
 

95 

    2229لسنة ، (3العدد ) ،(22المجمد ) -مجمة التربية والعمـ    

 
 

 مف حاالت تسوس جذور األسناف Veillonellaعزؿ وتشخيص جراثيـ 
 

 شاكر غازي
 كمية العموم/  قسم عموم الحياة

 جامعة الموصل
 

 القبوؿ االستالـ

51  /52  /2222 21  /22  /2229 
 

 

ABSTRACT   

The present study was coducted to isolate and charactrize the 

bacterium Veillonella from dental root caries. Fifty (50) samples were 

collected from caries areas inside the oral cavity from patients with  denal 

root caries visiting teaching hospital of college of dentistry in mosul 

university. The samples were cultured directly on selective medium 

(Rogosa agar) which inhibit growth of streptococci & diphtheroids 

present within the sample because the medium contains the two different 

antibiotics (Vancomycin & Streptomycin) also the medium support the 

growth of Veillonella because it contains Sodium Lactate  which 

considered the substrate used for Obtaining  energy & growth. fifteen 

isolates is a rate of (30%) was idenitified as Veillonella Spp. According 

to morphological features using Gram stain and colony morphology on 

selective medium when grown under obligate anaerobic condition and 

was found negative to cytochrome oxidase test, benzidene test and 

carbohydrate fermentation.  

The identification of bacterium was verified by exposing the 

bacterium to UV radiation (365nm) which resulted in a red flouresence. 

The isolates were not identified to the species level because it require 

modern genetic techniques not available to us like PCR-P and DNA-RNA 

sequence analysis. 

 
 الخالصة:

ور منن حنا ت تسنوس جن  Veillonellaمحاولة عزل وتشخيص جراثيم  تضمنت الدراسة
( عينننة مننن منالننة التسننوس داخننل التجويننن  05إ  تننم جمنن    dental root caries األسنننان
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والمنراجعين لممستشنفى التعميمنك لكمينة  األسننانالفموي لممرضى المصابين بالتهنا  وتسنوس جن ور 
 Rogosa agarفك جامعة الموصل، زرعنت العيننات مباشنرة عمنى الوسنا ا نتلنا ك  األسنانا  

التننك تتواجنند ضننمن الابلننة الجرثوميننة  Diphtheroids, Streptococciجننراثيم  النن ي ثننبا نمننو
كننن لل الوسنننا يننندعم  Streptomycinو  Vanomycinالسننننية  حتنننواط الوسنننا عمنننى المضنننادين 

التنك  األسناستعند المنادة  ألنهنا Sodium lactateعمنى منادة   حتوا ن  Veillonellaنمو جنراثيم 
( عزلننة بنسننبة 50ل عمننى الااقننة والنمننو، وقنند تننم تشننخيص  تسننتخدمها الجرثومننة لاننرو الحصننو 

عمنننى صنننفاتها الشنننكمية  إعتمنننادا   هاصنننيشخوالتنننك تنننم ت Veillonella .spp%( منننن جنننراثيم 05 
صننننباة كنننرام وعمننننى صننننفات مسنننتعمراتها عمننننى الوسننننا ا نتلنننا ك عننننند نمو ننننا تحننننت وتفاعمهنننا منننن  

كونهننننا سننننالبة لفحننننص انننننزيم السننننايتكروم تمتنننناز  نننن ي الجننننراثيم ب إ  اإلجباريننننةالظننننرو  الئ وا يننننة 
. وتنننم الت كننند منننن التشنننخيص وسنننالبة  ختبنننار تخمينننر السنننكريات  benzideneاوكسنننديز واختبنننار 

 Redبا عتمنناد عمننى صنننفة إعانناط مسننتعمراتها عمنننى الوسننا ا نتلننا ك لظنننا رة التنن ل  ا حمننر 

fluorescence  ألشعةعند تعرضها UV   365عنند الانول المنوجكnm تشنخص العنز ت (. لنم
 PCR-pوراثيننننة حديثننننة   تتننننوفر لنننندينا مننننن  تلاننننناتالننننى مسننننتوأل النننننو  ألن التشننننخيص يتامنننن  

 .RNAو  DNA النووي حاموالتحميل تتابعات  تلاناتو 
  

 المقدمة
إ   فننك مننرو تسننوس األسنننان بنندور ر ننيسالمجهريننة الئ وا يننة ا جباريننة  األحينناط تسننهم

المصنننابة وتشنننكل حنننوالك  بلنننوات الجننن ورراثيم تكنننون سنننا دة العديننند منننن الدراسنننات بنن ن الجننن أشننارت
 .(1)% او اكثر من مجمو  ا حياط المجهرية المتواجدة 55

 ,Neisseria, Actinomycesسننن  ننك ال المتوانننة فننكالبكتيريننة األوليننة  األنننوا مننن 

Streptococcus Veillonella   ثنننم يعلبهننا تنننوان انننوا  بكتيريننة اخنننرألFusobactrium. 

Nucleatum  وPrevotella.intermedia   أننننوا Capnocytophage   مننن  منننرور الوقنننت
تننننننننننرتبا مجموعننننننننننة اخننننننننننرأل منننننننننننن البكتريننننننننننا بننننننننننالمجتم  الميكروبنننننننننننك الممتصنننننننننن  بالسننننننننننن مثنننننننننننل 

Campylobacter.rectus   وEikenella corrodens  وActinobacillus 

actinomycetecomitans   وSpirochetes (2).  ا البحننث عمننى عننزل لنن ا تننم التركيننز فننك  نن
ألنهنننا تسنننتهمل  ألول منننرة منننن حنننا ت تسنننوس جننن ور ا سننننانو   Veillonellaوتشنننخيص جنننراثيم 

 مسننكرياتالجننراثيم ا خننرأل لجننة عننن تخميننر تا( النا حمنناو الكاربوكسننيمية  الئكتيننت والسكسنننيت
 .زيد من معدل عممية تنخر ا سنان وتسوسهايلمكاربون مما  اوحيد ا  مصدر بوصفها 

