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Abstract  
This study deals with the ability of preparing local culture Media 

which can be used as a suitable replacement of Blood agar medium used 

for diagnosis of Salmonella typhi by using some of plant and animals 

extracts as fish, dates and Alfalfa extracts. fish and dates extracts were 

used together to prepare a local medium, the study showed that the 

optimum proportions were (70)% fish extracts and (30)% dates extracts 

and other medium consists of fish and alfalfa extracts with an optimum 

proportions of (70)% fish extracts and (30)% alfalfa extracts, it selective 

and differential media were prepared and used to isolate and identify   

Salmonella typhi. 

 
الخالصة 

لكسط  ميالمان  تحضير كسط زرعع محمع ممكف اف يككف بديين  يةإمكاف تتضمف الدراسة
المستخمصات النباتية  بعضمف  باإلفادةكذلؾ   S.typhiتشخيص جرثكمة  لتنمية كاكار الدـ 

اذ استخدـ مستخمص كمستخمص السمؾ كمستخمص الجت  التمركالحيكانية منيا مستخمص 
( % 70) تتككف مفالمثمى لتحضير الكسط الدراسة اف النسبة  كأظيرتدة التمر كالسمؾ عمى ح

 تمر كانت االفضؿ اؿمستخمص مف ( % 30)سمؾ اؿمستخمص مف 
 حضر كسط اخر مف مستخمص السمؾ كالجت ككانت النسبة االمثؿ لتحضيرىا ك
اكساط انتخابية اذ حضرت مستخمص الجت مف ( % 30)مستخمص السمؾ ك مف ( % 70)

. ثكمة كتشخيصياجراؿ قىذلعزؿ  استخدمتكقية كتفرم
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المقدمة 
اىتماما  S.typhiالزرعية المخصصة لتنمية جراثيـ السالمكنيي كخاصة  األكساطنالت 

 مف الباحثيف مف اجؿ تييالة االكساط الزرعية التفريقية كاالنتخابية ليذه  كبيران 
لفة مف التطكر لعمؿ أكساط مرت ىذه األكساط فع مراحؿ مخت، ألىميتيا الصحيةالجرثكمة 

جرثكمة تعد . (4ك  3ك  2ك  1)جديدة كأخرل محكرة كمطكرة سكاء االنتخابية منيا أك التفريقية 
S.typhi  المسبب لمحمى التايفكاليديةtyphoid fever   فع احدل المشكيت الصحية الراليسة

مؤدية الى نسب كبيرة  عمى نحك كاسع اإلصابة ىذهالعالـ كخاصة فع الدكؿ النامية اذ تنتشر 
مف الكفيات فع حالة عدـ تكفر المعالجة اك ضعفيا كانتشار العزالت المقاكمة لممضادات الحيكية 

بمرض الحمى التايفكاليدية كبناء عمى اىمية الخطكرة المتعمقة . (5)مف الجرثكمة المسببة لممرض
مراض اخرل تشكش الصكرة كالمشار الييا بسبب تداخؿ اعراض الحمى التايفكاليدية مع اعراض ا

اكتشاؼ  إلىعمى االطباء تشخيص ىذا المرض فقد سعى العمماء كالباحثكف بصكرة مستمرة 
. المسببة لممرضلمجراثيـ نات التشخيص كالعيج اكتطكير تؽ

حيث  S.typhiتشخيص جرثكمة عزؿ كفع  Blood culture مزارع الدـتستخدـ عادة 
مف المرضى اما خيؿ االسبكع الرابع ( % 75-80)كؿ لػتعطع نتاالج مكجبة خيؿ االسبكع اال
كيستخدـ كذلؾ زرع الخركج  ،فقط مف المرضى ( % 10)فإف مزارع الدـ تعطع نتاالج مكجبة لػ 

يمكف عزؿ  كما. اإلصابةخيؿ االسبكعيف الثانع كالثالث مف  ىذه الجرثكمةحيث يمكف عزؿ 
تعطع اىمية لمكشؼ عف حيث مف االصابة  مف االدرار فع االسبكع الثانع S.typhiبكتريا 

