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تشخيص الفطريات والخمائر المعزولة من المرضى 

المعتلين مناعيا بالطرق الكيموحيوية والجزيئية

هدى حممد كاظم جواد، وفاء صادق حمسن ألوزين، زهري محيد عبود
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Abstract
(50) samples were collected from skin infections to Immunodeficiency patients for the period 

from 01/11/2014 until 01/04/2015 from patients in the city of Hussein Medical and who reviewed 
the chemotherapy unit , clinic diabetes , The department of artificial kidney  and burns unit and the 
ages ranged from )1-80( years who was both sexes.

The results showed the presence of fungal growth in )20( skin swab as it the diabetic patients 
more frequency fungal isolates where given 8 swabs as a result of fungal growth positive, followed 
by the cancer patients, burns and patients with renal failure four isolates for each of them. Where 
formed yeast Candida largest number that percent )50%( and more a repeated in patients with 
burns ,as well as Aspergillus, followed by )40%(.  And depending on the biochemical and genetic 
diagnosis that Diagnosed has two types of Candida yeasts are the C.albicans by seven isolates and 
C. parapsilosis by three isolates only.
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اخلالصة 
 تم مجع )50(عينة من االمخاج اجللدية للمرىض املعتلني مناعيًا للمدة من 1/11/2014 ولغاية 1/4/2015 
الصناعية  الكلية  وقسم  السكري  وعيادة  الكيمياوي  العالج  ردهة  راجعوا  وممن  الطبية  احلسني  ملدينة  املراجعني 

وردهة احلروق ، حيثرتاوحت اعامرهم من )80-1( سنة ومن كال اجلنسني.
اظهرت النتائج احلالية وجود نمو فطري يف)20( مسحة جلديةفقط اذ كان مرىض السكري اكثر تردد للعزالت 
الفطرية حيث اعطت )8(مسحات نتيجة نمو فـطري موجب يلـيها يف ذلك مرىض الرسطان واحلروق ومرىض 
الفشل الكلوي بأربعة عزالت لكل منهم وشكلت مخائر املبيضات Candida العدد االكرب من نسبة العزل وبنسبة 
)% 50 (والتي كانت االكثر تكرار لدى مرىض احلــــروق تالها فطر Aspergillus  بنسبة )% 40( . وباالعتامد 
عىل التشخيص الكيموحيوي و الوراثي فقد عزل نوعــــني من مخــــائر املبيــــضات مها الـC.albicans  بواقــــع 

سبع عزالت والـ C. parapsilosis بواقع ثالث عزالت فقط .

الكلامت املفتاحية
C. parapsilosis مخــــائر املبيــــضات  ، C.albicans املرىض املعتلني مناعيًا، مخــــائر املبيــــضات 
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1. املقدمة
من  وتنوعًا  شيوعًا  أقل  الفطرية  اجللدية  االمخــاج  تعد 
االمخاج اجللدية البكتريية، ومع ذلك فقد ازدادت كثريًا اثناء 
السنوات األخرية نسبة حــدوث األمخاج اجللدية الناجـــمة 
عن اإلصابة بالفــطريات Mycosesن[1] وتؤدي الفطريات 
دورًا مهاًم يف إحداث امخاج لإلنسان وتسبب إصابات خمتلفة 
األعضاء  غزو  إىل  السطحية  اجللدية  االلتهابات  من  ترتاوح 
االمخاج  هذه   وان  املضيف،  جسم  يف  الداخلية  واألنسجة 
املضيف  دفــاعــات  يف  لالنخفاض  نتيجة  حتــدث  ما  ــادة  ع
الطبيعية أو التعرض إىل النمو الكثيف للفطريات االنتهازية 

مسببة أمراض خمتلفة للمضيف [2].
ومتـتلك الفطـريات القابلية عىل إحداث االمخاج لإلنسان 
اإلنسان  احلرارية جلسم  الدرجة  النمو يف  قابليتها عىل  بسبب 
)37( مْ  وإنتاج ابواغ فطرية صغرية احلجم مما يسهل دخوهلا 
عن  فضاًل  املضيف  ألنسجه  الطالئية  باخلاليا  والتصاقها 
إنتاجها مواد مساعدة مثل السموم واإلنزيامت التي يمكنها أن 

تتغلب عىل ميكانيكية الدفاع املناعي يف جسم املضيف [3].
برسعة  وتتطور  مفاجئ  بشكل  الفـــطرية  االمخــاج  تبدأ 
مل  إذا  للحياة  مهددًا  بعضها  يكون  وقد  طويلة   ملدد  وتبقى 
ويعد  اخلمج،  حــدوث  من  املبكرة  املــــــراحل  يف  يعالج 
السنوات  يف  الفطريات  االمخــاج  زيــادة  يف  الرئيس  السبب 
مثل  مناعيا  املثبطني  املـــرىض  اعـــداد  تــزايــد  هــو  االخـــرية 
و   )Diabetes( والسكري   )Cancers( مرضيالرسطان 
 )AIDS( واأليدز   )Kidney failure  ( الكلوي  الفشل 
الذين  األشخاص  عن  فضال  الذاتية،  االمناعة  ــراض  وام
مرىض  مثل  املناعي  للجهاز  اوكابحة  مضعفة  ادوية  يتلقون 
من  وغــريهــا   )Transplantation( ــاء  ــض األع نقل 
للجهاز  املضعفة  االمراض  او  املناعي  االعتالل  امــــــراض 

