التور:
وبا بيماری اسھالی است که توسط باکترﯾی به نام وﯾبرﯾوکلرا) (Vibriocholeraدر انسان اﯾجاد می شود .دوره نھفتگی اﯾن
بيماری بر حسب مقاومت طبيعی بيمار و قدرت بيماری زاﯾی ميکروب از ﯾک تا پنج روز است .شروع بيماری ناگھانی و با
اسھال و استفراغ شدﯾد ھمراه است.ھرچند اشکال خفيف با اسھال ساده نيز دﯾده می شود.
اسھال آبکی با حجم زﯾاد و تکرر فراوان که سرعت شکل مدفوعی را از دست داده وبصورت ماﯾع خاکستری شبيه آب برنج
در می آﯾد.حجم کلی ماﯾعات دفع شده ممکن است به  ١٥ليتر در شبانه روز برسد.عالوه بر اسھال و استفراغ  ،کم شدن
درجه حرارت بدن ،از بين رفتن آب و امالح  ،غليظ شدن خون و کبودی پوست،انقباض دردناک عضالت،فشارخون پاﯾين،نبض
تند و ضعيف،کاھش حجم ادرار،دھان خشک،چشمھای فرورفته از عالئم دﯾگر بيماری است .ميزان مرگ و مير در اشکال
معالجه نشده در حدود % ٤٠است .با درمان فوری و صحيح می توان مرگ ومير رادر بالغين به  %١و در اطفال به  %٣تقليل
داد.از آنجا که اﯾن باکتری درمحيط اسيدی نمی تواند زندگی کند،بيمارانی که آنتی اسيد مصرف می کنند ﯾاتوليد اسيد معده
آنھا کاھش ﯾافته است به وبا مستعدتر می باشند .احتمال ابتال به وبای شدﯾد در بيمارانی که گروه خونی  Oدارند بيش از
دﯾگر انواع گروھای خونی است.
بيماری وبا بارھابصورت عالم گير در آمده و زﯾانھای جبران ناپذﯾری  ،بوجود آورده است.اﯾن بيماری ھميشه از آسيا به قاره
ھای دﯾگر جھان انتشار ﯾافته است وتا سال  ١٩٢٣شش بار بصورت عالم گير در آمده است .ھفتمين ھمه گيری از
سال ١٩٦١شروع گردﯾد و تا کنون ادامه دارد .در سال  ١٩٦٥به قسمت شمال پاکستان غربی ،افغانستان و اﯾران رسيد.
نقش آزماﯾشگاه در تشخيص بيماری:
از وظاﯾف مھم آزماﯾشگاه بھداشتی شھرستانھا تشخيص دقيق و سرﯾع بيماری  ،جداسازی ارگانيزم بيمارﯾزا از نمونه
بيماران است .مھمترﯾن نمونه انسانی برای تشخيص آزماﯾشگاھی نمونه مدفوع است و بھترﯾن زمان نمونه گيری درابتدای
اﯾجاد اسھال و قبل از مصرف آنتی بيوتيکھا می باشد .آزماﯾشگاه بھداشتی شھرستانھا پس از انجام کشت و جداسازی در
صورت مثبت بودن نمونه ازنظر وبا نمونه مثبت را جھت تاﯾيد به آزماﯾشگاه معاونت بھداشتی ارسال می نماﯾند.
آزماﯾشگاه معاونت بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی تنھا مرجع تاﯾيد کننده نمونه ھای مثبت وﯾبرﯾوکلرا در سطح استان
اصفھان می باشدکه پس از درﯾافت نمونه ھاي موارد مثبت اعالم شده از شھرستانھا اقدام به جداسازی و تعيين سوش
باکتری نموده و درصورت تاﯾيد در اسرع وقت پس خوراند نتاﯾج را به مقامات بھداشتی شھرستان مورد نظر اطالع می دھد.بر
اساس آنتی ژن سوماتيک  Oوﯾبرﯾوکلرا به دو سروگروپ مجزا تقسيم می شود :
 باکترﯾھای وﯾبرﯾوکلرای  Type ١ﯾا سروگروپ  O١که دارای انتشار وسيع بوده و به آنھا وﯾبرﯾوکلرای حقيقی نيز گفته میشود .اﯾن سروگروپ قادر به آگلوتيناسيون آنتی سرمھای پلی واالن  O١می باشند.
 وﯾبرﯾوکلرای  non-o١که از لحاظ فنوتيپی شبيه گروه  O١بوده ولی قادر به آگلوتيناسيون آنتی سرمھای پلی واالن  O١نمیباشند،بنابراﯾن تحت عنوان وﯾبرﯾوھای فاقد آگلوتيناسيون ) (NAGSﯾا وﯾبرﯾوھای نان کلرا ) (NCVSنيز ناميده می شوند.اﯾن
گروه عامل گاستروآنترﯾت ھای تک گير و بيماری شبه کلراﯾی با شدت خفيف می باشد.نمونه ھای جدا شده وﯾبرﯾو کلرا
گروه سرمی  O١بر مبنای چندﯾن وﯾژگی فنوتيپی در دوبيوتيپ کالسيک و التور ) (Eltorطبقه بندی می شوند .ھم اکنون ،
بيوتيپ التور مسئول تقرﯾبا تمام موارد وبا در سطح جھان است و موارد کالسيک خارج از کشور بنگالدش دﯾده نمی شود.
وﯾبرﯾوکلرا  O١بر مبنای اﯾجاد اگلوتيناسيون در حضور آنتی سرم به سه سروتيپ اﯾنابا  ،اگاواو ھيکوجيما تقسيم می شوند
که سروتيپ اخير بسيار نادر است .گروھھای سرمی  O١و  O١٣٩که سم وبا ) (CTمی سازند کامال بيمارﯾزا ھستند و
تواناﯾی اﯾجاد ھمه گيری ھای وبا را دارند.
نمونه گيری و انتقال نمونه ھا برای تشخيص آزماﯾشگاھی:
زمان نمونه گيری

