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Abstract 

The aim of this study is to isolate Bifidobacteria from broiler crops 
to obtain bacteria having the ability of adhesion to digestive canal and 
good activity; The isolated bacteria were passaged three serial passages in 
chicks for 6 days interval, after that, Three isolates were selected and 
testing for probiotic and biochemical properties on them (api 20 A test 
one of biochemical tests which was conducted on one isolate only). These 
isolates were showed same properties, they were unable to grow in 
aerobic conditions, they couldn't produce catalase enzyme and CO2, they 
could produce acid, and analyze starch. They had high ability for 
adhesion on crop epithelial cells, and they were unable to grow in acid 
medium (pH<4.5) but they were able to growth in medium (pH=6). On 
other hand, the isolates were sensitive for most antibiotics. By using the 
api 20 A test, one of these isolates showed similar characters to 
Bifidobacterium adolescentis and possibly could be used as probiotic for 
broiler. 

  
  الخالصة

استهدفت هذه الدراسة عزل وتوصیف البكتریا المنشطرة من حواصل فروج اللحم والحصول 
على عزالت ذات قابلیة التصاق عالیة ببطانة القناة الهضمیة وقد مررت عزالت بكتریا حامض 

                                     
  . البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث األول )1(
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 اللبنیك المعزولة في البدایة بین ثالثة أجیال من األفراخ لغرض تقویتها وقد أثبت النمو الجید
للعزالت الالحقة الفائدة الكبیرة لعملیة التمریر، وفي المرحلة األخیرة أجریت الفحوصات 

 الذي أجري على api 20 Aالكیموحیویة على أفضل ثالث عزالت والتي كان من أبرزها فحص 
وقد أظهرت العزالت الثالث مواصفات متشابهة فقد كانت غیر قادرة على النمو في . عزلة واحدة
، ولكنها كانت منتجة CO2ئیة وغیر منتجة ألنزیم الكتالیز وغیر منتجة لغاز ظروف هوا

 ومحللة للنشا وذات قدرة عالیة على MRS-CaCO3للحامض من خالل نموها في وسط أكار 
 6االلتصاق بالخالیا الطالئیة لحواصل فروج اللحم وقادرة على النمو في وسط أسه الهیدروجیني 

، كما أن العزالت 4.5 األوساط التي یكون أسها الهیدروجیني أقل من وغیر قادرة على النمو في
 api 20أظهرت حساسیتها ألغلب المضادات الحیاتیة، وأما عن العزلة التي أجري علیها فحص 

A فقد أظهرت نفس المواصفات القیاسیة للبكتریا المنشطرة Bifidobacterium 

adolescentisاستخدامها كمعزز حیوي لفروج اللحمً والتي أظهرت أیضا أن باإلمكان .  
  

  المقدمة
 ومعناه األشرم أو المنشطر أو المتفرع، أول bifidجاءت تسمیة البكتریا المنشطرة من 

 في معهد باستور حیث الحظها بأعداد Tissier من قبل العالم 1899اكتشاف لها كان عام 
ل ذوي الرضاعة الطبیعیة وأدرج  في براز األطفاYكبیرة وبأشكال غیر منتظمة تأخذ شكل حرف 

 1924 حتى عام Bacillus bifidus وسمیت ببكتریا Bacillusتصنیفها آنذاك مع بكتریا 
، تعود البكتریا )2005 وزمالؤه، Leahy(حیث فصلت في جنس لوحده سمي بالبكتریا المنشطرة 

موعة بكتریا  وال تعود إلى مجActinomycycetesالمنشطرة إلى مجموعة االكتینومایسیتات 
حامض اللبنیك ولكنها توضع معها لكونها تشغل القناة الهضمیة لإلنسان والحیوان بالتناصف مع 

الخفاجي، (بكتریا حامض اللبنیك والمجموعتان لیس لهما عالقة مع بعض من الناحیة التطوریة 
، غیر هذه البكتریا ذات شكل عصوي، غیر منتظمة، موجبة لصبغة كرام، غیر متحركة). 2008

غاز ثاني أوكسید من % 10مكونة للسبورات، الهوائیة، بعض أنواعها ینمو في الهواء المشبع بـ 
، مخمرة للكاربوهیدرات بشكل 8.5 وأكثر من 4.5الكاربون، ال تنمو في أس هیدروجیني أقل من 

