السررائل وزرع علررى وسررط أكررار الرردم 24(ْ م مرردة )37فرري درجررة حرررارة )

https://edusj.mosuljournals.com/


Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 30, No: 3, 2021 (187-197) 
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/  
191 

وأجريت مقارنة بين وسرط أكرار  ,(ْ م ولوحظ ظهور المستعمرات النامية التي تم تشخيحها37المحلية المحضرة وحضنت في درجة حرارة )
 . S. typhi [8]الدم واألوساط المحلية في عزل جرثومة 

 

 .Total leukocyte countالدم البيض   عد خالياتجربة   2-6

 الدم البيه كما يأتي : خاليا ويحسب عدد  [14]باالعتماد على 
  N  ×10  ×20  =N  ×200=   3ملم 1في  اللرياتعدد 

 والمناقشة النتائج 
 حص ويدال المناعي الذي ُيجرى في المختبرات لتشخيص مرض التايفوئيد . ف

فحرررص نتيجرررة  ترررم تررردوينو وهررري تررردعى ايضرررا بالطريقرررة المباشررررة طريقرررة الشرررريحة فررري المختبررررات المحليرررة ب ويررردال يجرررري اختبرررار
 . المختبرات المحلية

 
  عزل اجلرثومة وتشخيصها

حمرررى ب المرضرررى المحرررابينعينرررات الررردم المرررأخوذة مرررن باسرررتخدام  اتإختبرررار  علرررى عررردةعرررزل الجرثومرررة وتشخيحرررها ترررم االعتمررراد ل
لغررض  Selenit F broth وسرطوأستخدم  [15]لضمان وجود الجرثومة في هذه العينات قدر اإلمكان  التايفوئيد منذ أسبوع إلى أسبوعين

  لهذة الجرثومة ان وجدت ووعدها تمت الزراعة على االوساط الحلبة. النمو  تنشيط
 Salmonella التررري نمرررت علرررى االوسررراط الزرعيرررة باالعتمررراد علرررى اوسررراط انتخابيرررة خاصرررة مثرررل ص المسرررتعمرات يشرررخترررم ت

Shigella Agar (SSA)   الستبعاد األنواع المختلفة من الجراثيم والسيما بكتريا القولونColiform ر النمو في أنواع محددة منهرا وحح
للجرثومرة وخاصرة فيمرا يتعلرع بكونهرا عحروية  عامرةجرثومة السالمونيال التي تنمرو علرى هرذا الوسرط علرى نحرو جيرد للتأكرد مرن الحرفات ال

لزرعيررة وسرالبة لحربغة كررام فقرد اختبررت المسرتعمرات الناميررة بعمرل صربغة كررام واضريفت نتيجرة هررذا الفحرص إلرى بةيرة نترائج التشرخيص ا
 . [16,11]والبايوكيماوية 

 نترائج بةية اضافة الى هذه الحورةوقد اعتمدت النتائج المبينة في لجمي  العزالت  IMViC( نتائج اختبارات  2)   حورةين التبو 
 Voges و Indol Testلجمي  االختبارات الثالثة االتية  سالبة  والتي تلون عادة   S. typhi  ليتم التاكد ان العزلة هي جرثومةاالختبارات  

Proskauer وCitrate utilization test  رموجبرة لربينمرا تلرون Methyl Red Test  وأنهرا مرن برين أنرواع السرالمونيال التري ال تلرون
حيررث ان هرررذه الرامينرروز  ر سرركريرررتخمبررأجراء اختبررار  S. typhiجرثومررة وتررم تأكيررد تشررخيص  [17]الغرراز عنررد تخميررر سرركر الللوكررروز 

 اذ  S. paratyphi [7] وواالخصالسالمونيال الجرثومه ليست لها القدرة على تخمير هذا السكر مقارنة م  االنواع االخرى من 
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( نتائج زرع ثالثين عينة دم اجرت عليها المختبرات مسبقا فحرص ويردال والموضرحة نتائجهرا فري هرذا الجردول  1يبين الجدول )  