وتــــــعد   )Immunconpramized patients( املناعي 
الفــــطريات بأحدى املشاكل الصحية املرافقة للــــمرىض املعتلني 
بداء  االصـابة  وتعد  املــــريض،  حيــــــاة  هتدد  قد  والتي  مناعيا 
 )Aspergillosis ( والرشاشـيات )Candidiasis( املبـيضات
بني  انتشارا  اكثر   )Cryptococcosis( واملستخفيات 
 . ــرىض[1,4]  امل من  بغريهم  مقارنة  مناعيا  املعتلني  املرىض 
اآلونة  يف  االنتهازية  الفطرية  االمخــاج  حــاالت  زادت  وقد 
ألحداث  االخرى  والفطريات  اخلامئر  نتيجةلقدرة  االخرية 
املناعية  امخاج متعددة لإلنسان من جهة وبالتزامن مع احلالة 

للمضيف و العوامل البيئية االخرى من جهة اخرى.
واكثر  اهـــم   مــن   Candida املبيضات  ــرية  مخ تعد 
جلدية  امخــاج  تسبب  التي  املمرضة  االنتهازية  الفطريات 
من  الرضاوةمتكنها  عوامل  من  الكثري  المتالكها  وجهازية 
غزو انسجة املضيف، وتعدمنالفطريات ثنائية الشكل التي هلا 
 )True hyphae( القابلية عىل تكوين خيوط فطرية حقيقية
وخيوط فطرية كاذبة )Pseudo hyphae( [5,6]  وتسبب 
املبيضات أمراضًا خمتلفة  ولكنها أمراض محيدة نسبيًا تصيب 
قد  ولكنها  السليم،  االنسان  يف  اجللدي  أو  املخاطي  الغشاء 
تكون مصدرًا مهاًم لالمخاج والوفاة يف املرىض الذين يعانون 
العائدة  األنواع  املناعي بصورة خاصةوتسبب  االعتالل  من 
إىل جنس الـ Candida، والسيرّام الـ C. albicans الذي 
يعد من اكثر االنواع عزال من املرىض جمموعة من اإلصابات 
املبيرّضات )Candidiasis(، إذ يعد هذا النوع  تعرف بداء 
من   C. albicans الـ  تعد  كام  املرض  هلذا  الرئيس  املسبب 
عند  طبيعية  بصورة  تتواجد  التي  االنتهازية  املمرضات 
األشــخاص االصحاء حيث توجد يف القنـــــــاة اهلضــــــمية  

والفــــم و املــــهبل واجللد [7,8,9] .
فيها  تضعف  التي  احلالة  بانه  املناعي  االعتالل  ويعرف 
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قدرة جهاز املناعة عىل مقاومة األمراض  او الدفاع عن اجلسم 
عند مهامجة االحياء املجهرية واخلاليا الغريبة، وحتدث تلك 
اجلهاز  مكونات  احد  يف  ضعف  او  خلل  بسبب  اما  احلالة 
التائية والبائية(  البلعمية واللمفاوية  املناعي اخللوية )اخلاليا 
واخللطية )املتمم واالجسام املضادة(. وان هذا اخللل سيزيد 
لفقدان  نتيجة  اخلامئر  بتلك  لإلصابة  املرىض  حساسية  من 
العائل للعديد من الوسائل الدفاعية ، و ان االمخاج اجللدية 
نقص  امرض  مثل  املناعية  االعتالالت  حدوث  مع  ترتافق 
املناعة )Immunodeficiency( وأمراض املناعة الذاتية 
))Autoimmune وان املرىض الذين يعانون من امرض 
طبيعي  غري  لدهيم  اجللد  يكون  ما  غالبا  املناعي  االعتالل 
ويصاب بعدد من االمراض [10,11] كاليشء الذي حيصل 
والذي  الكيمياوي  للعالج  خضعوا  الذين  الرسطان  ملرىض 
نالحظ  وبذلك   WBC الـ  اعــداد  يف  انخفاض  إىل  يــؤدي 
هبوط يف اجلهاز املناعي وتغاير يف العديد من املعايري املناعية 
الدم  خاليا  ان  حيث  كيامويًا  يتعاجلون  الذين  لدياملرىض 
البيض تعتربمن اخلطوط الدفاعية االوىل يف مكافحة االمخاج 
إىل  بــدوره  يؤدي  ذلك  و  والفطرية  البكتريية  وااللتهابات 
اإلصابة باملمرضات االنتهازية [12]  وان اخللل يف هرمون 
االنسولني ملرىض السكري املؤدي إىل ارتفاع نسبة السكر يف 
الدم يؤثر عىل اجلهاز املناعي ونشاطاته اذ يتميز مرىض السكري 
نتيجة  وذلك  املخـتلفة  لالصابات  حساسية  اكثر  بكوهنم 
لتحويـرات املناعية الكبرية التي يعـاين منها املصاب بمرض 
الكلوي يف  الفشل  . ويعاين مرىض   [13,14,15] السـكري 
وايضا حيصل   ، املناعي  اجلهاز  النهائية من خلل يف  املراحل 
ضعف يف الدفاعات وزيادة حدوث االمخاج وعىل الرغم من 
قد  ولكنها    ، كاملة  بصورة  مفهومة  غري  املناعي  اخللل  الية 
تتعلق باخللل الذي حيصل يف عملية األيض والتغذية الناجتة 