ون، نشیط، غیر منتجة ألحماض البیوتریك والبروبیونیك، غیر منتجة لغاز ثاني أوكسید الكارب
مئوي، موجودة في فم وأمعاء ) 41-37(سالبة لفحص الكتالیز، درجة الحرارة المثلى لنموها 

 Holt(الفقریات ذوات الدم الحار وفي الحشرات ومیاه المجاري، وتصنف على أنها غیر مرضیة 
منتجة لحامضي الخلیك واللبنیك، عصیاتها قد تكون بشكل منفرد أو في ). 1994وزمالؤه، 

  ).1999 وزمالؤه، V) Prescottلى شكل حرف تجمعات ع
من المحاوالت القدیمة لعزل البكتریا المستخدمة كمعزز حیوي من الدواجن كانت من 

حیث أجریا عملیة العزل لعدة سالالت من البكتریا الالهوائیة ) Impay)1970  و  Barnesقبل
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 ا قام نفس الباحث األولوعلى أوساط متعددة من األعورین في الدجاج والدیك الرومي، بعده
Barnes بعزل عدة سالالت من البكتریا الالهوائیة من األمعاء واألعورین ) 1972( وزمالؤه

لفروج اللحم المغذى على علیقتین مختلفتین في مصدر مسحوق السمك الداخل في تركیب 
كما . یةالعلیقتین وذاك لمعرفة تأثیر مصدري مسحوق السمك على مایكروبایوتا القناة الهضم

عملیة العزل لعدة أجناس من البكتریا الالهوائیة من ) 1981( وزمالؤه Schneitzأجرى 
 للبكتریا api 20 Aاألعورین للطیور البالغة وشخصت األنواع لهذه األجناس بواسطة فحص 

على اعتبار أنها ( لبكتریا العصیات اللبنیة api 50 Lactobacillusالالهوائیة المجبرة وفحص 
بعد تنمیتها على عدة أوساط وقد اعتمدوا في توفیر الظروف ) لبكتریا الهوائیة الخیاریةمن ا

من غاز الهیدروجین، % 10الالهوائیة الالزمة لعملیة العزل على ملء الحاویة الالهوائیة بـ 
  .من غاز النتروجین% 80من غاز ثاني أوكسید الكاربون و % 10

واجن التي تم عزل البكتریا المستخدمة كمعزز حیوي لقد تنوعت مناطق القناة الهضمیة للد
) 1999( وزمالؤه Gusilsمنها، فالبعض من الباحثین فضل األمعاء لعملیة العزل كما فعل 
) 2004( وزمالؤه Beasleyالذین قاموا بعزل عدة أنواع لبكتریا العصیات اللبنیة، وكذلك فعل 

 من األمعاء، أما البعض اآلخر فقد Lactobacillus crispatusالذین تمكنوا من عزل بكتریا 
، وآخرون اختاروا األعورین )2006 وزمالؤه، Gavani(استخدم الفضالت كمصدر للعزل 

)Schneitz ،1993( والكثیر اختار الحوصلة وذاك لتنوع األحیاء المجهریة في الجزء السفلي ،
 و Adami(قة الحوصلة للقناة الهضمیة وسیادة البكتریا المستخدمة كمعزز حیوي في منط

Gavazzoni ،1993 ( وكذلك تعمل الحوصلة كمصدر إلمداد القناة الهضمیة باألحیاء
ومن الباحثین الذین أجروا عملیة العزل من الحوصلة الضنكي . المجهریة السائدة والمفیدة

ل اللذان قاما بعزل بكتریا العصیات اللبنیة، وكذلك حا) 2001(والموشلي ) 2003(و ) 1999(
Taheri ساللة لبكتریا حامض اللبنیك من أهمها 332الذین حصلوا على ) 2009( وزمالئه 
  .من الحوصلة واللفائفي واألعورین Lactobacillus crispatusبكتریا 

  
  المواد وطرائق العمل

 49وذلك بأخذ حواصل ثالثة طیور بعمر ) 2003(اتبعت الطریقة التي وصفها الضنكي 
تنظیفها من محتویاتها ووضعها في المحلول الملحي المعقم الحاوي على یوم بطریقة معقمة و