ع نمك الجرثكمة عادةن  ىك ماكيزرع كذلؾ ساالؿ النخاع الشككع بالطريقة نفسيا . الحامميف يشجَّ
. بخطكات زرع اكلية عمى اكساط أغناالية ثـ زرعيا عمى االكساط االنتخابية الصمبة

 نامية كيعد نات التشخيص المتقدمة ىع غير متداكلة فع الدكؿ اؿااف معظـ تؽ
 بمرض حمى  مكبكءان احدل الدكؿ النامية كجزءا مف قارة اسيا  قالعراؽ بكصؼ

ىماؿمكضكع التشخيص كالعيج  ليذا المرض مف ضعؼ التايفكاليد كيعانع   ، كا 
 الدكؿ عمى الرغـ مف اىميتيا  ستخداـ محدكد لطريقة الزرع فع ىذهاكىنالؾ 

  سبب كمفتيا اك احتياجيا الى كقت طكيؿ نسبيان سكاء ب إطيقان تستخدـ  كحساسيتيا كقد ال
.  (7ك  6)

تيدؼ ىذه الدراسة الى امكانية تحضير اكساط زرعية كفكءة لعزؿ كتشخيص جرثكمة 
S.typhi   بحيث تككف ىذه االكساط فع متناكؿ اليد كضمف االمكانيات المحمية كمكافالة اك

 .افضؿ مف االكساط االجنبية المستخدمة فع ىذا المجاؿ
 

المواد وطرائق العمل  
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 الزرعية  األوساط :- والًال أ
التجارية  األوساط (أ    
 Blood agarكسط أكار الدـ  -
 Peptone waterكسط ماء الببتكف  -
 Glucose phosphate peptone waterكسط ماء الببتكف كالكمكككز كالفكسفيت  -
 Rhamnose phosphate peptone waterكسط ماء الببتكف كالرامينكز كالفكسفيت  -
 Simmons citrateكسط سترات سيمكف  -
    

المحمية  األوساط  (ب   
 .والتمروسط السمك  -1       

حضر مستخمص السمؾ حيث ُحضر كؿ مف مستخمص التمر كمستخمص السمؾ 
 .المحكرة( 8)بحسب طريقة 

  .(9)أما مستخمص التمر فقد حضر بحسب طريقة 
مزج مستخمص السمؾ كمستخمص التمر حسب النسب  كلتحضير كسط التمر كالسمؾ

سط كأضيؼ االكار بنسبة كذلؾ الختبار النسب المثمى لتحضير ىذا الك 1المبينة فع الجدكؿ 
 . ـ ْ  121بالمكصدة بدرجة حرارة كعقـ ( 7.2)لتر كضبط األس الييدركجينع عمى /غـ( 20)

 

 .والتمرلتحضير الوسط المحمي وسط السمك  التركيب األمثل الختياريبين النسب المختمفة  :1الجدول 
 

 نكع المستخمص
 ( 3سـ) رمز النسبة كالحجـك المستخدمة 

A B C D E 

 30 40 70 60 50مستخمص السمؾ 

 70 60 30 40 50مستخمص التمر 

 

. والجتوسط السمك  -2
كمستخمص السمؾ المحضرة حسب ما ذكر فع مستخمص الجت مف حضر ىذا الكسط 

ثـ مزجت نسب مف ىذا المستخمص مع ( 10)حسب طريقة بكالسمؾ كالتمر  تحضير كسط
كذلؾ الختبار النسبة المثمى لتحضير ( 2) حسب النسب المبينة فع الجدكؿبمستخمص السمؾ 

األس الييدركجينع لتر لتصميب الكسط كضبط / غـ ( 20)األكار بنسبة  أضيؼ، ىذا الكسط
. ـ  ْ  121بدرجة حرارة بالمكصدة  كعقـ( 7.2)عمى 

. والجتيبين النسب المختمفة الختيار التركيب األمثل لتحضير وسط السمك  :2الجدول 
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نكع المستخمص 
(  3سـ) رمز النسبة كالحجـك المستخدمة 