بسبب الوسط اليوريمي)Uremic milieu( حيث حيصل 
اخللل  ويتضمن  واخللطية.  اخللوية  املناعة  من  كال  يف  اخللل 
إىل  اضافة  اللمفاوية  اخلاليا  اعــداد  قلة  اخللوية   املناعة  يف 
حدوث  خلل يف كميات وأنشطة جمموعة اخلاليا اللمفاوي 
التائية ، ولذلك تنخفض استجابة اخلاليا اللمفاوية ملضادات 
الذي  اخللل  اما  البلعمة،  ، وضعف عملية  املحفزة  اجلينات 
حيصل يف املناعة اخللطية يعود معظمها إىل ضعف يف وظيفة 
خاليا التائية املساعدة وذلك يؤثر عىل عملية إنتاج األجسام 
النشاط  البيض ضعف  يف  الكريات  . وتظهر   [16] املضادة 
ان  حيث  الكلوي  الفشل  من  يعانون  الذين  ــرىض  امل يف 
خاليا الدم البيضاء متعددة االنوية تفشل يف باهلجرة بشكل 
التي تكون سببا يف  البلعمة   صحيح وتظهر خلاًل يف عملية 
املزمن  الكلوي  الفشل  املرىض  يف  لاللتهابات  القابلية  زيادة 
املناعية  تنتج احلروق تغيريات يف نمط االستجابة  . و   [17]

وتزيد  املناعية  االستجابة  يف  ضعف  إىل  ومؤدية  للمريض 
حساسية املرىض لالمخاج [18]  أن االستجابة املناعية األولية 
)Primary immune response( التي تظهر حاالً بعد 
املناعي  اخللوي  النشاط  يف  انخفاض  يعقبها  والتي  االصابة 
بالعوامل  للخمج  احلساسية   ــادة  زي باحتامل  مرتبط  دور 
املسببة لألمراض املتنوعة [19]  ، وان اجلهاز املناعي العفوي 
االلتهابية  التفاعالت  بتحفيز  احلرق  عقب  حاالً  يستجيب 
تساهم  االستجابة  هذه  وان  للجسم،  واجلهازية  املوضعية 
التي  التغيريات  وان  التكيفية،  املناعية  االستجابة  تنشيط  يف 
يف  تتمثل  ــروق  احل حالة  عقب  التكيفية  املناعة  يف  حتصل 
االول  االسبوع  اثناء  التائية  للخاليا  الكيل  العدد  انخفاض 
الوظائف  تتأثر  وبذلك  الشديدة،  احلروق  حالة  يف  وخاصة 
مرتبطة  تكون  قد  التي  التائية  اخلاليا  عىل  املعتمدة  املناعية 
بعـد  ينخفض  سـوف  و  اخللوية  احلركيات  انتاج  بانخفاض 
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استجابة   Ig G املناعي  الكلوبيولني  انتاج  الشديدة  احلروق 
إىل املستضدات املعتمدة عىل اخلاليا التائية [20] .

املرافقة  الفطرية  اجللدية  االمخاج  حاالت  النتشار  ونتيجة 
حلاالت االعتالل املناعي لذا هدفت هذه الدراسة إىل بيان عالقة 
املناعي وحدة  االعتالل  املسؤول عن حالة  املناعي  املرض  نوع 
الفطريات  وتشخيص  بعزل  وذلك  الفطري  اجللدي  اخلمج 
اجلهاز  معتيل  املرىض  الظاهرة يف  اجللدية  االمخاج  املسؤولة عن 

املناعي وذلك بالطرق الكيموحيوية واجلزيئية.