كذلك واستخدمت في هذه الدراسة ثالثة انواع من االوساط الزرعية هي وسرط اكرار الردم ووسرط التمرر والسرمك ووسرط الجرت والسرمك بهردف 
برين هرذه االوسراط  S. typhiبرات من جهة فضاًل عرن مقارنرة كفراءة النمرو والعرزل لجرثومرة تقييم نتائج اختبار ويدال الذي اجري في المخت

 من جهة اخرى .
كران عردد  H S. typhiو Oاظهرت عينات الدم المدروسة نتائج متباينة فيما يتعلع بفحص ويدال اعتمرادًا علرى نترائج مستضرد  

(  وكانت هذه العينات قد اخذت مرن محرابين اختيرروا علرى انهرم يعرانون  تسعة عينات( واخر سالبًا )  واحد وعشرون عينةمنها موجبًا ) 
 [18](  لضمان وجود الجرثومة في الدم خالل هذه المدة مرن االصرابة االسبوع االول والثاني كمعدلمدة )اعراض مرض التايفوئيد ضمن 

 حيوي.المضاد  للالمرضى  اخذ فضال عن عدم
( عينرة ممرا يؤكرد بمررا اليقبرل الشرك االصرابة بهررذه  ثمانيرة عشرررمرن بررين العينرات المدروسرة فري )  S. typhiظهرر نمرو جرثومرة 

( عينرة لرم يظهرر فيهرا  اثنترا عشرر، وتشرير النترائج كرذلك الرى ان هنالرك )  [7]اثبات وجودها زرعيا يؤكرد هرذه االصرابة  الجرثومة ذلك ان
السبب في ذلك يعود الى عدم وجود اصابة فعاًل او الى عدم امكان اظهرار نمرو الجرثومرة الن اعردادها قرد تلرون قليلرة جردًا   قد يكون النمو  

ومات المريه فيما يتعلع بتعاطي المضادات الحيوية خالل المدة التي اخذت فيها العينرة وترأثير ذلرك فري عردم في العينة او لعدم دقة معل
  [11]ظهور النمو اوميرها من االسباب

 I (-), M (+), V.P. كافة S. typhiلعزالت  IMViCتوضح نتائج اختبارات الـ  .2 الصورة     

(-), C (-)  

I M V.P C 
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( من خالل مايقابلها من  1واذا ما اخذنا بالحسبان تقييم نتائج اختبار ويدال لعينات الدم في هذه الدراسة المبينة في الجدول )  
( % من نتائج ويدال وان   57( عينة أي حوالي )    18نتائج الزرع على االوساط الزرعية المستخدمة نجد ان الزرع لم يؤكد اال اصابة )  

وسالبة  ( % كانت فيها نتيجة الزرع مخالفة لنتائج فحص ويدال ثماني منها كانت موجبة لويدال    43( عينة أي حوالي )    اثنا عشر)  
للزرع مما يشكك بوجود اصابة بالتايفوئيد عند هؤالء المرضى وكانت خمس عينات سالبة لفحص ويدال وللنها موجبة للزرع مما قد يؤكد  

. واذا استند الى نتائج الزرع التي تؤكد معظم المراج  العلمية على اهمية نتائجها    االشخاص   عند هؤالء S. typhiوجود اصابة بجرثومة  
فأن هنالك ما يقرب من نحف العينات التي تعد نتائج فحص ويدال فيها مير   [19,16,11]كيد التشخيص المختبري للجراثيم عامة في تا

الخلل في المشكلة او  التشخيص المختبري   دقيقة ضمن حجم العينات المأخوذة في هذه الدراسة وفي ضوء ذلك نستطي  تحور حجم 
بان العدد اللبير من العينات التي يهجرى عليها اختبار ويدال يوميًا في المختبرات المختلفة في محافظة  لمرض التايفوئيد اذا ما اخذ بالحس

 نينوى وخاصة في فحلي الروي  والحيف . 
 