A B C D E 
 30 40 70 60 50مستخمص السمؾ 

 70 60 30 40 50مستخمص الجت 
 

. السمكالوسط التفريقي المحمي المحضر من مستخمص التمر و -3
مف صبغة ( 0.09)ك Brillant greenغـ مف صبغة ( 0.025)حضر الكسط بإذابة 

Phenol red  غـ أكار الى لتر مف الكسط بإعتماد النسبة ( 20)ك فع الحالة الصمبة اضيؼ
(C ) (.11) كذلؾكعقـ ( 7.2)كضبط األس الييدركجينع عمى ( 1)فع الجدكؿ 

 

  .مستخمص الجت والسمك الوسط اإلنتخابي المحمي المحضر من -4
غـ ( 0.025)ك  Rhamnoseغـ مف سكر الرامينكز ( 10)حضر ىذا الكسط بإذابة 

ك فع الحالة الصمبة  Phenol redغـ مف صبغة ( 0.09)ك  Brillant greenمف صبغة 
( 2)المبينة فع الجدكؿ  (C)ـ مف األكار الى لتر مف الكسط باعتماد النسبة غ( 20)اضيؼ 

 (. 11) كذلؾىيدركجينع كعقـ كضبط األس اؿ
 

 وتشخيصها S.typhiعزل جرثومة  :- ثانياًال 

العزالت التع تـ الحصكؿ عمييا مف خيؿ تجارب زرع عينات دـ المرضى استخدمت 
ككذلؾ  (جامعة المكصؿ/ كمية العمكـ / كالتع عزلت فع دراسة سابقة فع قسـ عمكـ الحياة )

 12) .كالكيمكحيكيةستعانة باالختبارات المجيرية كالزرعية باإلكالتع تـ تشخيصيا العزلة القياسية 
 (. 1ك 

 
 

  Rhamnoseإختبار تخمر سكر الرامينوز 
ثـ حضف  S.typhiلجرثكمة لقح كسط ماء الببتكف كالرامينكز كالفكسفيت بمستعمرة فتية 

قطرات مف ( 5)أضيؼ إلى الكسط ، ساعة( 24-18)ـ مدة  ْ  (37)درجة حرارة عند الكسط 
ؼ المثيؿ األحمر لميحظة النتيجة المكجبة بتغير لكف الكسط مف األصفر إلى األحمر داللة كاش

عمى إنتاج عدد مف األحماض العضكية مف تخمر سكر الرامينكز فتخفض الدالة الحامضية 
(13) . 

 المحضرة االوساط المحمية طريقة زرع الجرثومة عمى  -: ثالثاًال 
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التخطيط اذ زرعت بطريقة ( اسية كالعزلة المحميةالعزلة القع) فع الدراسةاستخدمت 
Streaking  ساعة كمف خيؿ  24ـ لمدة  ْ  37عمى االكساط المحمية الصمبة كحضنت بدرجة

)+( مقارنة النمك فع اطباؽ الزرع مع بعضيا لكحظ النمك الناتج كتـ اعتماد النمك الضعيؼ 
خيص المستعمرات النامية باستخداـ كتـ تش)+++( كالنمك الكثيؼ )++( كثافة  األكثركالنمك 

 . (14)الفحكصات الكيمكحيكية 
 

النتائج والمناقشة 
عزل الجرثومة وتشخيصها   

مف عينات الدـ المأخكذة مف اشخاص يعانكف  استندت عممية عزؿ الجرثكمة كتشخيصيا
  Selenit F brothأستخدـ الكسط اإلغناالع ، (15)اسبكعيف  –كلفترة اسبكع مف اعراض الحمى 

لغرض دعـ النمك األكلع لمجرثكمة كتنشيطو فع حالة كجكدىا كأف النمك الناتج عمى ىذا الكسط 
.  االنتخابيةعمى االكساط الزرعية  اآلتيةزرع فع المراحؿ 