ھنگاميکه بيمار اسھال دارد ،ھرچه سرﯾعتر )ترجيحا در  ٤روز اول بيماری( وقبل از درمان آنتی
بيوتيکی

مقدار نمونه

٥گرم مدفوع )در صورت قوام داربودن( و  ٥سی سی )درصورت آبکی بودن( و ﯾا دست کم دو سواب
مقعدی از بيمار گرفته شود و روی محيط انتقال کری بلر تلقيح شود.

محيط انتقال

کری بلر محيط نيمه جامدی است که به دليل  PHباال)  (٨/٤محيط انتقال و نگھداری وﯾبرﯾوکلراست.

نگھداری محيط
انتقال پس از
نمونه گيری

پس از فروبردن سواب در محيط کری بلر ھرچه سرﯾعتر به آزماﯾشگاه انتقال ﯾابد.نمونه گرفته شده
بمدت  ٤٨ساعت در دمای  ٤درجه ﯾخچال و درغير اﯾن صورت در دمای فرﯾزر نگھداری شود )(-١٨
.ولی با توجه به اﯾنکه بعضی ارگانيزمھای مولد اسھال شدﯾدا به ھوای گرم حساس ھستند
پيشنھاد می شود نمونه در سرمانگھداری و ﯾا حمل شوند).نمونه گرفته شده برای تشخيص وبا را
در درجه معمولی اتاق  ٢٥-٢٧می توان نگه داشت(

آماده کردن نمونه

شماره نمونه -نام بيمار -تارﯾخ نمونه گيری به شکل خوانا برروی برچسب لوله نمونه نوشته شود )
از بکار بردن چسب پارچه ای بشدت پرھيز شود (.کليه اطالعات بيمار بر روی داده برگ ثبت شود و
ﯾک نسخه بھمراه نمونه ارسال ونسخه دﯾگر توسط فرستنده باﯾگانی گردد.

انتقال
به

درلوله را محکم ببندﯾد تا از نشت و آلودگی محيط جلوگيری شودودر ظرفی حاوی ﯾخ خشک ﯾا ﯾخ
مرطوب قرار دھيد و ھرچه زودتر به آزماﯾشگاه ارسال نماﯾيد.