 يمثل المقارنة بين نتائج زرع عينات من دم المرضى المشكوك في إصابتهم بحمى التايفوئيد على كل من  .1  الجدول           
  .لدم واألوساط المحلية المحضرة فضال عن فحص ويدال في المختبراتا كارأوسط              

 العينة 

نتيجة  
فحص  
ويدال  
 للمختبرات 

 المدروسةظهور النمو على األوساط الزرعية 

 وسط الجت والسمك  وسط التمر والسمك  وسط أكار الدم

1 + D D D 
2 + D D D 

3 + A(G) A(G) A(W) 

4 + D D D 

5 + A(G) A(G) A(G) 

6 + A(W) A(G) D 

7 - A(G) A(G) A(G) 

8 - D D D 

9 + A(G) A(G) A(G) 

10 + A(W) A(G) A(W) 

11 + A(G) A(G) A(G) 

12 + A(W) A(W) D 

13 - A(G) A(G) A(G) 

14 + D D D 

15 - D D D 

16 - D D D 

17 - A(G) A(G) A(G) 

18 + D D D 
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19 - A(G) A(G) A(G) 

20 + A(W) A(G) A(W) 

21 + A(G) A(G) A(G) 

22 + D D D 

23 + D D D 

24 + A(G) A(G) A(G) 

25 + A(W) A(W) A(W) 

26 - D D D 

27 + A(W) A(W) D 

28 + A(G) A(G) A(G) 

29 - A(G) A(G) A(G) 

30 + D D D 

                   (Appeared) = A ظهور النمو(Disappeared) = D            عدم ظهور النمو 
                   (Good) = G  نمو جيد (Weak) = W                  نمو ضعيف 

 

نجد ان كاًل من وسط   S. typhi( ومقارنة كفاءة االوساط الزرعية الثالثة المستخدمة في عزل جرثومة   1ووالعودة الى الجدول ) 
اكار الدم ووسط التمر والسمك كانا متقاروين في كفاءتهما مقارنة بوسط الجت والسمك الذي كران اقرل منهمرا كفراءة اذ لرم يظهرر النمرو فيره 

ظ يالحر .في ثالث عينات في حين اظهر الوسطان االخران النمو فضاًل عرن الضرعف المالحرظ فري النمرو النراتج علرى وسرط الجرت والتمرر
كذلك ان وسط التمر والسمك كان له افضلية نسبية على وسط اكار الدم ال في عدد العينات التي اظهر نموهرا وللرن فري كثافرة هرذا النمرو 

المهمرة بوصرفها مرادة مثبطرة  Brillant green وكذلك في قابليته االنتقائيرة علرى اسرتبعاد الجرراثيم االخررى مرن خرالل احتوائره علرى مرادة 
، وتنطبررع هرذه الميرزة االخيررة كرذلك علررى وسرط الجرت والسرمك الرذي اظهررر  Salmonella [12]االوسراط الخاصرة بجرثومرة  للجرراثيم فري

 انتقائية جيدة فضاًل عن الحفة التفريةية لهذين الوسطين .
ال في  المختلفة  الجراثيم  وتشخيص  عزل  في  تستخدم  التي  واالساسية  المهمة  االوساط  احد  هو  الدم  اكار  وسط  ومنها  ان  مختبرات 

تجاريًا يضاف اليه الدم    محن    Blood agar base( ويحضر باستخدام وسط اكار الدم االسا      3الحورة )   S. typhiجرثومة  
الوسط   الجزئين من اجل تحضير  تهيدة هذين  الى  فهنالك حاجة  المختبرات الححية في    [7]بنسبة محددة وهكذا  واستخدامه في 

محدود جدًا السباب واعذار متعلقة بطول المدة الزمنية الالزمة العطاء النتيجة مقارنة بفحص   S. typhiومة  محافظة نينوى لعزل جرث
ويدال فضال عن عدم توفر امكانات تحضير الوسط دومًا وارتفاع كلفته االقتحادية على كل من المختبر والمريه وميرها ) حسب  

وتشخيحها وخاصة    S. typhiمن االوساط الزرعية المحلية الجيدة في عزل جرثومة    الدراسة االستبيانية ( هذه الدراسة تهيء نوعين
مستخلحات متوفرة موادها محليًا ومير مكلفة من    فيما يتعلع بوسط التمر والسمك الذي اظهر كفاءة واضحة م  سهولة تحضيره من

 جيد . الناحية االقتحادية مما يعد مواصفات ايجابية مهمة لحالح الوسط الزرعي ال
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 لدعم تشخيص احلمى التايفوئيدية.الدم البيض  الياعدد الكلي خلاختبارال