2. طرائق العمل 
• مجع العينات: تم مجع )50( مسحة جلدية من )50(

املراجعون  وهم  املناعي  االعتالل  حالة  من  يعانون  مريض 
ملدينة احلسني الطبية وباألخص من املراجعني لردهة العالج 
الكيمياوي وعيادة السكري وقسم الكلية الصناعية وردهة 
ومن  سنة   )80-1( من  اعامرهم  تراوحت  حيث  احلــروق 
وزراعتها  اجللدية  املسحات  مجع  تم  حيث  اجلنسني،  كال 
عىل االوساط الزرعية اخلاصة بالفطريات) وسط سابرويد 
له  املضاف  اكار  دكسرتوز  البطاطا  ووسط  اكار  دكسرتوز 
حضنت  و   )Chloramphenicol( الـ  البكتريي  املضاد 
اربعة اسابيع  االطباق هوائيًا يف احلاضنة ملدة من يومني إىل 
الفطرية  العزالت  شخصت  م°.ثم  ــرارة)28(  ح درجة  يف 
للمستعمرات  الزرعية  الصفات  عىل  باالعتامد  واخلامئر 
قطرها  و  لوهنا  املستعمرة،  شكل  حيث  من  النامية  الفطرية 
و رائحتها و لزوجتها و ارتفاعها عن سطح الوسط و شكل 
األخــرى.وأجــري  الصفات  من  وغريها  املستعمرة  حافة 
الفحص املجهري للعزالت وذلك بنقل جزء من املستعمرة 
)Loop( الناقل  بوساطة  الصلب  الوسط  عىل  النامية 

باإلبرة  فيكون  اخليطية  الفطريات  باقي  اما  للخامئر  بالنسبة 

)Needle( إىل رشحية زجاجية نظيفة تم وضع عليها مسبقًا 

 Lactophenol(الــزرقــاء الالكتوفينول  صبغة  من  قطرة 
 Cover( الــرشحيــة  غــطــاء  ووضـــع    )cotton blue

slip)،عندها فحصـت حتت املجهر بقوة )X40( ملالحظة 

 )Budding cells  ( للخمرية  املتربعمة  اخلاليا  شكل 
وطريقة اتصاهلا ببعضها [21] .

Candida 1.2. االختبارات اخلاصة بتشخيص مخرية

 Germ tube اإلنبات  أنبوب  تكوين  فحص   .1.1.2

formation test
وضع)0.5(مل من مصل االنسان يف انبوبة اختبار معقمة 
بدرجة  العالق  حضن  ثم   ،Candida الـ  بخمرية  ولقحت 
حرارة )37(مº ملدة)3( ساعات، بعد احلضن تم وضع قطرة 
غطاء  فوقها  ووضــع  زجاجية  رشحية  عىل  العالق  هذا  من 
تكوين  ملالحظة   X40 بقوة  املجهر  حتت  وفحصت  الرشحية 

أنبوب اإلنبات [22] .

º2.1.2. النمو عىل درجة حرارة 45م

Growth at a temperature of 45 º                    
ومجاعته   Pinjon طريقة  حسب  الفحص  هــذا  تــم 

. [23] )1998(

Urease test                   3.1.2. اختبار انزيم اليوريز

تم هذا الفحص حسب طريقة Collinsومجاعته )2004([22].

CHROM agar 4.1.2.  النمو عىل وسط الكرومو اكار

وقراءة   [24] اكار  الكرومو  وسط  عىل  اخلامئر  زرعت 
نتائج الزرع من خالل التغاير اللوين و وفقا للجدول االيت:
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جدول رقم (1): يبني نتائج الزرع للخامئر عىل وسط الكرومواكار من 
خالل التغاير اللوين

اللونا لعزلة

C.albicansاللون االخضر الفاتح
C.tropicalis اللون االزرق المعدني

C.parapsilosisاللون االبيض
C.kruse ، C.gabrataiاللون االرجواني او الوردي

2.2. التشخيص باعتامد تفاعل البلمرة التسلسيل 

 DNA 1.2.2. استخالص وتنقيةالـ

 Candidasp  خميرة المبيضات DNA  استخلص

وفقا  لتعليمات الشركة bio-basic الكندية .

PCR Condition    2.2.2.  ظروف البلمرة

لــتــضــخــيــم    )PCR( تــقــنــيــة  ـــت  ـــدم ـــخ ـــت اس
ـــزالت الــفــطــريــة  ـــع ــــــــ)DNA( املــســتــخــلــص مـــن ال ال
ــعــه  ــاب ــت ــــــذي ت ــــــــادئ)ITS1( ال ــــــــب ـــدام ال ـــخ ـــت ـــاس ب
وبطول   )5-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3(

ا)19( والبادئ )ITS4( الذي تــتابـعه  bp

 )5-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3 (
كل  من  ميكروليرت   )0.8( سحب  وتم  ة)20(.   pb وبطول 
اخلمرية   )DNA( مــن   )مايكروليرت(   1 اخــذ  مع  ــادئ  ب
من  املجهز   )Master mix(التفاعل خليط  إىل  وأضيف 
مايكروليرت   )20( إىل  احلجم  واكمل   )Promega(رشكة
باملاء املقطر، مزجت املواد يف انبوبة )PCR(  وبعد االنتهاء 
من مجيع االضافات مزجت جيدا ونقلت إىل جهاز البلمـــرة  
)PCR thermal cycler( حيث تم تضبط اجلهاز كـــام يف 

اجلدول اآليت:

جدول رقم (2): خطوات تقنية الـ (PCR) اخلاصة باملبيضات

الخطواتت
درجة 
الحرارة

الزمن
عدد 

الدورات

1
Initial Denatur-

ation
41 دقيقة94 م° 

2Denaturation °30 ثانية94 م

30 3Annealing °30 ثانية55 م

4Extension °1 دقيقة72 م

5Final Extension °41 دقيقة72 م
4 م°درجة حرارة التبريد6

Gel-الكهربائي بالرتحيل  البلمرة  نتائج  تقييم   .3.2.2

: Electrophoresis
واضيف  بيكر  يف   )TBE(الدرائ من  مل  وضع)100(   -1
إىل  ثــم اضــيــف  الـــيـــة)1.2( غــم مــن مسحوق االكــــاروز 
 Ethidium( صبغة  من  مايكروليرت   )10( السابق  املزيج 
bromide(  وبعدها سخن البكر إىل درجة الغليان بحيث 

حرارة  درجة  إىل  ليربد  ترك  وبعدها  مكوناته  مجيع  تذوب 
.O50-60( م(

اسناد االكاروز )Tray( وثبت مشط  2- حرضت صفيحة 
طريف  احد  من  )1(سم  بعد  عىل   )Comb( احلفر  تكوين 
وترك  الصفيحة  يف  ـــاروز  االك هــالم  صب  ثم  الصفيحة 

ليتصلب ملدة )30(دقيقة. 
الكهربائي  الرتحيل  حــوض  إىل  املتصلب  ــالم  اهل نقل   -3
)Electrophoresis tank( وغطي بدرائ )TBE( بارتفاع 
)3( ملم )حتى ينغمر سطح اهلالم( ثم يرفع مشط تكوين احلفر.
4- وبعد انتهاء عملية بلمرة العينات محلت )5( مايكرو ليرت  
من ناتج البلمرة  لكل عينة  يف حفر هالم االكازو املوضوع 
للمعلمة  واحــد  رقم  احلفرة  وتركت  الرتحيل  حوض  يف 
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جزيئيا  معلمة  مللرت(  بـ)7(  االوىل  احلفرة  )محلت  اجلزيئية 
 )30( و  فولت   )100( ترحيل  ظــروف  يف  ووضعت   M
دقيقة  وربطت االقطاب بصورة مناسبة بحيث يربط القطب 
الرتحيل  جلهاز  الطاقة  بمجهز  املوجود  باملوجب  املوجب 

الكهربائي والقطب السالب بالسالب .
فولت  مقدراها)100(  بفولتية  الرتحيل  عملية  اجريت   -5
هناية  إىل  الزرقاء  الصبغة  وصول  حلني  دقيقة    )30( ملدة  و 
اهلالم  فحص   تم  بعدها  الرتحيل،  عملية  ايقاف  ثم  اهلالم 
نانوميرت  موجي)320(  بطول  البنفسجية  فوق  االشعة  حتت 
وصورت  الضوئي  الطيف  جهاز  عىل  املحمولة  الكامريا  و 

النتائج ووثقت .
3. النتائج واملناقشة 

اظهرت نتائج الدراسة احلالية وكام موضح يف اجلدول 
املرىض  من  واخلامئر  الفطرية  االجناس  بعض  عزل   )3(
الفطرية  الــعــزالت  توزعت  فقد  املناعي  اجلهاز  معتيل 
االصابة  نسبة  كانت  حيث  مناعيا  املعتلني  املــرىض  بني 

 )8( وبواقع   )40%( بنسبة  السكري  مرىض  بني  االعىل 
ثم كل من  املناعي  ببقية حاالت االعالل  عزالت  مقارنة 
الكلوي)4(  الفشل  ومرىض  واحلــروق  الرسطان  مرىض 
ان  جليا  أظهرت  و  منهم  لكل   )20%( وبنسبة  عزالت 
عزل  نسبة  اعىل  )Candida(حققت  املبيضات  مخائر 
عزالت  و)8(   )50%( وبنسبة  عــزالت   )10( وبواقع 
وفطر   )40%( وبنسبة   )Aspergillus( فطر  مــن 
وباالعتامد   )10%( وبنسبة  بعزلتني   )Penicillium(
من  نوعــــني  شخص  فـــقد  الوراثــــي  التشـــخيص  عىل 
بواقــــع   )C.albicans( الـ  مها  املبيــــضات  مخــــائر 
ثالث  بواقع   )C. parapsilosis( والـ  عزالت  سبـــع 
عزالت. حيث تعود ثالث عزالت الـ )C.albicans (إىل 
مرىض احلروق وعزلتني إىل مرىض السكري وعزلة واحدة 
لكل من مرىض الرسطان والفشل الكلوي بينام تعود مخرية 
والرسطان  احلروق  مرىض  إىل   )C. parapsilosis(الـ

والفشل الكلوي بعزلة واحدة لكل منهم.

جدول(3): تردد العزالت الفطرية املعزولة  من مرىض االمخاج اجللدية معتيل اجلهاز املناعي.