، تننم مجموعننة مننن المكننورات السننالبة لصننباة كننرام الئ وا يننة  ننك Veilonellaراثيم جنن ان
 & Veillon)الباحثنان  تسنمية بعد  Prevot به ا ا سم من قبل (Veillonella)الجنس تسمية 
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 Zuber 1898)  جنراثيم صننفت  .(3)منن  ن ي الجنراثيم  األولالننو   المن ان وصنفاVeillonella 
تننننم ضننننم  نننن ا الجنننننس لعا مننننة  1555، وفننننك عننننام Veillonellaceae (4) عا مننننةضننننمن  سننننابلا  

Acidominococcaceae (5)   إجباريننننة    وا يننننة وتضننننم  نننن ي العا مننننة عشننننرة اجننننناس بكتيريننننة
 .  Clostridiaتعود لصن  

منهننننننننننا عزلننننننننننت مننننننننننن اللننننننننننوارو و ننننننننننك   ةتننننننننننم تشننننننننننخيص ثمانيننننننننننة انننننننننننوا  منهننننننننننا اربعنننننننننن
V.ratti،V.caviae  ،V.criceti  ،V.rodentium  عزلنننت منننن اصنننابات  األخنننرأل واألربعنننة

والنننننننو     V.parvula  ،V.atypica  ،V.montpellierensis ، V.dispar  ا نسننننننان و ننننننك
V.denticariosi  (7, 6)  تنننم تشنننخيص ننننو  جديننند  نننو  . وحاليننناV.vogosae    عنننزل منننن إ

كننة،   وا يننة ، غيننر متحر مننايكرون  0.4-0.3 ننا خئيا يبمننق قاننر. (8)المويحننة السنننية لئنسننان 
، قند diplococciوغير مكوننة لئبنوا . تترتن  خئيا نا كن زواج  Obligate anaerobicاجبارية 

 .  (10,9)تكون مفردة او عمى  ي ة سئسل قصيرة او كتل غير منتظمة من المكورات المزدوجة 
ممننم عننند نمو ننا تحننت  0-5تمتنناز مسننتعمرات  نن ي الجرثومننة بكونهننا صننايرة يبمننق قار ننا 

، رماديننة المنننون، دا رينننة، لهنننا ، معتمنننة، بيضننناطممسننناط،  oم 03رو  الئ وا ينننة وبدرجنننة حننرارة الظنن
بمنندأل حننراري يتننراوح  ا  جينند تنمننو. (11,9) زبديننة اللننوامشننكل يشننب  اللمنن  او المعننين، تكننون رابننة 

c 40و  تنمننو بدرجننة    8.0-6.5وعننند قيمننة اس  ينندروجينك مننن  oم 03-05مننن 
o   وتكننون

.   (9)لمندة نصن  سناعة  oم 05عنند تعريضنها لدرجنة حنرارة ت لتنل . oم 12بدرجنة  النمو ضعيفة
البايروفينت الن ي يندعم النمنو  ولكنهنا تحتناج إلنىتحتاج الى عوامنل مسناعدة لمنمنو مثنل الفيتاميننات 

  و  لينننت، الفيوموينننت، ا كزالواسنننيتيتبصنننورة كبينننرة، او الئكتينننت، كننن لل يحننندث النمنننو بوجنننود الما
تتواجند  ن ي الجنراثيم بشنكل ابيعنك فنك التجناوي   .(12) ود السكسننيت او الكاربو يندراتتنمو بوجن

عمنى النرغم ضنراوة، ال قميمنةالابيعية لئنسان والحيوان مثل الفم وا معاط والجهاز التنفسك ا  تكون 
عنن مشناركتها من  الجنراثيم ا خننرأل  فضنئ  منن حنا ت مرضنية عديندة لوحند ا منن  لنل فلند عزلنت 

 عوامننلبوصننفها   Veillonellaحننداث ا صننابات الميكروبيننة المختماننة ا   شخصننت جننراثيم فننك ا
الموكيمينا كن لل عزلنت منن ا افنال  والمصنابين بمنرو البنالاين األشنخاصمسببة لتجرثم الدم فنك 

عزلنت بصنورة نلينة منن المرضنى المصنابين بتجنرثم الندم من  كن لل  ،الرض  المصنابين بتجنرثم الندم
سنننراان الر نننة،  ،عنننن عزلهنننا منننن منننريو مصنننا  بالتهنننا  شننناا  اللمننن  ، فضنننئ  التهنننا  العظنننام

 التهنننا  المنننوزتين، الحصنننبة، الحمنننى اللرمزينننة، التهنننا  الزا ننندة الدودينننة، السنننيئن الصنننديدي الر نننوي
(13,11). 

النن ي لمجرثومننة و  لمجنندار الخمننوي باسننتخدام المجهننر ا لكترونننك ثننم دراسننة التركينن  النندقي 
، ابلننة ببتينندوكئيكان  outermembraneت مكونننة مننن الاشنناط الخننارجكظهننر عمننى شننكل ابلننا

رقيلننة، الاشنناط البئزمننك الننداخمك أي نفننس الابلننات النوعيننة لمبكتيريننا سننالبة الكننرام والتننك وصننفت 
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كمننننا تمتمننننل  نننن ي الجننننراثيم عننننددا مننننن ، Acidaminococacceae  (14)ألفننننراد العا مننننة   مسننننبلا  
عمننى الصننفات الشننكمية  اعتمننادا  ة والتننك يمكننن مننن خئلهننا تشخيصننها البايوكيميا يننة المميننز الصننفات 

لخئينننا ومسنننتعمرات  ننن ي الجنننراثيم، ومنننن  ننن ي الصنننفات كونهنننا    وا ينننة إجبارينننة ا  تمتمنننل إننننزيم 
عنندم قنندرتها عمننى وتتمتنناز ب،   benzidine ختبننار  ا  سننالب السننايتوكروم اوكسننديز وتعاننك تفنناعئ  

 إننننزيم كتننناليز غينننر Veilonellaبعنننو اننننوا  جرثومنننة تننننت  لنننل عنننن   ر السنننكريات. فضنننئ  ينننتخم
 .(9)تختننزل النتننرات  نننوعك ا    تحننوي نننواة البننورفرين و   تنننت  ا ننندول و   تحمننل الجيئتننين و