ثم تقطیع الحوصلة إلى قطع صغیرة داخل هذا المحلول % 8بتركیز ) Nacl(كلورید الصودیوم 
 1بمقص معقم وسحن القطع الصغیرة بواسطة أنبوب زجاجي معقم، بعد ذلك بعد ذلك تم أخذ 

 المعقم MRS مل من مرق 4ٕصلة واضافته إلى مل من المحلول الذي وضعت فیه الحو
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 ساعة على درجة 48الموضوع في أنابیب صغیرة، حضنت هذه األنابیب في الحاضنة لمدة 
  .  مئوي37حرارة 

اختیرت العزالت التي ظهر فیها نمو مترسب لونه أبیض في أسفل األنبوبة وتم أخذ 
 بطریقة التخطیط MRS agarوزرعها على أطباق ) Loop(مسحات منها بواسطة األنشوطة 

)streaking ( ووضع األطباق بطریقة مقلوبة في الحاویة الالهوائیة)Anaerobic jar (
ٕ مئوي، وان توفیر البیئة 37 ساعة على درجة حرارة 48ًوحضنها ال هوائیا في الحاضنة لمدة 

ة  المجهزة من قبل شرك AnaeroGen (Oxoid)الالهوائیة تم من خالل استخدام أكیاس
Oxoidاالنكلیزیة . 

أخرجت األطباق من الحاضنة والتقطت المستعمرات الكبیرة وتم إجراء التصبیغ 
)staining ( لها بصبغة كرام)Gram ( وفحصت تحت المجهر الضوئي بالعدسة الزیتیة

) Lactic acid bacteria(واختیرت العزالت التي أظهرت مواصفات بكتریا حامض اللبنیك 
، غیر مكونة Gramالمجهر بشكل عصوي، نهایاتها مستدیرة، موجبة لصبغة والتي ظهرت تحت 

 المعقم وحضنت في الحاضنة لمدة MRSثم نقلت إلى مرق ) 1994 وزمالؤه، Holt(لألبواغ 
ً مئوي ثم أجریت للعزالت التي أظهرت نموا مترسبا لونه أبیض 37 ساعة على درجة حرارة 48 ً

 فالتي أظهرت نفس المواصفات المذكورة أعاله تم أخذ )Gram(عملیة التصبیغ بصبغة كرام 
وطعنها في أنابیب حاویة على حلیب فرز معقم بتركیز ) Loop(مسحة منها بواسطة األنشوطة 

  . مئوي37 ساعة عند درجة حرارة 24وحضنت هذه األنابیب لمدة % 10
 inoculation (2(أجریت ثالث عملیات تمریر للعزالت، إذ كانت المرة األولى بتجریع 

الحاوي على البكتریا المعزولة % 10 یوم نصف مل من الحلیب الفرز ذي التركیز 1طیر بعمر 
بالطریقة التي ذكرت أعاله على مدى ستة أیام، بعد ذلك تم ذبح هذین الطیرین وأخذ حوصلتیهما 

ًبطریقة معقمة واجراء عملیة العزل للبكتریا المنشطرة وفق الطریقة التي ذكرت مسبقا  ثم طعنها ٕ
 یوم نصف مل من هذا 1 طیور بعمر 4وجرعت % 10مرة أخرى في حلیب فرز ذي تركیز 

ًالحلیب على مدى ستة أیام أیضا ثم ذبحت الطیور األربع واستخرجت حواصلها بطریقة معقمة 
ٕأیضا واجراء عملیة العزل مرة أخرى وتجریع الحلیب الفرز الحاوي على البكتریا المعزولة ألربعة  ً

 یوم ولمدة ستة أیام وذبح هذه الطیور واستخراج حواصلها بطریقة معقمة 1یور مرة أخرى بعمر ط
ًواجراء عملیة العزل للمرة األخیرة واختیار العزالت التي أظهرت نفس المواصفات المذكورة مسبقا  ٕ

یرت وقد اخت. إلجراء الفحوصات الكیموحیویة ومالئمة استعمال العزالت البكتیریة كمعزز حیوي
ثالث عزالت إلجراء الفحوصات الالحقة التي شملت على التوالي فحص النمو في وسط أكار 

MRS-CaCO3) Harrigan و McCance ،1976( وفحص حساسیة العزالت البكتیریة ،
  اإلسبانیة®Bioanalyseًالثني عشر نوعا من المضادات الحیاتیة المجهزة من شركة 
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)Gapata و Mital ،1995(صات الكیموحیویة المتضمنة فحص النمو في ظروف ، والفحو
 و Harrigan(، وفحص تحلیل النشا CO2هوائیة، وفحص الكتالیز، وفحص إنتاج غاز 