شراﯾط
نمونه
آزماﯾشگاه

انتقال وبا از راه مدفوعی -دھانی است .چندﯾن بررسی ارتباط انتقال وبا را با نوشيدن آب ازچاھھای کم عمق،رودخانه ﯾا نھر
و حتی آب بطری وﯾخ نشان داده است .راه دﯾگرانتقال وبا غذاست .وﯾبرﯾوکلرا به راحتی برروی انواع غذاھای قلياﯾی مرطوب
رشد می کند .برنج پخته،عدس و دﯾگر غالت پخته شده با  PHخنثی محيط رشد عالی ھستند .ﯾخ زدن غذاھا ﯾا نوشيدنی
ھا از انتقال وبا جلوگيری نمی کند.
ازآنجاکه معاونت بھداشتی استان وظيفه ھماھنگی،آموزش،نظارت،تامين و پشتيبانی مراکز بھداشتی را بعھده دارد واحد
امور آزماﯾشگاھھا نيز در انجام اﯾن مھم به روشھای زﯾر اقدام می نماﯾد:

 آموزش پرسنل آزماﯾشگاه بصورت دوره ای ساليانه آموزش کارکنان آزماﯾشگاه بصورت موردی در بدو استخدام ﯾا ھمکاری جدﯾد در بخش التور تامين محيط ھاي كشت و معرف ھاي مورد نياز در آزمايشگاه التور تعيين سوش نھاﯾی و تاﯾيد موارد مثبت ارسالی از شبکه ھای مختلف استانی ارسال تعدادی از موارد مثبت اوليه در ھرسال به دانشکده بھداشت علوم پزشکی تھران جھت تاﯾيد نظارت و ارائه پس خوراند به آزماﯾشگاھھای بھداشتیپيوست ج /داده برگ نمونه مدفوع – ھمه گيری اسھال
کشور ----------------------------------------------منطقه---------------------------------------------
شھرستان -------------------------------------------شھر/روستا----------------------------------------
شماره
نمونه