وحامضننننك ا سنننيتيت والبروبيونيننننت عنننند نمو ننننا بوجننننود   H2, Co2 ي تننننت   نننن ي الجنننراثيم غنننناز 
لهنننننننا اللننننننندرة عمنننننننى تننننننن ييو البايروفينننننننت، و  تيت  وا ينننننننا  تسنننننننتهمل ا وكزالواسننننننني أيضنننننننا  الئكتينننننننت، 

وحننننامو  Co2ا وكزالواسننننيتيت، الماليننننت، الفيومريننننت، السكسنننننيت    وا يننننا منتجننننة بنننن لل غنننناز 
   .(16)البروبيونيت 

بصننننفة مهمننننة ومميننننزة لهننننا و ننننك ظننننا رة التنننن ل   Veillonellaتمتنننناز مسننننتعمرات جننننراثيم 
 تلانننةو نن ي الصننفة تعنند نننانوميتر   365 المننوجك عننند الاننول  UVا حمننر عننند تعريضننها  شننعة 

رو المسننتعمرات عننمفينندة لمتشننخيص الت كينندي السننري  لهننا، إن  نن ي الظننا رة تختفننك بسننرعة بعنند ت
يمكنننن تشخيصنننها بسنننهولة النننى مسنننتوأل الجننننس  نسنننبيا   Veilonellaجنننراثيم  .(17)لمهنننواط الجنننوي 

، لكنن لعندم أنفنا  يا ية المميزة المن كورة با عتماد عمى الخصا ص الشكمية وبعو الصفات البايوكيم
، فننان تشننخيص العننز ت Veilonella (18)وجننود اختبننارات مميننزة لمخصننا ص المظهريننة ألنننوا  

، كن لل 16S RNAجزي ينة تعتمند عمنى تحديند تتابعنات الجنين  تلانناتالى مستوأل ا ننوا  يتامن  
 .rpoB, dnaK  (19)تتام  تحديد تتابعات ا حماو ا منية لجينات 

 
 المواد وطرائؽ العمؿ:

 جمع العينات:
( عيننننة منننن التجويننن  الفمنننوي لممرضنننى المصنننابين بالتهنننا  وتسنننوس جننن ور 50جمعنننت  

العيننات  أخن تفنك جامعنة الموصنل،  األسننانوالمراجعين  لممستشفى التعميمك لكمية ا   األسنان
 إلننىثننم نلمننت   ، Root dental cariesمعلمننة مننن منالننة التسننوس  مسننحات قانيننة باسننتخدام

 Veillonella (Lactate yeastقنانك صايرة حاوية عمى الوسنا ا نتلنالك السنا ل لعنزل جنراثيم 

extract broth)  غايت اللنانك بالبرافين المعلم لتوفير ظنرو     وا ينة تحنت ظنرو  معلمنة ،
 Rogosaالمختبننر خننئل سنناعتين وزرعننت عمننى الوسننا ا نتلننا ك الصننم   إلننىثننم نلمننت اللنننانك 

Agar  الخنناص لعننزل جننراثيمVeillonella.spp  وحضنننت بظننرو     وا يننة إجباريننة باسننتخدام
 Gaspakالحاويننة عمننى كننيس لتولينند الانناز  (Anaerobic Jar)التحضننين الئ ننوا ك  أنظمننة

system  المجهننزة مننن شننركة Oxoid 37( بدرجننة حننرارةC
o   سنناعة وبعنند ظهننور  72-24ولمنندة
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موا ننل  تننم نلمهننا عمننى .Veillonella sppمتمننل الصننفات الشننكمية لجننراثيم يي  الننالنمننو البكتيننري 
C 4 حننرارة نت بدرجننةالوسننا ا نتلننا ك الصننم  وحضنن

o  عممننا ان عمميننة اخنن  العينننات المرضننية ،
 .(20) من المرضى تمت تحت إشرا  ابي  ا سنان

 
 :( Veillonellaاالختبارات التشخيصية والكيماحيوية )تشخيص جراثيـ 

 ع عمى الوسط االنتقائي:الزر 
 ول منرة لانرو عزلهننا او  Veillonellaاسنتخدم الوسنا ا نتلننا ك الخناص لعنزل جننراثيم 

تشخيصننها مننن حننا ت إلتهننا  وتسننوس جنن ور ا سنننان، و ننو وسننا عننالك ا نتخابيننة لعننزل جننراثيم 
Veillonella تسننننوس ا  يشنننج  نمو ننننا ويثننننبا نمننننو الجننننراثيم ا خنننرأل المتواجنننندة معهننننا والمسننننببة ل

وعمننننننى المضننننننادين الحيننننننويين   Sodium lactateا سنننننننان و لننننننل  حتننننننواط الوسننننننا عمننننننى  
Vancomycin 7.5 بتركيننننز µg/ml  ،Streptomycin  5بتركيننننز µg/ml  حيننننث زرعننننت

التحضنين العينات الم خو ة عمى   ا الوسا وحضنت بظنرو     وا ينة إجبارينة ب سنتخدام اوعينة 
37Cوبدرجنة حنرارة   Gaspak systemيند الانازالئ نوا ك الحناوي عمنى كنيس لتول

o  24ولمندة-
 .(22,21)ساعة  72

 

 مكونات الوسط االنتقائي وطريقة تحضيره:-
 يتكون الوسا من: 

Sodium thioglycollate (750mg), yeast extract (3gm) ,trypticase (5gm), 

Agar (15gm), (25ml) Sodium lactate (50%), tween 80(1gm), (0.002gm) 

basic fuchsin ,Vancomycin sulfate, Streptomycin sulfate. 