الكسط الزرعع االنتخابع كسط اكار السالمكنيي عمى شخصت المستعمرات النامية 
مستعمرات كتـ التأكد مف الصفات الشكمية  أشكاؿكذلؾ بميحظة   S.S. agarكالشايكي 

كما تـ اجراء الفحكصات الكيمكحيكية  بصبغة كراـ لمجرثكمة كذلؾ بعمؿ مسحات صبغت 
(. 12ك  16)

ٍ  S.S.A Agarعمى وسط   S. typhiتوضح نمو جرثومة :  1الصورة 
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عف  التع أجريت عمى العزالت كافة فضين  IMViCنتاالج اختبارات  3كيبيف الجدكؿ          
اذ تككف الجرثكمة عادة سالبة  S.typhiؿ نتاالج بقية االختبارات لمتأكيد عمى أف العزلة تمث

( تخمر الكمكككز)الختبار االندكؿ كالسترات كالفككس بركس ككر كمكجبة الختبار المثيؿ األحمر 
كما تتميز بككنيا كأنيا مف بيف أنكاع السالمكنيي التع ال تككف الغاز عند تخمير سكر الكمكككز 

 . 2كرة لصا( 17)سالبة باختبار تخمر سكر الرامينكز 
 

 S.typhiتشخيص عزالت  تأكيديبين نتائج االختبارات المعتمدة في  :3الجدول 
 

تخمير اندكؿ االختبارات 
الكمكككز 

انتاج الغاز 
مف 

الكمكككز 
V.P  استخداـ

السترات 
تخمير 
الرامينكز 

MR 

 +- -  -- + - النتيجة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

نتاجتبين نتائج اختبار تخمير :  2الصورة  لجرثومة ( 2)وسكر الرامينوز ( 1)الغاز لكل من سكر الكموكوز  وا 
S.typhi 
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 . S.typhiدراسة تحضير وسط زرعي محمي لعزل جرثومة 
الى   S.typhiالبحكث ذات العيقة بجرثكمة تشير المعمكمات االستبيانية كالمبينة فع 

كل المختبرم عمى المست S.typhiأف إحدل المشكيت األساسية فع ضعؼ تشخيص جرثكمة 
زرع العينات فع ىذه المختبرات عممان أف الحصكؿ عمى نمك الجرثكمة بعد  اختبارىك عدـ إجراء 

زرع العينة يعد االختبار التأكيدم الذم ال يقبؿ الشؾ فع تأكيد تشخيصيا سكاء فيما يتعمؽ 
دة أكساط كسط أك ع، كقد درست امكانية تحضير (18)أك غيرىا مف الجراثيـ  S.typhiبجرثكمة 

ة كغير مكمفة كممكنة كءىذه األكساط كؼيجعؿ ما ـكتنميتيا  S.typhiزرعية محمية لعزؿ جرثكمة 
التحضير فع كؿ كقت كمف خيؿ التجارب كالدراسة تـ االستقرار عمى نكعيف مف األكساط 

 .المحمية ىما كسط التمر كالسمؾ ككسط الجت كالسمؾ
 

وسط التمر والسمك 
 استندت دراسة تحضير ىذا الكسط عمى استخداـ نكعيف مف المستخمصات 

التع اثبتت كفاءتيا فع تنمية أنكاع مختمفة مف الجراثيـ كىما كؿ مف مستخمص السمؾ الذم 
 أجريت عميو عدة دراسات محمية فع تحضير األكساط الزرعية ككانت النتاالج جيدة 

ص التمر الذم أجريت عميو دراسة سابقة فع كالمستخمص اآلخر ىك مستخؿ( 10ك  20ك  19)
إال بعد إضافة الحامض  S.typhiتحضير كسط زرعع كثبت أنو ال يستطيع تنمية جرثكمة 

لذلؾ كانت الفكرة فع دمج كي المستخمصيف لتحضير Tryptophan (9 )األمينع تربتكفاف 
ككما ىك مكضح فع الكسط المحمع كعميو تمت تجربة استخداـ عدة نسب مف ىذه المستخمصات 