تارﯾخ
گيری

نمونه

تارﯾخ بروز
عالئم

نام

سن

ونام خانوادگی

جنس

وجودخون در
مدفوع؟
بله/خير

ظاھر*

درﯾافت آنتی بي
بله/خير**

* شکل گرفته ) ش گ (،شل )ش(،آبکی)آ( خونی بلغمی )خ ب (
** نوع آنتی بيوتيک  ،مقدار ،و روزھاﯾی که دارو مصرف کرده است.
مشخصات نمونه گير  :نام و سمت-----------------------------------------------------------
نام و سمت --------------------------------------------------------------------------------
نشانی-------------------------------------------------------------------------------------
تلفن/نمابر/تلکس---------------------------------------------------------------------------
بيمارﯾھای منتقله از غذا:
بيمارﯾھای منتقله از غذا  ،بيمارﯾھاﯾی ھستند که از خوردن و آشاميدن غذا ﯾا نوشيدنی آلوده ناشی ميشوند.عوامل اﯾن
آلودگی باکترﯾھا ،توکسين ھا  ،وﯾروسھاوانگلھا ھستند .پدﯾده جھانی شدن  ،افزاﯾش مسافرتھا و نيز افزاﯾش مصرف
غذادرخارج از منزل در جوامع مختلف بيمارﯾھای منتقله از غذا را بعنوان ﯾک مشکل بھداشتی جھانی مطرح کرده است.
ازسال  ١٣٨٣اداره بيمارﯾھای منتقله از آب و غذا و عفونتھای بيمارستانی )مرکز مدﯾرﯾت بيمارﯾھا ( پنج بيماری باکترﯾال
منتقله از غذا را در نظام مراقبت وارد نمود که عبارتند از :
سالمونلوزﯾس ،شيگلوزﯾس ،اسھال خونی اشرشياکالﯾی ،مسموميت با سموم ناشي از استافيلوکوک ارئوس و بوتوليسم
سالمونلوزﯾس ) حصبه(:
ھمه سالمونالھا به استثناء سالمونال تيفی که مخصوص انسان است ھم برای انسان وھم برای پستانداران و پرندگان
بيمارﯾزا می باشند.کانون سراﯾت بيماری مدفوع و ادرار انسان  ،پستانداران و پرندگان بيمار و ﯾا ناقل می باشد و راه
ورودباکتری دھان است ) .ھمراه با مواد غذاﯾی و آب که بوسيله مدفوع آلوده شده اند(.
سالمونال تيفی عامل تب تيفوئيد ﯾا حصبه است ولی گاھی سالمونال پاراتيفی  ، Aپاراتيفی  Bﯾاپاراتيفی  Cنيز مولد اﯾن
بيماری است که در اﯾنصورت بيماری را پارا تيفوئيدمی نامند.دوره نھفتگی بيماری  ٢٤ساعت می باشد که برحسب تعداد
باکترﯾھای وارد شده اﯾن زمان کوتاھتر ﯾا طوالنی تر می شود .بيماری با عالئم تھوع،استفراغ ،اسھال ،دل درد و تب و گاھی
لرز شروع می شود ،گاھی اوقات اسھال ھمراه با خون و بلغم است .کشت خون در  ١٠روز اول بيماری مثبت می شود.
درھفته دوم وسوم در نيمی از موارد می توان ارگانيسم را از خون بدست آورد.
کشت مدفوع در ھفته اول  ٥٠درصد  ،در ھفته دوم  ٥٠درصد و در ھفته سوم  ٨٠درصد مثبت می شود.
آزماﯾشگاه معاونت بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی پس از درﯾافت نمونه ھای مثبت ازآزماﯾشگاھھای بھداشتی
شھرستانھا اقدام به جداسازی  ،تشخيص و تعيين نوع سالمونال با استفاده از آنتی سرمھای اختصاصی نموده و در صورت
تائيد پس خوراند نتاﯾج را به مقامات مسئول شھرستان مورد نظر اطالع می دھد.
شيگلوزﯾس:
شيگالھادر انسان عامل اﯾجاد بيماری شيگلوزﯾس ﯾا اسھال خونی می باشند که به شکل تک گير ﯾا ھمه گيری دﯾده می
شود.تمام انواع شيگالھا برای انسان بيمارﯾزا ميباشد ولی شيگال دﯾسانتری تيپ ﯾک ﯾا  Sd١تواناﯾی اﯾجاد طغيانھای بزرگ
باتلفات باال را دارد و ھمه گيرﯾھای گسترده و طوالنی مدت دﯾسانتری را سبب ميشود.عفونت با اﯾن نوع شيگال به نسبت
دﯾگر گونه ھای شيگال شدﯾدتر و طوالنی تر است و با مرگ ومير بيشتر ھمراه است .مقاومت به آنتی بيوتيک در  sd١نسبت
به دﯾگر گونه ھای شيگال سرﯾع تر و با فراوانی بيشتر رخ می دھد.دوره نھفتگی بيماری از  ١تا  ٥روز است.شيگالھا از راه
دھان وارد دستگاه گوارش می شوندو در مخاط روده جاﯾگير شده و بشدت افزاﯾش می ﯾابند و با ترشح سم در مخاط روده
تخرﯾب و اﯾجاد زخم نموده و اسھال خونی را سبب می شوند.