ل معلنم واضني  سنماعندا ا كنار والمضنادين النى فئ جميعهنا: أضيفت المكوننات طريقة التحضير
بعنند ا  7.4الهينندروجينك عننند  األس. تننم ضننبا ml 900اليهننا المنناط الملاننر  كمننال الحجننم الننى 

ل منننن المنناط الملانننر وأضنني  إلنننى الوسننا الكامنننل وزر  منن 555غننرام منننن األكننار فنننك  50أ ينن  
منننل لكنننل قنيننننة ثننننم علنننم بالموصننندة وأضننني  المضنننناد  55الوسنننا قبنننل تصنننمب  إلنننى قنننننانك بواقننن  

Streptomycin 1 بإضننافة لننل و  مننايكروغرام / مننل 0 بتركيننزml  مننن محمننول المضنناد المحضننر
 أضنني فلنند  Vancomycin(، والمضنناد 5µg/mlكننل فيننال  يصننبك التركيننز  إلننىباريلننة معلمننة 
باريلننة معلمننة  أيضننا  مننل مننن محمننول المضنناد المحضننر 5 بإضننافة  µg/ml 7.5لموسننا بتركيننز 

( ثنم تنم صن  الفينا ت قبنل تصنمبها فنك 7.5µg/mlكل فيال  يصبك التركينز  إلى 150µgبتركيز 
 .(22,21)بصورة نلية  Veillonellaالمعلمة لارو إستخدامها لعزل الجراثيم  األابا 

: تننننم عمننننل مسننننحات رقيلننننة مننننن المسننننتعمرات الناميننننة عمننننى الوسننننا ا نتلننننا ك لفحػػػػص المج ػػػػريا
 وصبات بصباة كرام لمت كد من الصفات الشكمية لمجرثومة تحت المجهر الضو ك.
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ا ختبارات الئزمة لتشنخيص الجنراثيم النى مسنتوأل الجننس حسن   أجريت: االختبارات الكيماحيوية
 Veillonella( وا نم  نن ي ا ختبننارات المميننزة لجننراثيم 24,23,9التشننخيص   أنظمننةمنا جنناط فننك 

.spp : 
 

 اختبار الكشؼ عف انزيـ االوكسيديز:-1
-Dimethyl-pمنن محمننول  1mlثومننة عمنى انتناج ا نننزيم باضنافة عمنى قندرة الجر  اسنتدل

phenylene diamine hydrochloride   عمنننى الابنن  الحننناوي عمنننى النمنننو البكتينننري وتنننم
 ثوان من خئل تاير المون من ا حمر الى ا سود. 10تيجة بعد مئحظة الن

 

 : Benzideneاختبار -2
لمتحري عنن إننزيم الكتناليز الن ي يننت  منن النظنام  استخدم ا ختبار:  Benzidineإختبار 

المتننان   Cytochrome oxidaseوعنن النظنام ا نزيمنك  flavoprotein oxidasesا نزيمنك 
لبكتريننا الهوا يننة و الئ وا يننة ا ختياريننة، أي ان  نن ا ا ختبننار يفننر  البكتريننا تتواجنندان فننك اغمنن  ا

الئ وا ينننننة ا جبارينننننة التنننننك تعانننننك نتيجنننننة سنننننالبة لئختبنننننار عنننننن البكترينننننا الهوا ينننننة  والئ وا ينننننة 
 ا ختيارية.

 

منننن  0.5gm ا يننن  benzidine dihydrochloride: اريلنننة تحضنننير كاشننن  طريقػػػة العمػػػؿ
سنخن المحمنول ثنم  %0بنسنبة  المناط الملانرثنم  ،%1بتركينز  مو الخمينل الثمجنكالكاش  فك حا
 .%95من الكحول ا ثيمك بتركيز    ml 50أضي  وبرد وبعد ا 

ثنم  عمنى النمنو البكتينري الكثين  الاب  الحناوي إلىالكاش   : أضي benzidineختبار ا اريلة 
ين ويجننن  ان يكنننون الكاشنننن  مننننن بيروكسنننيد الهيننندروج %50حجنننم متسننناوي منننن  أضننني بعننند ا 

بتمنناس مباشنننر مننن  المسنننتعمرات البكتيريننة قبنننل اضنننافة بيروكسنننيد الهينندروجين، ففنننك حالنننة إمنننتئل 
 غننام ازر  إلننى  النمننو البكتيننري لننون سننيتايرفاننن    Iron-porphyrinالبكتيريننا النظننام ا نزيمننك 
ا ختبننار سننال   كننونري ينمننو البكتيننا ختبننار وفننك حالننة عنندم تايننر لننون الممننا ينندل عمننى ايجابيننة 

 25). 
 

 إختبار الكشؼ عف انزيـ الكتاليز:-3
الفسننيولوجك منن   البكتيريننة المعملننة بمحمننول الممننك اجننري األختبننار بمننزج حجننم مننن الخئيننا

الحديثة التحضير  حضرت الخئيا البكتيرينة المعملنة بعند  H2O2 %0حجم مساوي ل  من محمول 
وغسنمت بننفس المحمنول ثنئث  الصنم  ا نتلنا كسنا الو عمنى  اخ  مستعمرات من الجرثومة النامينة

اسننتدل عمننى النتيجننة  (دورة/دقيلننة لمنندة عشننر دقننا   0555مننرات بعمميننة الاننرد المركننزي بسننرعة 
 الموجبة بظهور الفلاعات الاازية بعد المزج.

 اختبار اختزاؿ النترات:-4
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 %1ي عمننى ( الحنناو Rogosaالسننا ل  و ننو وسننا محننور عننن وسننا  V15اسننتخدم وسننا 
. للنننك الوسننننا تحنننت الظنننرو  الئ وا يننننة 7.5وتنننم ضنننبا ا س الهينننندروجينك عنننند   KNO3منننن 

بننالعز ت البكتيريننة النليننة واسننتدل عمننى النتيجننة مننن ظهننور المننون ا حمننر فننك الوسننا بعنند اضننافة 
   .الكاش 

 

 اختبار التحري عف االندوؿ:-5
، اسننننتدل عمننننى النتيجننننة باريلننننة كاشنننن  كوفنننناكس V15وسننننا  مباسننننتخداا ختبننننار  أجننننري

بعند إضنافة  النمو البكتينريالوسا الحاوي عمى  فكالموجبة من خئل ظهور المون ا حمر مباشرة 
الوسننا. إن الظهننور المتننن خر المننون البنننك او البننننك المننزر  يعنند نتيجنننة  النننىقاننرات مننن الكاشنن  

 سالبة نتيجة لحدوث تفاعئت غير متخصصة وتحمل الكاش  المستخدم.
 