وتتضمن    .باستخدام طريقة التخافيف  عليها مسبقا اختبار ويدال  ي عينة دم إجر   20لرتعداد خاليا الدم البيه    تم اجراء فحص
 المقارنة.  جلسالبة الختبار ويدال أل  العينات ثالثة عشر عينه موجبة في حين سبعة عينات

عينة    احدى عشرأن    فقد وجد  المرضى,    لدى  خاليا الدم البيه  عدد  وإنخفاض  S. typhiر  ك عالقة بين اإلصابة بلالنتائج أن هنا  بينت
 نسبة الذي يعد الحد الفاصل بّين الو   3ة سم  خمسة أالف كرية  بنسبة اقل من  خاليا الدم البيهموجبة لفحص ويدال إنخفه فيها عدد  

 عداد الخاليا ويدال لم تنخفه فيها ا   ختبارموجبة ال العينتين  ال  في حين.    [21,20]الطبيعية ومير الطبيعية ألعداد خاليا الدم البيه  
ال الحد  السالبة ال جمي   أظهرت    ومن جهه اخرى لسبب    طبيعيعن  )    ختبارالعينات  ( معدالت طبيعية فيما    أي التوجد اصابةويدال 

الدم خاليا  بأعداد  عديدة  يتعلع  دراسات  عدد    البيه.اكد  في  إنخفاض  إلى  تؤدي  التايفوئيد  بحمى  اإلصابة  الدم    خالياأن 
 . [23,22,11]البيه

االصابة   الن  مختبريا  المستخدمه  التشخيص  لطر   رئيسي  اختبار  وليس  داعم  هو  البيه  الدم  خاليا  اختبار  مالطا    بحمى  يعتبر 
ويعزو الباحثون هذا اإلنخفاض إلى التلسر الذي   [15,11]  كذلك يودي الى انخفاض اعداد خاليا الدم  ووعه الفايروساتوالمالريا  

  Neutrophilحاولتها الدفاع والسيطرة على اإلصابة ويعتقد أن خاليا الدم البيه من نوع العدلة  يححل لخاليا الدم البيه خالل م
 في حالة حمى التايفوئيد هي التي تعاني من 

 على وسط اكار الدم .  S. typhiتبين نمو جرثومة  .3الصورة 
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دعم التأزر بين هذا الفحص ووةية الفحوصات االخرى سواء ت  بحثإن نتائج هذه ال  .[24]االنخفاض من بين األنواع األخرى  
فحص تعداد أن ترفع نتيجة  الفحص عالوة على ذلك فان امكانية  مما يقلل الشكوك المتعلقة بنتائج  الطر  الزرعية    كان اختبار ويدال او

 . لهم  بةية الفحوصات كفحص ويدال مثال مما تعطي محداقية اكثر  خاليا الدم البيه
 االستنتاجات 

في تاكيد التشخيص المختبري للجراثيم عامة فأن هنالك ما يقرب من نحف العينات    نتائج الزرعتؤكد معظم المراج  العلمية على اهمية  
التي تعد نتائج فحص ويدال فيها مير دقيقة ضمن حجم العينات المأخوذة في هذه الدراسة وفي ضوء ذلك نستطي  تحور حجم المشكلة  

المختبري لمرض التايفوئيد اذا ما اخذ بالحسبان العدد اللبير من العينات التي يهجرى عليها اختبار ويدال يوميًا    او الخلل في التشخيص
يعتبر اختبار خاليا الدم البيه هو داعم وليس اختبار  .  وى وخاصة في فحلي الروي  والحيففي المختبرات المختلفة في محافظة نين

كذلك يودي الى انخفاض اعداد   ووعه الفايروساتمالطا والمالريا    بحمى  بريا الن االصابة  رئيسي لطر  التشخيص المستخدمه مخت 
 . خاليا الدم

 شكر وعرفان 

كما اود ان اشكر كلية العلوم / قسم علوم للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة اتقدم بالشكر الجزيل لكل من جامعة الموصل و كلية التربية 

 الحياة بأعتبارها الكلية التي اكملت دراستي فيها.  
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