مجاميع الدراسة من المرضى 
معتلي الجهاز المناعي

العزالت الفطرية
مجموع الفطريات المعزولة

CandidaAspergillusPenicillium

مرضى السرطان
n =13

22-(20%) 4

مرضى السكري
n= 11

242(40%) 8

الفشل الكلوي
n =11

22-(20%) 4

مرضى الحروق
n =15

4--(20%) 4

المجموع
n =50

10 (50%)    8 (40%)2 (10%)20
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لدراسة  املبيضات  خلامئر  بالنسبة  العـزل  نســـبة  تقاربت 
املعزولة من    [25]  )2015( Mohammadi ومجاعـــــته 

بنـسبة   )C.albicans( مخرية  ُعزلت  حيث  االظافر  امخاج 
)%41.1( ومخيـرة )parapsilosis.C(بنسبة )21.4%( 
)9.4%()C. kefyr(و)12.8%( )C. tropicalis(و
 )C. parapsilosis( ان   كام  اخرى.  انواع  إىل  باإلضافة 
لدهيا قابلية إلنتاج طبقة خماطية من مواد سكرية خارج خلوية 
 Bio(احليوية االغشية  وتكوين  لاللتصاق  قــدرة  ولدهيا 
الذين  اكثر عزال من جروح املرىض  film( وهذا ما جيعلها 

خيضعون لألدوات يف املستشفى من قسطرات وريدية وجهاز 
الديلزة الدموية ملرىض الغسل الكلوي كام يعترب احد االنواع 
التي تتواجد بصورة طبيعية يف اجلسم ضمن النسبة الطبيعية 
واالغشية  واالظافر  اجللد  عىل  األصحاء  األشخاص  يف 

املخاطية[26] .
الفطريات  من  فيعد   )Aspergillus( جنس  اما        
يف  وجهازية   خطرية  امــراض   إىل  تؤدي  والتي  االنتهازية  
ل يف اآلونة األخرية نسبة  حاالت االعتالل املناعي ، وقد شكرّ
الرسطان  مرض  يف  الفطرية  اإلصابات  حاالت  من  متزايدة 
خصوصًا يف حاالت)Acute leukemia( حيث وصلت 
اكثر  النسبة إىل )%50-20( وكان )A.fumigutus( هو 

فطر معزول .
ويف دراسة اجريت من قبل الشمري )2003( [27] يف بغداد 
عىل األنواع الفطرية املصاحبة ملرىض الرسطان وجد ان مخرية 
الـ )Candida spp( شكلت النسبة العظمى من العزالت 
 Aspergillus( تالها الفطر )وقد بلغت نسبتها )%66.7
من  اخرى  انواع  سجل  ــام  )%8.3(وك بلغت  بنسبه   )spp

 Cryptococcus( بـ  متثلت  إذ  خمتلفة  بنسب  الفطريات 
و   Geotricumspp(و   )6.25%( بنسبة   )spp

Saccharomyces spp(و  ،)Rhodotorulaspp

وأخريا  منهم،  لكل  بنسبة)4.1%(    )Alternariaspp و 
كام   ،)2.1%( بنسبة   )Cladosporiumspp( جنس 
العظمى  الغالبية  متثل   )C. albicans( الـ  مخرية  ان  وجد 
و   )C.krusi( الــنــوع  تالها  اخلــامئــر  هــذه  ــزالت  ع مــن 
اعداد  انخفاض  تأثري  كان  إذ   .)C. parapsilosis(النوع
  )Neutrophil( خاليا الدم البيضاء وخصوصا اخلاليا العدلة
نتيجة العالج الكيمياوي)Chemotheropy( واضحًا يف 
زيادة حصول االمخاج الفطرية وشمل هذا التأثري مجيع انواع 
حلصول  مهد  املناعي  اجلهاز  يف  اخللل  ان  اي  الرسطانات، 

اخلمج الفطري وكذلك لبقية االنواع من االعتالل املناعي.
إىل اخر  نسبة حدوث االمخاج اجللديــــــة من مكان  ختتلف 
باختالف الطبيعة اجلغرافية والثقافيــة واالقتصادية باإلضافة 
تتأثر  كام   ،)Races( العرقيــــــــــــة  االختالفــــــــــات  إىل 
إصابـــــة الفرد باالمخاج اجللديـــة بعوامل كثرية منها عوامل 
خاصة بالفرد وتشمل عوامل مناعية وبيئية، وايضا ترجع إىل 

طبيعة اجلراثيم املسببة ووبائيتها يف ذلك املجتمع [28].
 Diagnosis of الفطرية  العزالت  تشخيص   .1.3

fungal isolates

 Diagnosis 1.1.3. التشخيص املختربي والكيموحيوي

 and Biochemical laboratory

تم تشخيص االنواع الفطرية املعزولة بشكل اويل اعتامدا عىل 
الصفات الزرعية للمستعمرات النامية عىل االوساط الزرعية 
وكذلك  املستعمرة  ولــون  شكل  مثل  بالفطريات  اخلاصة 
اعتامدا عىل عدد من االختبارات الكيموحيوية. حيث ظهرت 
مستعمرات مخرية املبيضات C.albicans النامية عىل وسط 
احلضن  من  ساعة   )24-48( بعد   )SDA( اكار  السابرويد 
قطر  ذات  الدائري   بشكلها  تتميز  والتي  م°    )30( يف درجة 
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يرتاوح بني )0.5-3( ملم وتكون كريمية اللون ناعمة وملساء 
حواف  ذات  خماطية  أو  رطبة  الوسط  سطح  عن  مرتفعة  و 

حمددة، مع رائحة مميزة كام مبني بالشكل )1(.