 غنننرام منننن 0.5السنننا ل والحننناوي عمنننى  V15اسنننتخدم وسنننا :  H2Sري عػػػف انتػػػا  غػػػاز التحػػػ-6
Ferric ammonium citrate  لمتفاعنننل، إجنننري  اا داخميننن بوصنننف  دلنننيئا لكنننل لتنننر منننن الوسنننا

،  Thiosulfate citrate  ،thioglycolateعنندد مننن المركبننات مثننل ا ختبننار ايضننا باسننتخدام 
Cystein بد  من ferric ammonium citrate اسنتدل عمنى النتيجنة الموجبنة بحندوث إسنوداد ،

 لموسا المملك بالعز ت النلية والمحضن تحت الظرو  الئ وا ية ا جبارية.
 

 عػػػػى اسػػػػت الؾ السػػػػكريات )الكموكػػػػوز، الكػػػػاالكتوز، Veillonella إختبػػػػار  ػػػػدرة جػػػػراثيـ -7
 الفركتوز، السكروز، الالكتوز، المالتوز، المانيتوؿ(:

 1ml إضنافةبالمناط الملانر وعلمنت بالترشنيك، تنم  بإ ابتهنا %15اليل بتركينز حضرت مح
صنن  الوسننا الكامننل و  Cystine trypticase agarمننن وسننا  9ml إلننىكننل محمننول سننكري 

 10mlيمتناز الوسنا باحتوا ن  عمنى ( فك اابا  معلمة ،Cysteine   الن ي يعمنل عمنى سنحO2 
مننن الوسننا ا نتلننا ك الصننم   الفتيننةبالمسننتعمرات  الوسننا أابننا  يننوفر ظننرو    وا يننة، للحننتو 

Rogosa agar  37سناعة بدرجنة حنرارة  24-12وحضننت    وا ينا لمندةC
o  تنم قنراطة النتيجنة .

 .  Phenol red حتوا   عمى كاش   األصفر إلى األحمربمئحظة تاير لون الوسا من 
 

 . Veillonellaإختبار تحديد ظاهرة التألؽ االحمر لمستعمرات الجرثومة  -8
تحنت ظنرو  التحضنين الئ وا ينة وبدرجنة  نمنو البكتينريالحاوية عمى ال األابا عرضت 

37C
o  فننننو  البنفسننننجية  لألشننننعةمباشننننرةUV خننننل غرفننننة مظممننننة وفحصننننت قابميننننة إظهننننارفننننك دا 

 .(17)األابا  المستعمرات لظا رة الت ل  األحمر وصورت 
 النتائج والمنا شة
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منننن  Veillonellaعزلنننة( لجرثومنننة 15  30عنننزل بمانننت %أظهنننرت نتنننا   البحنننث نسنننبة 
مجمو  خمسين عينة مرضية اخ ت منن حنا ت تسنوس جن ور ا سننان، وتعند  ن ي النسنبة مناسنبة 

النننن ين عزلننننوا الجرثومننننة مننننن   (27,26)مننننا لمنتننننا   التننننك حصننننل عميهننننا البنننناحثين  وملاربننننة نوعننننا  
لتننوالك عمننى عمننى ا  %26.7،  %25.6المرضننى المصننابين بالتهننا  وتسننوس جنن ور السننن بنسننبة 

 كننننل مننننن  42-100%،  %96 نننن ي الجننننراثيم بنسنننن  عالينننة بماننننت  تالعكنننس مننننن  لننننل فلنننند عزلننن
كنن لل أظهننرت الدراسننات الجزي يننة عمننى التننوالك مننن حننا ت تسننوس األسنننان.  (29,28)البنناحثين 

انننننننننوا   ين، إ  شننننننننخص البنننننننناحثVeillonellaنتننننننننا   مختمفننننننننة ومتنوعننننننننة لنسنننننننن  عننننننننزل جننننننننراثيم 
Veillonella  افنننات    10مننننمعزولنننة عزلنننة بكتيرينننة مختمفنننة  75بصنننورة غينننر اعتيادينننة تمثمنننت

بة مننن عينننات عزلننت بنن كبر نسنن Veillonellaوجنند بننان جننراثيم  (31)وفننك دراسننة البنناحثون  (30)
 .األسنانتسوس 

الفمننننننورا  اخننننننتئ الننننننى  يعننننننود Veillonellaإن  نننننن ا ا خننننننتئ  بنسنننننن  العننننننزل لجننننننراثيم 
بمنالنننة التسنننوس و لنننل إعتمنننادا عمنننى كمينننة ا غ ينننة السنننكرية أي الننننوات   وجنننودةالمايكروبينننة الم
ضنمن منالنة التسنوس  Veillonellaالمرافلنة لجنراثيم  األخنرألالميكروبات  تنتجها الحامضية التك
تعنننند ميكروبننننات لهننننا اللنننندرة عمننننى تنننن ييو ا حمنننناو الكاربوكسننننيمية  Veillonellaإ  ان جننننراثيم 

. بسنننب  قننندرة (32)تجهنننا الفمنننورا المايكروبينننة المتواجننندة بمنالنننة التسنننوس قصنننيرة السمسنننمة التنننك تن
عمنننى تننن ييو الئكتينننت والسكنسنننيت ف نهنننا تتواجننند بهنننا باعنننداد متزايننندة فنننك  Veillonellaجنننراثيم 

ن ت ييضها الئكتيت يزيد ويشج  حدوث التسوس   .(33)مناا  ا فات التسوسية وا 
دا عمنى الخصنا ص الشنكمية والبايوكيميا ينة إعتمنا  Veillonellaعنز ت جنراثيم  تشخصن

وخصنننا ص مسنننتعمراتها الناميننننة عمنننى الوسنننا ا نتلننننا ك الخننناص لعزلهنننا، كنننن لل اجنننري تشننننخيص 
ت كينندي لهنن ي الجننراثيم مننن خننئل امننتئل مسننتعمراتها صننفة التنن ل  ا حمننر عننند تعريضننها لماننول 