McCance ،1976( وفحص ،api 20 A)  المجهز من شركةBIOMERIEUX الفرنسیة 
اء ، ومن ثم إجر)2009 الحمداني، ؛1981 وزمالؤه، Schneitz) (حسب الدلیل المرفق معه

فحوصات مالئمة العزالت الستخدامها كمعزز حیوي والتي شملت فحص مقاومة الحموضة 
)Haddain ،(وفحص االلتصاق بالخالیا الطالئیة للحوصلة ) 1997 وزمالؤهFuller ،1975 ؛ 

  ).2001 الموشلي، ؛ 2001العبیدي، 
  

  النتائج والمناقشة
اصل فروج اللحم وتنمیتها في مرق بعد إجراء عملیة العزل لبكتریا حامض اللبنیك من حو

MRS نموا مترسبا ذا لون أبیض في قعر األنبوبة وهذا یعد 35 عزلة من مجموع 24 أظهرت ً ً
ًدلیال غیر مباشر على قدرة هذه البكتریا على االلتصاق بالخالیا الطالئیة المبطنة للحوصلة كما 

وبعد نقل تسعة ). 2003(والضنكي ) 2001(والموشلي ) Schneitz) 1993أكد ذلك كل من 
ً وحضنها الهوائیا لمدة خمسة أیام ظهر في جمیع MRS agarمنها إلى أطباق الوسط الزرعي 

 منها تحت المجهر بعد تصبیغها بصبغة 52األطباق نمو لمستعمرات كریمیة اللون اختبرت 
 Lactic( منها مواصفات مورفولوجیة مشابهة لبكتریا حامض اللبنیك 40كرام، وقد أظهرت 

acid bacteria ( وهي كونها عصویة الشكل موجبة لصبغة كرام وغیر مكونة لألبواغ وغیر
ًمتحركة، واختیرت عشر عزالت فقط من األربعین عزلة كان نموها جیدا وأهمل الباقي نظرا  ً

من الحلیب الفرز ومررت بین ثالثة % 10لنموها الضعیف ونقلت إلى مستزرع مائي حاوي على 
 مل من المستزرع المائي 1ًفراخ عمرها یوم واحد ربیت لستة أیام وجرعت یومیا أجیال من أ

  .الحاوي على بكتریا حامض اللبنیك
أثبتت النتائج التشخیصیة لبكتریا حامض اللبنیك الفائدة الكبیرة لعملیة التمریر التي أجریت 

 من األحیاء المجهریة ًفنظرا لكون القناة الهضمیة تعتبر معقمة عند الفقس وخالیة. ألول مرة
)Dibner ،فإن عملیة التمریر هذه تعمل على شغل مواقع االرتباط في القناة ) 2008 وزمالؤه

الهضمیة من قبل بكتریا حامض اللبنیك قبل غیرها من أنواع البكتریا وتكاثرها وسیادتها على 
فراخ مزرعة انتخابیة ًاألنواع األخرى كونها تعطى بجرعات كبیرة یومیا وهذا سیجعل من هذه األ

جیدة لهذه العزالت باإلضافة إلى أن هذه األفراخ تذبح بعمر صغیر وهذا یقلل احتمال دخول 
أنواع أخرى من البكتریا، فبعد كل تمریرة  یالحظ أن ارتفاع الراسب األبیض في العزالت كان 

ئل التي یستدل منها أعلى فالراسب األبیض هو عبارة عن التجمعات البكتیریة التي هي أحد الوسا
كما أن ). 1993 وزمالئه، Schnietz(على أن البكتریا المستعملة لها قابلیة التصاق قویة أم ال 
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نموها یكون بكثافة أكبر من العزالت التي أخذت قبل التمریر، لذلك فهي عملیة جیدة لتنشیط 
-MRSلى وسط أكار نمیت العزالت بعد التمریرة األخیرة ع. العزالت التي أخذت في أول مرة

CaCo3 لمعرفة قدرتها على إنتاج حامض اللبنیك وقد أظهرت أكثر المستعمرات هاالت شفافة 
حول نفسها، وهذا دلیل على إنتاجها للحامض الذي یعمل على تذویب كاربونات الكالسیوم وقد 