. مف طراالؽ العمؿ لبياف النسبة المثمى فع تحضير الكسط 1الجدكؿ 
 كاألخرلإحداىما قياسية  S.typhiنتاالج نمك نكعيف مف عزالت جرثكمة  4يبيف الجدكؿ 

محمية عمى كسط التمر كالسمؾ المحضر مف نسب مختمفة مف مستخمص السمؾ كالتمر اذ 
فع حاالت الكسط المحضر كميا كلكنيا اشتركت فع اف كثافة  ا العزلتيف قد نمتتييحظ اف كؿ

مستخمص سمؾ ك (% 70)كانت األفضؿ كىع التع تتككف مف ( C)نمكىا فع حالة الكسط 
إلى محتكاىا ( C)كقد يعكد السبب فع أفضمية ىذه النسبة  1مستخمص تمر الجدكؿ (% 30)

 د اف يككف غنيان بالمغذيات الببتكناتال ب نعحيكا بركتيفالعالع مف مستخمص السمؾ الذم يمثؿ 
التربتكفاف الذم يعد أساسيان لنمك ىذه الحامض االمينع كمف ضمنيا ( األحماض األمينية)

ميالمة كما يبدك لتكفير تركيز مف السكريات مناسب (% 30)كما كانت نسبة ( 12)الجرثكمة 
يعد تركيزان تحت مستكل التركيز الستييؾ ىذه الجرثكمة كخاصة فيما يتعمؽ بالكمكككز ككذلؾ قد 

( 21)المثبط لنمك الجرثكمة إذا ما أخذ بالحسباف أف التركيز العالع لمسكريات يثبط نمك الجراثيـ 
لذا يبدك اف ىذه النسبة قد حققت التكازف المطمكب لجعؿ الجرثكمة تنمك عمى نحك جيد الصكرة 

(3 ،4). 
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 بعد نموها S.typhi ياسية والعزلة المحمية لجرثومة يبين كثافة نمو كل من العزلة الق : 4الجدول 
 عمى النسب المختمفة لكل من مستخمص السمك ومستخمص التمر 

 

رمز النسبة 
كثافة النمك 

العزلة المحمية العزلة القياسية 

A  ++ ++

B  ++ +++

C  +++ +++

D  ++ +

E  + +

 
إنتخابع تفريقع كذلؾ  درس بعد ذلؾ إمكاف تطكير ىذا الكسط كتحكيمو إلى كسط

التع تقكـ بتثبيط نمك عدد كبير مف الجراثيـ المكجبة لصبغة  Brilliant greenباستخداـ مادة 
ـ أكساط السالمكنيي  كراـ فضي عف السالبة لصبغة كراـ كتستخدـ ليذا الغرض فع معظ

صفر فع حالة الذم يتحكؿ إلى األ  Phenol Red ، كاستخدـ كاشؼ الفينكؿ األحمر اإلنتخابية
نخفاض قيمة األس الييدركجينع  (  8.4-6.8)بحدكد  pHحصكؿ التخمر كا 

( .  1ك  2)
لمتحرم كفع حالة الكسط الساالؿ المحضر أضيؼ أنبكب درىـ إلى القنانع الحاكية لمكسط 

الغاز نتيجة إستييؾ السكر فع الكسط، كقد استخدمت فع ىذه الحالة الساالمة عزلة عف انتاج 
 قابمية  6لغرض المقارنة كتكضح الصكرة   S.typhimurium  لمنكع

S.typhi  تمكنت عمى النمك كتغير لكف الدليؿ إلى األصفر البرتقالع كعدـ إنتاج الغاز فع حيف
نتاج الغاز كذلؾ مما يتفؽ مع صفات التخمير  S.typhimurium العزلة تغيير لكف الكسط كا 

كعند إضافة االكار الى ىذا الكسط لجعمو صمبا ( 12 ك 22)المتعمقة بيذيف النكعيف مف الجراثيـ 
مستعمرات شفافة مغيرةن لكف الكسط إلى كتككيف النمك  تمكنت مف  S.typhiفاف جرثكمة 

األصفر نتيجة تخمير السكر فع الكسط كخصكصان الكمكككز المكجكد بكمية جيدة فع مستخمص 
 .(7،  6)تغير لكف الدليؿ الصكرة ك pHكتككيف الحامض كخفض األس الييدركجينع ( 9)التمر 
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 السمك وسط عمى S.typhimuriumو  S.typhiتبين نمو جرثومة  : 5الصورة 
والتمر االنتخابي السائل  

1  :Control  .2  :S.typhi   .3  :S.typhimurium . 