 نننا تحننت المجهننر الضنننو ك إ  ظهننرت خئيا، مننن ا شنننعة فننو  البنفسننجيةنننانوميتر  365المننوجك 
مفنردة وعمنى  ي نة سئسنل   diplococci( بشكل مكورات مزدوجة صنايرة 100X العدسة الزيتية 

قصنننيرة واحياننننا عمنننى  ي نننة كتنننل غينننر منتظمنننة، سنننالبة لصنننباة كنننرام، غينننر متحركنننة، غينننر مكوننننة 
بعنند   Rogosa agarعمننى الوسننا ا نتلننا ك المننزار  النليننة لمسننبورات عننند تحضننير مسننحات مننن 

 Gas pakتحضننينها تحننت الظننرو  الئ وا يننة ا جباريننة باسننتخدام اوعيننة نظننام تولينند الانناز 

system   1والصورة رقم).   
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 تحت المج ر الضوئي. .Veillonella spp(: خاليا جرثومة 1صورة ر ـ )
 

 عند صباها بصباة كرام وجاط (X1000)توضك شكل الجرثومة تحت المجهر الضو ك 
 األساسكال ين  كروا ب ن الترتي  الخموي  (34,11)لما جاط ب  العديد من الباحثين    ا ماابلا  

له ي الجراثيم  ك مكورات مزدوجة صايرة، سالبة الكرام تتواجد بهي ة مفردة او كتل غير منتظمة 
 .األشكالاو سئسل قصيرة او خميا من   ي 

ساعة  48بعد  Rogosa agarا نتلا ك عز ت   ي الجراثيم عمى الوسا  أعاتك لل 
37Cمن التحضين فك ظرو    وا ية إجبارية وبدرجة 

o  1مستعمرات صايرة بمق قار ا- 
يشب  شكل شكل معينك و ات  زبديرمادية المون، معتمة رابة لها قوام -ممم، ممساط، بيضاط3

 .(9, 34)لما جاط ب   اللم  وجاط   ا ماابلا  
 عمى الوسا ا نتلا ك. Veillonellaمستعمرات جرثومة ( توضك 2والصورة رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الزرعينننة لانننرو عنننزل وتنمينننة  ننن ي  األوسنننااالعديننند منننن  (16 ,34  اسنننتخدم البننناحثون

ولكنهننا كانننت معلنندة   John's salts-yeast extract  ووسننا   Douglaالجننراثيم مثننل وسننا 
 ننء ط البنناحثين عمننى  أكنندورة نليننة، لنن ا بصنن Veillonellaالتركينن  وغيننر كفننوطة فننك عننزل جننراثيم 

 Regosa agarعمى الوسط  Veillonella spp(: مستعمرات جرثومة 2صورة )
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إجراط دراسات زرعية لارو تاوير وسا زرعك اكثر مئ مة و اعمى إنتخابينة لعنزل  ن ي الجنراثيم 
دامتهنننا. ثنننم جنناط بعننند  لنننل الباحننث   ةمعنننرو  لتنمينننة ودراسنننالننن ي إسنننتخدم وسننا  (36)وتنميتهننا وا 

    .أيضا  الوسا لم يظهركفا ت   ايو   ي الجراثيم ولكن
النن ي يمتنناز بكوننن  عننالك ا نتخابيننة لهنن ي  Rogosaت الدراسننة إسننتخدام وسننا هنن ا ارتنناطل

 لعزلهننا ودراسنننتها بايولوجينننا منننن مصنننادر اا ويكنننون مئ مننن عمنننى النمننو الكثيننن  الجننراثيم الننن ي يشنننج 
 5بتركيننز streptomycinيحننوي الوسننا عمننى المضنناد الحيننوي  إ والحيوانننات  اإلنسننان مختمفننة

µg/ml  ومضننننننادVancomycin  7.5بتركيننننننزµg/ml األخننننننرأليكبحننننننان نمننننننو الجننننننراثيم  المنننننن ين 
يحنننوي الوسنننا عمنننى ألنهنننا ملاومنننة لهننن ين المضنننادين، كننن لل  Veillonellaالمتواجننندة مننن  جنننراثيم 

 Veillonellaالمسنننتخدمة منننن قبنننل جنننراثيم  األسننناسالتنننك تعننند المنننادة  Sodium lactateمنننادة 
 نننن ي  النننن ي تسننننتخدم مصنننندر الكنننناربونك الوحينننند ال إ  تعنننندلانننرو الحصننننول عمننننى الااقننننة والنمننننو 

 (.Veillonella  22,21لعزل جراثيم  أساسيا  ل ا ف ن وجود ا بالوسا يكون ثومة الجر 
عمننننننى الوسننننننا ا نتلننننننا ك تحننننننت الظننننننرو   Veillonellaلجرثومننننننة  األولننننننكبعنننننند العننننننزل 

 (brain heart infusion agar  النندما  واللمن  الصننم ين نلالئ وا ينة تنم تمليحهننا عمنى وسننا 
وبعننند التحضنننين الئ نننوا ك اعانننت الجرثومنننة مسنننتعمرات كبينننرة نوعنننا منننا، بيضننناط المنننون، دا رينننة، 

 ( توضك  لل. 3ساط. والصورة رقم  مم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمى وسط منقوع الدماغ والقمب الصمب. Veillonella(: مستعمرات جرثومة 3صورة )
فمنم تظهنر  نن ي الجنراثيم أي ننو  مننن عمنى وسنا اكننار الندم وتحنت الظننرو  الئ وا ينة  أمنا

،  Non-heamlyticالتحمننل النندموي و نن ا يعنننك ان خئيا ننا مننن النننو  غيننر المحممننة لمنندم  أنننوا 
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حيننث   تنننت   نن ي الجننراثيم النن يافانات المحممننة لكريننات النندم الحمننر مثننل  يفننان الفننا وبيتننا والصننورة 
 ( توضك  لل.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عمى وسط اكار الدـ. Veillonellaمة (: مستعمرات جرثو 4صورة )
 

يكونهنننننا سنننننالبة  ختبنننننار إنتننننناج إننننننزيم ا وكسنننننديز  Veillonellaتمينننننزت خئينننننا جرثومنننننة 
إ    تسنتخدم ا وكسنجين لانرو اكسندة  obligate Anaerbicوالكتاليز لكونها   وا ية إجبارينة 