  ). 2003 و 1999(والضنكي ) 1999(وظاهر ) 1988(أكد ذلك كل من القصاب 
تعمرات ذات القطر األكبر للهالة الذي یدل على إنتاجها الكبیر للحامض التقطت المس
ً، ثم اختیرت أفضل ثالث عزالت نموا تحضیرا إلجراء الفحوصات MRSونمیت في مرق  ً

ًیتبین بأن جمیع العزالت تمتلك مواصفات مشابهة تقریبا حیث ) 1(من الجدول . األخرى علیها
ى النمو في ظروف هوائیة وهذا یؤكد كونها من البكتریا أظهرت جمیع العزالت عدم قدرتها عل

، كما أظهرت جمیع العزالت )1994 وزمالؤه، Holt(المنشطرة التي تتمیز بكونها الهوائیة مجبرة 
 المضاف له MRSعدم إفرازها ألنزیم الكتالیز الذي یدل علیه ظهور فقاعات في وسط 

) 1999 وزمالؤه، CO2 )Prescottها لغاز بیروكسید الهیدروجین، باإلضافة إلى عدم إنتاج
 ظلت على حالها ولم ترتفع إلى أعلى لعدم تكون فقاعة الغاز في أعالها Derhamلكون أنابیب 

  . وهذه المیزة تمتاز بها البكتریا المنشطرة عن بكتریا العصیات اللبنیة التي تمتاز بإنتاجها للغاز
  

  برة الفحوصات التشخیصیة للعزالت المخت:1جدول 
  الفحوصات التشخیصیة  العزالت المختبرة

  3عزلة   2عزلة   1عزلة 
  -  -  -  النمو في ظروف هوائیة

  -  -  -  الكتالیز
  -  -  - CO2إنتاج غاز 

  +  +  + MRS-CaCo3النمو في وسط 
  +  +  +  تحلیل النشا
  +  +  +  االلتصاق

  
ل تكون هاالت شفافة ًوقد أظهرت العزالت الثالث أیضا قدرتها على تحلیل النشا من خال

 المضاف إلیه النشا وتلون بقیة أجزاء MRS agarحول المستعمرات النامیة على الوسط الزرعي 
إن صفة . الطبق باللون األزرق نتیجة لتفاعل النشا غیر المتحلل مع كاشف الیود المضاف
 لهذه البكتریا تحلیل النشا للعزالت تؤكد على األهمیة في استخدامها كمعزز حیوي فهي توحي بأن

القدرة على تحسین معامل هضم العناصر الغذائیة وزیادة توفیر الكاربوهیدرات من خالل زیادة 
  ).2003 الضنكي، ؛ 1998 وزمالؤه، Schneitz(معامل هضم النشا 

كذلك أظهرت العزالت الثالث قدرتها العالیة على االلتصاق بالخالیا الطالئیة للحوصلة، إذ 
 خلیة بكتیریة للعزالت الثالث على 33 و 29 و 26یة قد تجمعت حولها حوالي أن كل خلیة طالئ
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التصاق عشرة خالیا بكتیریة أو أكثر كدلیل على قدرة البكتریا ) Fuller) 1975وقد حدد التوالي 
 وهذا یؤكد قدرتها على البقاء داخل القناة الهضمیة وقیامها على االلتصاق بالخالیا الطالئیة،

إن آلیة االلتصاق بسطح الخالیا . بدور اإلقصاء التنافسي للبكتریا المرضیة على أكمل وجه
الطالئیة للقناة الهضمیة تتضمن مهاجمة وارتباط بكتریا المعزز الحیوي بالمستقبالت الخاصة 

ٕیة والتفاعل معها، وان بكتریا حامض اللبنیك لها القابلیة على الموجودة على سطح الخالیا الطالئ
التجمع مع خالیا نفس الساللة أو مع خالیا السالالت األخرى وهذه اآللیة تسهل االلتصاق 
بالخالیا الطالئیة، باإلضافة إلى أن هذه األنواع من البكتریا لها القابلیة على االرتباط بالجزیئات 

 مثل الكوالجین الذي یمكن أن یكون مظلة تمتد من طبقة الظهارة إلى المصفوفة خارج الخلیة
 Surfaceًطبقة المخاط، لذلك فإن هذه البكتریا بسبب امتالكها مستقبال ذا طبیعة بروتینة یسمى 