 

شكل(1): مخائر املبيضات البيضاء (C.albicans) النامية عىل وسط  (SDA) و  
حتت درجة(30) م° وملدة (24 -48)ساعة.

 وقد تبني من اجراء اختبار تكـوين انبوبة االنبات ان هلذه 
اخلمرية القابلـية عىل تكوينه حيث يظهر بشكل بروز خيطي 
رفيع وطويل من خاليا اخلمرية وبدون حواجـز او خترصات 
الفحوصات  من  اإلنبات  أنبوب  تكوين  فحص  ويعد   .
الرسيع  التشخيص  يف  تستـخدم  التي  و  والسهلة  املهمة 
خلمريةاملبيضات البيضاءوان قابلية تكوين االنبوبة اجلرثومية 

تعد من احد عوامل الرضاوة للمبيضات البيضاء [6]. 
ان مجيع عزالت املبيضات اعطت نتيجة سالبة لفحص انزيم 
اليوريز )Urease test( وذلك الن جنس املبيضات ضعيف 
)Cruptococcus( التـحلل لليوريا عىل عكـس انواع جنس
التي يعـــترب حملل قوي للـــيوريا [29] . وعند اجراء فحــص 
الـ  عـزالت  قـــدرة  تبــني  )45(م°  حرارة  درجــة  عىل  النمــو 
خالل  م°  حـــرارة)45(  بدرجة  النمو  )C.albicans(عىل 

يومني من احلضن مقارنة باالنواع االخرى للمبيضات.
ولتاكيد تشخيص املبيضات املعزوله من اجللد اجري فحص 

النمو عىل وسط الكروم اكار )CHROMagar(، ويعتمد 
هذا االختبار عىل التغاير اللوين بني انواع املبيضات ممايسهل 
هذااالختبار  انالية  حيث  املختلفة  االنواع  بني  التميز  عملية 
مولدة  اســاس  مــواد  عىل  الوسط  هــذا  احتواء  عىل  تعتمد 
مع  تتفاعل  للون)Chromogenic substrates(والتي 
ممايؤدي  املبيضات  انــواع  تفرزها  التي  املختلفة  االنزيامت 
انواع  تشخيص  ممكن  وبالتايل  ملونة  مستعمرات  انتاج  إىل 
اللوين[30,31,32,33]  التـــغاير  عىل  باالعــتــامد  املبيضات 
. وقد اظهرت النتائج باالعتامد عىل وسط الكروم اكار اللون 
 C.( الـ   ظهر  بينام   )C.albicans( للنوع  املميز  االخرض 

parapsilosis( بالون االبيض كام موضح يف الشكل )2(

شكل(2): اخلامئر املبيضات عىل وسط الكرومو أكار  العزالت 1و2 و8  
(C.parapsilosis)  و العزالت البقية تعود إىل مخرية (C.albicans) نامية 

حتت درجة (30) م°وملدة (24) ساعة .

ان  إىل    [34]  )2010( ومجاعته   Baradkar استنتج  وقد 
الوسط يعد طريقة سهلة وموثوقة لتشخيص  استخدام هذا 
 C.( وخاصــة   للمبيـــضات  الشــائعة  االنـــواع  اغلب 
 C.و  .C. glabrataparapsilosis C و   albicans

هذا  يستخدم  ان  ويمكن  كافية،  tropicalis(وبحساسية 

الرسيرية  لالنواع  املبارش  لتشخيص  انتخايب  كوسط  الوسط 
املبيضات  انواع  بني  اللوين  التغاير  خالل  من  املبيضات  من 
الذرة  طحني  لوسط  بديال  الوسط  هذا  اصبح  كام  املختلفة 
التشخيص  ــرق  وط اجلرثومية  االنبوبة  تكوين  واختبار 
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السكريات،وعىل  ومتثيل  ختمي  مثل  التقليدية  الكيموحيوية 
التقليدية  للطرق  بديال  يكون  ان  اليمكن  ذلك  من  الرغم 
بل مكمل هلا، وذلك لكون حمدد يف تشخــيص  للتشخيص 
 C. Tropicalisو  C. albicans( الثــالثة  االنــواع  
التنوع  مع  مقارنة  الدقة  من  عالية  بدرجة   )C.krusei و 
اهلائل للمبيضات التي اخذت تربز كمسببات مرضية مهمة 

وخصوصا يف مرىض االعتالل املناعي[35]  .
لون  عىل  اعتامدا   )Aspergillus( العفن  تشخيص  تم 
سواء  خيوطها  وتركيبة  اخلارجي  وشكلها  املستعمرات 
كانت مقسمة او غري مقسمة ولألبواغ دور مهم يف تشخيص 
ظهرت  حيث  واملوقع  واللون  الشكل  حيث  من  الفطريات 
النامية   )Aspergillus fumigatus(جنس مستعمرات 
عىل وسط)SDA( مع املضاد احليوي الكلورمفنيكول بلون 

اخرض شاحب حماط من اخلارج باألبيض.