لهنننا بسنننب   اا ومميتننن اا المنننواد العضنننوية والحصنننول عمنننى ااقنننة أي ان وجنننود ا وكسنننجين يكنننون سنننام
تكون نوات  ومركبات سمية مثل الج ور الحرة وبيروكسيد الهيدروجين نتيجنة التننفس الهنوا ك ولكنن 
تعتمنند  نن ي الجننراثيم عمننى اسننتخدام تفنناعئت التخمننر فننك حصننولها عمننى الااقننة والنمننو إ  تحتنناج 

 .(36)اا ة جدا لكك تنمو و اختزال -جهد أكسدة
ا  لم يحندث تاينر بمنون النمنو  benzinideجة سالبة  ختبار اعات جمي  السئ ت نتي 

 .H2O2و benzidine Hclالبكتيري بعد اضافة محمول الكاش  
ا ختبننار، و نن ا  اوفيمننا يخننص إختبننار ا ننندول فننان جمينن  العننز ت كانننت سننالبة تجنناي  نن 

 مينننك النن ي يعمننل عمننى تحميننل الحننامو ا Tryptophanaseينندل عمننى عنندم إمننتئل الجرثومننة 
، كانت جمي  العز ت موجبة ألختبار إختنزال النتنرات واتفلنت النتيجنة من  (9) التربتوفان الى اندول

 nitrateتمتمننننل نظننننام إنننننزيم  Veillonellaبننننان جننننراثيم  الدراسننننات التننننك أكنننندت العدينننند مننننن

reductase المنادة  أي ان لها اللدرة عمى اختنزال النتنرات النى ا مونينا ثنم تمثينل النتنروجين ضنمن
 nitrate( ونظنام اخنر  نو نظنام nitrate assimilationالخموينة لمجرثومنة  نظنام تمثينل النتنرات 

respiratiom  أي ان  نن ي الجننراثيم تحصننل عمننى الااقننة مننن خننئل نلننل ا لكترونننات الننى النتننرات
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و  لئلكتننرون تحننت الظنننر   بوصننفها مسننتلبئا نها ينننا  أي حنندوث تنننفس  نننوا ك تسننمل النتننرات فيهنننا 
إنننننزيم دقننننا لك يسننننتخدم العدينننند المننننواد المانحننننة   ننننو nitrate reductaseالئ وا يننننة. أن انننننزيم 

 .(37)ا لكترون ألختزال النترات 
بد لننة إسننوداد  H2Sخئيننا  نن ي الجننراثيم نتيجننة موجبننة ألختبننار إنتنناج غنناز  أعاننتكنن لل 

تفلت النتيجنة من  درا 48لوسا بعد ا الن ي وجند  (12)سنة الباحنث ساعة من التحضين الئ وا ك وا 
سننننناعة منننننن التحضنننننين  48-24بعننننند  H2Sان جمينننن  السنننننئ ت المدروسنننننة كاننننننت منتجنننننة لاننننناز 

 .Cysteine  ،thiosulfate  ،thioglycolateالئ وا ك الوسا الحاوي عمى 
 كآلنزيمننننجمينننن  العننننز ت عنننندم اللنننندرة عمننننى اسننننتهئل السننننكريات لعنننندم إمتئكهننننا  أظهننننرت
لعنندم اا ، إ  بلننك لننون الوسننا احمننر Fructokinaseوالفركتوكنناينيز  Glycokinase الكئيكوكنناينيز

لنننم يتاينننر لنننون الننندليل، إن  ننن ي  منننن ثنننمتكنننون ننننوات  حامضنننية التنننك تخفنننو ا س الهيننندروجينك و 
إنننزيم  إنتنناججاننن  خاصننية عنندم قنندرتها عمننى  إلننىالخاصننية تعنند تشخيصننية ومميننز لهنن ي الجننراثيم 

سننننتخدم لمتحننننري عننننن وجننننود يي  النننن benzidineالبة  ختبننننار السننننايتوكروم اوكسننننيديز وكونهننننا سنننن
 (.5  المجهرية لألحياطالتنفسية  األنظمةالسايتوكروم فك 

 

 Veillonella.sspلجراثيـ  نتائج االختبارات الكيموحيوية يوضح :(1الجدوؿ ر ـ)
 

 النتيجة اسـ االختبار
 - oxidase testاختبار إنتاج إنزيم ا وكسيديز 

 - benzidine testاختبار 
 - Catalase testاختبار إنتاج إنزيم الكتاليز 

 + nitrate readuction testاختبار إختزال النترات 
 - Indol testاختبار انتاج ا ندول 

 + H2Sاختبار انتاج غاز 
 - اختبار تخمير السكريات المختمفة

 

سننتعمراتها الفتيننة مباشننرة ظننا رة التنن ل  ا حمننر عننند تعننريو م اعاننت جمينن  السننئ ت  
. وبعنند تعننريو المسننتعمرات لمهننواط الجننوي لمنندة (365nmاننول المننوجك  عننند ال UV شننعة ال 

عادة اختبار التحري عنن  Veillonellaالتن ل  لنوحظ إختفناط  ن ي الظنا رة أي ان جنراثيم  دقيلتين وا 
و  الئ وا ينة و ن ا تحنت الظنر   UVلها اللدرة عمى إعااط التال  ا حمنر عنند تعريضنها ا شنعة 

 األحمننر التن ل عمنى  بلنندرتها ان إحتفناظ المسنتعمرات إلننى أشنارواالن ين  17,38) منا أكندي البنناحثون
سنناعة بعنند التعننريو ا ولننك. إن  نن ي  24عننند حفظهننا تحننت الظننرو  الئ وا يننة ا جباريننة لمنندة 

وضننك ظننا رة التنن ل  ( ت5الصننفة التننك تمتمكهننا الجرثومننة تعنند تشخيصننية مميننزة لهننا والصننورة رقننم  
 األحمر.
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 .Regosa agarعمى الوسط االنتقائي   Veillonella(: ظاهرة التالؽ االحمر لمستعمرات جرثومة 5صورة )

   
Reference 

1) Holt, R., Newman, M. G., Kratochvil, F., Jeswani, S., Bugler, M., 
Khors andi, S., & Sanz, M. (1986) .J Dent Res.65:247, Abst. No.703 
(AADR). 