Layer Protein) SLP ( ًكارها للماء)Hydrophobic ( تشكل طبقة تغطي سطوح الخالیا
ا المنشطرة واحدة من أفضل أنواع البكتریا التي تبدي مقاومة كبیرة الطالئیة أثناء النمو، والبكتری

ألمالح الصفراء وتمتلك أعداد كبیرة من المستقبل البروتیني الكاره للماء لذلك فهي من السالالت 
  ).Wadstorm ،2007 و Ljungh(قویة االلتصاق بالخالیا الطالئیة للقناة الهضمیة 

لى أن سالالت البكتریا المعزولة من حواصل الدواجن إ) 2007( وزمالؤه Linوقد أشار 
تعد من السالالت قویة االلتصاق بالخالیا الطالئیة للقناة الهضمیة، كما أكدوا على أن قابلیة 
االلتصاق على ظهارة المضیف تعتبر أحد المعاییر المهمة في انتخاب سالالت البكتریا 

الت الفوائد الصحیة المرجوة منها كقیامها الستخدامها كمعزز حیوي، فلكي تقدم هذه السال
باإلقصاء التنافسي للبكتریا المرضیة من ظهارة األمعاء وتنظیم المناعة یجب أن تكون لها القدرة 

كما أن خصوصیة المضیف تعتبر من . العالیة على االستیطان فوق ظهارة القناة الهضمیة
.  كأحد المعاییر االنتخابیة للمعزز الحیويالخواص المرغوب بها لبكتریا المعزز الحیوي واقترحت

أن خصوصیة المضیف بالنسبة اللتصاق بكتریا العصیات ) 1978( وزمالؤه Fullerوقد أكد 
ًاللبنیة ترتبط ارتباطا مباشرا بوجود بعض الجزیئات المعینة للمستقبالت على خالیا المضیف التي  ً

أن ) 2003( وزمالؤه Rinkinen بینما أعتبر .من الممكن أن تمیز بین أنواع الخالیا البكتیریة
. اعتماد عملیة االلتصاق على سالالت بكتریا حامض اللبنیك أكبر من اعتمادها على المضیف

إلى أن التصاق البكتریا المنشطرة أفضل من التصاق ) 2005( وزمالؤه Szekerوقد أشار 
  .بكتریا العصیات اللبنیة

 قابلیة التصاق بكتریا المعزز الحیوي بالقناة إن الحالة الصحیة للمضیف تؤثر على
أن التصاق البكتریا المنشطرة المعزولة من براز ) 2001( وزمالؤه Heالهضمیة فقد أوضح 

األطفال األصحاء بالطبقة المخاطیة المستخلصة من البراز كان أفضل معنویا من التصاق 
ضافة إلى أن أعدادها كانت أعلى في البكتریا المنشطرة المعزولة من براز األطفال المرضى باإل
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وهذا ربما یفسر قوة التصاق البكتریا المنشطرة بالخالیا الطالئیة . األصحاء بالمقارنة مع المرضى
للحوصلة التي لوحظت في هذه التجربة فقد كانت السالالت التي أجري علیها اختبار االلتصاق 

لك فإن عملیة تمریر العزالت التي تم قد عزلت من أفراخ تتمتع بصحة جیدة باإلضافة إلى ذ
ًإجراؤها بین ثالثة أجیال من األفراخ في هذه الدراسة ربما كانت عامال مساعدا في زیادة مقدرة  ً

  .هذه السالالت على االلتصاق بالخالیا الطالئیة للحوصلة
یوضح أن العزالت كانت متشابهة في ) 2(وبالنسبة لفحص الحساسیة فإن الجدول 

 للمضادات الحیاتیة فقد تبین أنها شدیدة الحساسیة لخمسة من المضادات الحیاتیة حساسیتها
وهذا . ومتوسطة الحساسیة ألربعة أخرى وضعیفة الحساسیة لمضاد حیوي واحد ومقاومة الثنین

ًربما یدل على أن أغلب المضادات الحیاتیة المستخدمة في حقول الدواجن تسبب خلال في 
بسبب قضائها على ) 1999(لقناة الهضمیة كما أشار إلى ذلك الضنكي التوازن المایكروبي ل

أغلب األحیاء المجهریة المرضیة منها وغیر المرضیة لذلك یجب انتقاء المضاد الحیوي بدقة قبل 
  .إعطائه للدواجن