 عمى وسط السمك S.typhiتبين نمو العزلة القياسية لجرثومة :  6الصورة 
 والتمر االنتخابي الصمب
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. وسط الجت والسمك
نباتيان فع تحضير أكساط زرعية لتنمية  بركتينان استخدـ مستخمص نبات الجت بكصفو 

كتعكد فكرة إستخدامو مع مستخمص السمؾ الى اف ( 23)مختمؼ الجراثيـ فع عدة دراسات 
محدكد مقارنة بمستخمص التمر المستخدـ فع تحضير محتكل مستخمص الجت مف السكريات 

الكسط المحمع السابؽ مما يمكف مف إضافة السكر الميالـ إلى الكسط حسب الحاجة لجعمو 
. تفريقيان 

ككما ىك الحاؿ فع تحضير كسط التمر كالسمؾ فقد حّضر كسط الجت كالسمؾ بعدة 
مف  2ىك مبيف فع الجدكؿ حاالت باستخداـ نسب مختمفة مف مستخمص الجت كالسمؾ كما 
.   5طراالؽ العمؿ كنتاالج النمك فع ىذه التجربة مكضحة فع الجدكؿ 

 
بعد نموها عمى  S.typhi يبين كثافة نمو كل من العزلة القياسية والعزلة المحمية لجرثومة :  5الجدول 

. النسب المختمقة لكل من مستخمص السمك والجت

رمز النسبة 
كثافة النمك 

العزلة المحمية قياسية العزلة اؿ

A  + +++

B  ++ ++

C  +++ +++

D  +++ ++

E  ++ ++

 عمى وسط السمك S.typhiالمحمية لجرثومة  تبين نمو العزلة:  7الصورة 
 والتمر االنتخابي الصمب
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 عمى وسط السمك S. typhiتبين نمو العزلة المحمية لجرثومة  : 9الصورة 
(. Cالنسبة )والجت الصمب 

 عمى وسط السمك S.typhiتبين نمو العزلة القياسية لجرثومة :  8الصورة 
 (.Cالنسبة )والجت الصمب 
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القياسية كمتييما كانت األفضؿ كالمشتركة بيف العزلتيف ( C)ييحظ كذلؾ أف النسبة  إذ
كالمحمية عمى الرغـ مف ظيكر النمك عمى نحك متفاكت فع النسب األخرل كافة كقد اعتمدت 

كفع دراسة تحكيؿ ىذا الكسط إلى كسط (. 9، 8)ذا الكسط الصكرة فع تحضير ق( C)النسبة 
ككاشؼ الفينكؿ األحمر كأضيؼ كذلؾ سكر  Brilliant greenإنتخابع تفريقع أضيفت مادة 
كىكذا ( 22)الكحيدة التع ال تخمره بيف أنكاع السالمكنيي  S.typhiالرامينكز التع تعد جرثكمة 

لممقارنة كالصكرة   S.typhimuriumخدمت كذلؾ جرثكمة حضر الكسط اإلنتخابع الساالؿ كاست
عمى تخمير الرامينكز كتغيير لكف الكسط كقابمية  S.typhiتكضح عدـ قدرة  10

S.typhimurim كعندما أضيؼ االكار إلى الكسط فاف جرثكمة . عمى القياـ بذلؾS.typhi 
  11أظيرت نمكان شفافان كمف دكف تغيير لكف الكسط، الصكرة 

 عمى وسط السمكS.typhimurium (2 )و S.typhi (1 )تبين نمو جرثومة  : 10الصورة 
. والجت التفريقي السائل
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