نمونه آزماﯾش جھت تشخيص بيماری نمونه مدفوع تازه بيمار است که ھمراه با بلغم وموکوس است.اسھال خونی باسيلی
در تمام نقاط جھان بخصوص مناطق گرمسيری وجوددارد و انسان تنھا مخزن باکتری و سرچشمه عفونت است .سراﯾت
بيماری از راه مدفوعی -دھانی است که بطور مستقيم از انسان به انسان ﯾا غيرمستقيم بوسيله مستراحھای فرنگی،
آفتابه ،دستگيره در و ظروف انجام می شود .آب و غذا و مگس نيز در سراﯾت بيماری دخالت دارند و منبع آلودگی آنھا مدفوع
بيماران و ﯾاناقلين می باشد  ٠تعداد کمی از مبتالﯾان ممکن است به مدت  ٣تا  ٥ھفته ناقل باکتری باشند(.
اشرشياکلی:
اشرشياکلی باسيلھاﯾی ھستند که به وفور در روده بزرگ انسان و حيوانات وجوددارند و فلور طبيعی روده می باشند.
بعضي از سويه ھاي اشرشياكلي با بدست آوردن عوامل ويروالنس بصورت سويه ھاي بيماريزا در مي آيند .بر اساس ظھور
عالئم كلينيكي اشرشياكلي ھاي پاتوژن به گروھھاي مختلف تقسيم مي شوند:
 انواع اشرشياکلی انتروتوکسيژن ) : (ETECعامل اسھال در ھمه سنين و نيز کودکان زﯾر  ٥سال و اسھال مسافران درکشورھای در حال توسعه است.
 انواع اشرشياکلی انتروپاتوژن ) : (EPECعلت عمده اسھال کودکان در کشورھای توسعه نيافته است. انواع اشرشياکلی مھاجم ): (EIECسوﯾه ھای آن از نظر خصوصيات بيماری زاﯾی و ظاھری شباھت زﯾادی به شيگالدارند.اﯾن نوع شيوع آن کمتر از انواع انتروتوکسيژن می باشد و در کودکان وبزرگساالن اسھالھای دﯾسانتری شکل بصورت تک گير
وﯾا ھمه گير بوجود می آورد.
 ) :Diffusely adherent E.coli (DAECاسھال آبکی در کودکان  ١تا  ٥ساله اﯾجاد می نماﯾند و ممكن است نقش مھمي دراسھال در كشورھاي پيشرفته داشته باشند.
 انواع اشرشياکلی انتروھموراژﯾک ) سروتيپ : ( O١٥٧:H٧اﯾن دسته از اشرشياکلی ھا معموال در كودكان و بزرگساالنباعث اسھال خوني يا غير خوني ھمراه با درد شکمی و بندرت با تب گزارش می شود.در برخی ازبيماران استفراغ نيز وجود
دارد  .دامھا از مھمترين منابع عامل بيماري مي باشند .بيشترﯾن موارد بيماری به علت مصرف گوشت قرمز گاو و دﯾگر
محصوالت گوشتی با پخت ناکافی ،آب  ،شير  ،آبميوه ھای پاستورﯾزه نشده ،سبزﯾجات پخته نشده و ميوه ھا می باشد.
برای جداسازی و شناساﯾی  E.Coli ٠١٥٧ : H٧از محيط انتخابی  S-MACاستفاده می شود.
استافيلوکوک آرئوس ﯾا استافيلوکوک طالﯾی :
باکتری کروی ﯾا بيضی به قطر  ٠/٨تا  ١ميکرومتر و بشکل خوشه انگور پھلوی ﯾکدﯾگرقرار می گيرند.بطور وسيع در طبيعت
پراکنده می باشند و روی پوست و مخاط اشخاص سالم  ،آب ،ھوا ،زمين  ،گرد و خاک  ،ظروف و وساﯾل معمولی و شير
گاووجود دارد.دوره نھفتگی اﯾن بيماری  ١تا  ٦ساعت است .مسموميت غذاﯾی استافيلوکوکی بيشترﯾن موارد مسموميت
غذاﯾی باکترﯾاﯾی را تشکيل می دھد .اﯾن بيماری در اثر خوردن غذای حاوی توکسين اﯾجاد می گردد .آلودگی غذا توسط
تھيه کنندگان مواد خوراکی که ناقل باکتری در بينی و دستھای خود می باشند نيز اﯾجاد می شود .مھمترﯾن عالمت دل
درد ،تھوع ،استفراغ ،گرفتگی عضالت ،سردرد و غيره می باشد  ،تب وجود نداردو بھبودی بيمار سرﯾع است.
نمونه ھای غذا مشکوک به استافيلوکوک طالﯾی جھت تشخيص عامل مسموميت غذاﯾی طبق دستور العمل مخصوص به