ًلكن العزالت الثالث أظهرت عدم قدرتها على النمو في بیئة حموضتها عالیة جدا إذ لم 
 كونها ال تنمو في 4 و 2 ذي األس الهیدروجیني MRSمو للعزالت في مرق یكن هناك أي ن

 MRSًإال أن نموها كان طبیعیا في مرق ) 1994 وزمالؤه، Holt (4.5أس هیدروجیني أقل من 
 2ً وأفضلها نموا هي العزلة 6ًالذي لم تكن حامضیته عالیة جدا والذي كان أسه الهیدروجیني 

 106 × 9 و 107 × 6 و 107 × 3، حیث كانت أعدادها api 20 Aلذلك تم اختیارها لفحص 
  ).1(مل على التوالي كما یبینها الشكل /خلیة

أظهر أن العزلة الثانیة غیر منتجة ) 3(الموضحة نتائجه في الجدول  api 20 Aفحص 
 وغیر منتجة ألنزیم الیوریز ولها القابلیة على) Tryptophan(من التربتوفان ) Indole(لالندول 

، Glucose ،Mannitol ،Lactose(تخمیر كل السكریات المتوفرة في هذا الفحص وهي 
Sucrose ،Maltose ،Salicin ،Xylose ،Arabinose ،Cellobiose ،Mannose ،

Melezitose ،Raffinose ،Sorbitol ،Rhamnose ،Trehalose( وغیر محللة ،
وقادرة على ) Esculin ferric citrate( سترات الحدید –للجیالتین لكنها محللة لالسكوالین 

  .تخمیر الكلیسرول
نتائج الفحوصات التشخیصیة المورفولوجیة والكیموحیویة للعزلة الثانیة جاءت مطابقة 

كما ذكر ذلك   Bifidobacterium adolescentisللمواصفات القیاسیة للبكتریا المنشطرة 
)Salminen ،قم الذي تم الحصول علیه في هذا ومثلما جاءت مطابقة الر) 2004 وزمالؤه

  .الفحص مع الدلیل المرفق مع الشریط
  

   للمضادات الحیاتیةمختبرةنتائج فحص حساسیة العزالت ال :2جدول 
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  درجة حساسیة العزالت البكتیریة للمضادات الحیاتیة
تركیزه بالـ   المضاد الحیوي

)mcg(  1  2  3  
Amikacin 30  ++  ++  ++  

Carbenicillin 100  +++  +++  +++  
Rifampin 5  ++  ++  ++  

Nitrofurantoin 300  +++  +++  +++  
Tobramycin 10  ++  +  ++  
Ceftriaxone 30  +++  +++  +++  
Cefotaxime 30  م  م  م  
Cephalothin  30  +++  +++  +++  

Ampicillin / cloxacillin 25/5  +  +  م  
Cefodizime 30  +++  +++  +++  
Fusidic acid 10  ++  ++  ++  

Nalidixic acid 30  م  م  م  
  . ملم10قطر هالة التثبیط بضمنها قطر قرص المضاد الحیوي أقل من ) مقاومة: (م 

  . ملم15-11قطر هالة التثبیط بضمنها قطر قرص المضاد الحیوي من + : 
  . ملم25-16قطر هالة التثبیط بضمنها قطر قرص المضاد الحیوي من ++ : 

  . ملم35-26ا قطر قرص المضاد الحیوي من قطر هالة التثبیط بضمنه+++ : 
  

6.4
6.6
6.8

7
7.2
7.4
7.6
7.8

8

عزلة 1 عزلة 2 عزلة 3

شكل 1.  أعداد البكتریا بعد نموها في مرق MRS رقمـه الهیــدروجیني 6

مــل
ــة/

خلیــ
تم 

ـاری
وغـــ

ل

  
  api 20 A نتائج فحوصات شریط :3جدول 

  النتیجة  الفحص  النتیجة  الفحص  النتیجة  الفحص
Indole -  Salicine +  Mannose +  
Urea -  Xylose +  Melezitose +  

Glucose +  Arabinose +  Raffinose +  
Mannitole +  Gelatine -  Sorbitol +  
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Lactose +  Esculine +  Rhamnose +  
Sucrose +  Glycerol +  Trehalose +  
Maltose +  Cellobiose  +      
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