2.1.3. تشخيص اخلامئر باستعامل الطرق اجلزيئية 
 Yeasts diagnosis by using molecular

methods

باالعتامد عىل  املبيضات  التشخيص اجلزيئي جلنس  تم اجراء 
تفاعل البلملرة املتسلسل لتاكيد التشخيص لعزالت املبيضات 
تفاعل  لتقنية  العالية  القابلية  احلالية  الدراسة  اظهرت  حيث 
)  ITS1,ITS4  ( البوادئ  عىل  باالعتامد  املتسلسل  البلمرة 
  )Internal transcribed spacer(منطقة لتضخيم 
SrDNA-  5.8-ITS1(منطقة عىل  حتتوي  التي   )ITS(
من  املعزولة  و  املبيضات  مخرية  من  عزالت  لعرشة   )ITS2
فقد  املتبعة  التقليدية  الطرق  مع  مقارنة  عالية  وسعة  بدقة  اجللد 
)530-550(  bp بني  تراوحت  احجام  وجود  النتائج  بينت 
مناطق  بني  االطــوال  يف  االختالف  عىل  باالعتامد  وذلــك 

)1ITS وITS4 ( يف)DNA(  ألنواع املبيضات لذا فأهنا 
تنتج قطع من)DNA( ذات احجام خمتلفة باستخدام تفاعل 
نــواتج  التسلسيل ومن خالل الشكل )3( يتبني بان  البلمرة 
كانت    )C.albicans(لنــــوع املتسلسل  البلمرة  تفاعل 
بالنسبة  بينام كان احلجم   )550( bp ذات حــجم حوالـــي 
تم  اي   .)530(  bp )C.parapsilosis(حوايل  للنوع  
وثالث   )C.albicans(من عزالت  سبعة  عىل  احلصول 

.)C.parapsilosis( عزالت من

3000bp
1000bp

500bp

100bp

شكل(3): هالم االكاروز لألنامط الوراثية للخامئر  ملنتج البلمرة
 bp(530-550) باستخدام الزوج البادئ(ITS1/ITS4) لعزالت اخلامئر 

حيث ان العزالت (1و2و8 ) تعود لـ(C.prapsilosis)والعزالت البقية تعود 
لـM ،(C.albicans)= املعلمة اجلزيئية 

 bp(100) وذلك بفولتية مقدارها (100) فولت.

يف  ختتلف  الفطريات  ان  األخــرية  اآلونــة  يف  الباحثني  وجد 
أحجام منطقة)ITS( من)DNA( وان اجراء تفاعل البلمرة 
تستهدف  ان  يمكن  الفطري  للنوع  املخصصة  البوادئ  مع 
 )rDNAs( من )28( Sو )5.8( S هذه املنطقة التي تضم
التي تؤدي إىل   )rDNAs( من  )28( S  )18( S وكذلك 
الطريقــة  هذه  اعتـــربت  وقد   ،)ITS( منطقة  تضــخيم 
مخـــائر  تشـــخيص  يف  والدقــيقة  الســـريع  الطـرق  من 

املــــبيضات وبـاقل وقـت مـمكن. [36]
 )Harmal(كام جاءت هذه النتائج مقاربة  مع نتائج دراسة
البادئ  ــزوج  ال استخدم  حيث   [37]  )2012( ومجاعته 
 ITS الـــ)  منطــقة    تضخيم  )ITS1/ITS4(يف  العام 
                                               C.glabrataو  C.albicans( املبيضات  ـــواع  (ألن
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احجام  اعطت  اذ   )C.tropicalisوC.prapsilosisو
عىل  قاعدي  520(زوج   ،515  ،870 تراوحت)530، 
الرسيعة  التشخيصية  الطرق  من  الطريقة  هذه  تعد  التوايل. 
واحد  نوع  من  اكثر  تشخيص  يف  تستعمل  ان  يمكن  التي 
نتائج  اكدت  كام  الوقت[38].  من  وتقلل  واحد  وقت  يف 
ومجاعته   )Farasat( اجراها  التي  الدراسة  احلالية  دراستنا 
التسلسيل  البلمرة  بتقنية  املبيضات  ألنــواع   [39]  )2012(
التي تم عزهلا من املرىض الذين يستخدمون القسطرات والتي 
)ITS( لتضخيم   )ITS4و  ITS1 البوادئ)  استخدمت 
 )535(  bp   )  C.albicans( النوع  احجام  كانت  حيث 
لألنواع  باإلضافة   )520(  bp و)C.prapsilosis(حوايل 
)510( bp  بحجم C.krusei االخرى التي تم عزها وهي
)C.glabrata( و   )524(  bp و)C.tropicalis(بحجم  

.)870( bp  بحجم
املصادر
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