2) Thomson, G. (2006). J. Micro & Immun. (50):1-3. 

3) Wilson, G. S. & Miles, A. A.(1955). Topley and Wilsons Principles 
of Bacteriology and Immunity, 4

th
.ed. The Williams & Wilkins Co., 

Baltimore. 

4) Rogosa, M. (1971).. Int. J. Syst. Bact. 21:231-233. 

5) Garrtiy, G. M. & Holt, J. G. (2001). Taxonomic Outline of the 
Archaea and Bacteria. In Bergeys Manual of Systematic 
Bacteriology, 2

nd
 edn, Vol.1, pp.155-166. Edited by Boone. D. R. & 

Castenholz. R. W. New York: Springer. 

6) JumasBilak, E., Carlier, J. P., Jean-Pierre, h., Teyssier, C., Gay, B. & 
Campos, J. (2004). J. Int. Syst. Evol. Microbiol. 54:1311-1316. 



 مف حاالت تسوس جذور األسناف. Veillonellaعزؿ وتشخيص جراثيـ  

66 

7) Mays, T. D., Holdeman, L. V., Moore,. W. E. C., Rogosa, M. & 
Johonson, J. L.(1982). Int. J. Syst. Bact 32:28-36 

8) Arif, A. T., Byun, R., Sheehy, E., Clark, D., Gilbert, S. C. (2008) 
Int.J.Syst. Evol Microbiol. 58: 581-584. 

9) Rogosa. M. (1964). J. Bact. 87(1):162-170. 

10) Marchandin, H., Jumas-Bilak, E., Gay, B., Teyssier, C., Jean-Pierre, 
H., Simeon de Buochberg, M., Carriere, C. & Carlier, J.P. (2003a). 
Int. J. Syst. Evol. Microbiol.53:547-553. 

11) Prevot, A. R. (1933). Ann. Sci. Nat. Ser. Botan.15:23-25. 

12) Rogosa, M., & Bishop, F. S.(1946). J. Bacteriol. 87:574-580. 

13) Brook, I. (1996). J. Clin. Microbiol. 34(5):1283-1285. 

14) Bladen, H. A. & Mergenhagen. S. E. (1964). J. Bacteriol. 88:1482-
1492. 

15) ..Rogosa, M., Krichevsky, M. I. & Bishop, F. S. (1965). J. Bacteriol. 
90:164-171. 

16) Johns, A. T. (1951a). J. Gen. Microbiol. 5:317-325. 

17) Anthony, W. C., Valerie, P. & Lucien, B. G. (1975). J. Clin. 
Microbio l.2 (6):546-548. 

18) Kolenbrander, P. E & Moore, L. V. H. (1992). The genus 
Veillonella. In The Prokaryotes, 2

nd
 edn, pp.2034-2047. Edited by 

Ballows, H. G., Truper, M., Dworkin, W., Harder, W. & Schleifer, 
K.-H. New York: Springer. 

19) Byun, R., Carlier, J-P., Jacques, N. A., Marchandin, H & Hunter, N. 
(2007). Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 57:2844-2848. 

20) Ekstrand, K. R., Ricketts, D. N., Kidd, E. A., Qvist, V., Schou, S. 
(1998). Caries. Res. 32:247-254. 

21) Rogosa, M. (19565) J. Bacteriol. 72:533-536. 

22) Rogosa, M., Fitzgerald, R. J., Mackintosh, M. E. & Beaman, A. J. 
(1958). J. Bacteriol. 76:455-456. 

23) Society Of American Bacteriologists. (1957). Manual Of 
Microbiological Methods. McGraw-Hill. Book Co., Inc., NewYork. 

24) Rogosa, M.(1961).J.Gen.Microbiol.24:401-408. 

25) Deibel, R. H. & James, B. E.(1960).J.Bacteriol.79(3):356-360. 



 شاكر غازي

66 

26) Shen, S., Samaranayake, L. P., Yip, H. K., Dyson, J. E. (2002). 
Oral.Dis. 8:207-2017. 

27) Zaremba, M. L., Stokowska, w., Klimiuk, A., Daniluk, T., 
Rozkiewicz, D., Cylwik-Rokika, D., Waszkeil, D., Tokajuk, G., 
Kierklo, A., & Abdelrazek, S. (2006). Advances In Med. Scie. 
51(1):20-25. 

28) Van Houte, J., Lopman, J., Kent, R. (1994). J. Dent. Res. 73:1727-
1734. 

29) Ellen, R. P., Banting, D. W., Fillery, E. D. (1985). J. Dent.Res. 
64:1377-1381. 

30) Chhour, K. L., Nadkarni, M. A., Byun, R., Martin, F. E., Jacques, N. 
A., Hunter, N. (2005). J. Clin.Microbiol.43:843-849. 

31) Becker, M. R., Paster, B. J., Leys, E. J., Moeschberger, M. L., 
Kenyon, S. G., Galvin, J. L. (2002). J.Clin. Microbiol.40:1001-1009. 

32) Marsh, P. D. & Martin, M. V. (1999). OralMicrobiology. 
4

th
ed.Oxford, UK:Wright,pp.58-81. 

33) Van der Hoeven, J. S., Toorop, A. F., Mikxc, F. H. (1978). Caries. 
Res. 12:142-147. 

34) Langford, G. C. Jr., Faber, J. E. Jr. & Pelczar, M. J. Jr. (1950). J. 
Bact. 59:349-356. 

35) Rogosa, M.(1955). J. Den. Res. 34:721-722. 

36) Brooks, G. F., Butel, J. S. and Morse, S. A. (2004). Jawetz, Melnick 
and Adelbergs Medical Microbiology. 22

nd
 ed. Lange Medical 

Books. McGraw-Hill Medical Publishing Division.pp.53-55. 

37) Inderlied, C. B. & Delwiche, E. A.(1973). J. Bacteriol. 114(3):1206-
1212. 

38) Jonathan, S. B. & Thomas, V. R. (1988). J. Clin. Microbiol. 
26(2):383-384. 

 