آزماﯾشگاه کنترل غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بھداشتی درمانی اصفھان ارسال می شود .کليه نمونه ھای
انسانی ازسراسر کشور جھت تشخيص سم استاف ارئوس به دانشکده بھداشت دانشگاه علوم پزشکی تھران و يا بخش
مرکز تحقيقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شھيد بھشتی ارسال می گردد.
بوتوليسم:
کلسترﯾدﯾوم بوتولينوم در انسان بيماری خطرناک بوتوليسم را اﯾجاد می کند .بوتوليسم مسموميت غذاﯾی شدﯾد و کشنده
است که به علت خوردن اغذﯾه نپخته و کنسروھای استرﯾل نشده که دارای سم اﯾن باسيل است اﯾجاد می گردد.چون
ساليان دراز ﯾکی از راﯾج ترﯾن علل اﯾن بيماری خوردن سوسيس ھای نپخته بوده است به ھمين علت بيماری را بنام التين
سوسيس ) (Botulusمی خوانند .انسان پس از خوردن غذاھائيکه در آنھا اﯾن باکتری رشد نموده و سم ترشح کرده مبتال به
بوتوليسم می شود.دوره نھفتگی بيماری  ١٢تا  ٣٦ساعت است .درابتدای بيماری عالئم شکمی بصورت دردھاﯾی در شکم
احساس می شود وپس از آن عالئم فلج که در مرحله استقرار بيماری است مشاھده می گردد که مھمترﯾن آن  :اختالالت
چشمی ،اختالالت گلو و حنجره ) اختالل در بلع ،تکلم و تنفس (  ،اختالالت ترشح بزاق )خشکی دھان( است .اﯾن بيماری
 ٤تا  ٨روز طول می کشد و ميزان مرگ وميرآن  ٦٥درصد است .علت مرگ فلج مرکز تنفسی ﯾا نارساﯾی قلب می باشد.
نمونه ھای مشکوک به بوتوليسم در اسرع وقت به انستيتو پاستور در اﯾران ارسال ميشود .جواب آزماﯾش توسط انستيتو
پاستور مستقيم به استان مربوطه و جھت ھماھنگی و برنامه رﯾزی به مرکز مدﯾرﯾت بيمارﯾھا معاونت سالمت ارسال
ميگردد.معاونت بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفھان وظيفه ھماھنگی ،آموزش  ،نظارت وپشتيبانی مراکز بھداشتی را
به عھده دارد و در اﯾن راستا واحد امورآزماﯾشگاھھای معاونت بھداشتی اقدامات زﯾر را صورت می دھد:
 -١آموزش پرسنل آزماﯾشگاه بصورت دوره ای ساليانه
 -٢آموزش پرسنل آزماﯾشگاه بصورت موردی در بدو استخدام ﯾا ھمکاری جدﯾد در بخش بيمارﯾھای منتقله از غذا
 -٣تامين برخی از اقالم مورد نياز در اﯾن بخش
 -٤تائيد و تعيين سوش نھاﯾی موارد مثبت ارسالی از شبکه ھای مختلف استانی
 -٥ارسال تعدادی از موارد مثبت اوليه در ھر طغيان به آزمايشگاه مرجع سالمت جھت تائيد
مراحل تشخيص آزمايشگاھي ويبريوكلرا
 -١سواب نمونه بر روي محيط غني كننده  APWتلقيح و بمدت  ٦-٨ساعت در اتو  ٣٥تا  ٣٧درجه سانتي گراد گرما گذاري
مي شود.
 -٢كشت بر روي محيط انتخابي – افتراقي  TCBSو دماگذاري در اتو  ٣٥-٣٧درجه سانتي گراد بمدت  ١٨-٢٤ساعت

 -٣انجام تستھاي غربالگري بيوشيميايي جھت شناسايي كلني ھاي مشكوك كه شامل :
تست اكسيداز-آزمونھاي  ، SIM، LIA، KIAآزمون رشته  ،رنگ آميزي گرم مي باشد.
 -٤در مرحله نھايي تست سرم شناختي با استفاده از آنتي سرمھاي ) O١پلي واالنت  ،اگاوا و اينابا ( انجام مي شود.
سوشھاي ويبريوكلرا ) O١ھيكوجيما – اگاوا -اينابا ( شناسايي مي شوند.
در صورت عدم مشاھده اگلوتيناسيون با آنتي سرمھاي  O١از آنتي سرم  O١٣٩استفاده مي شود و در صورت عدم
مشاھده و در صورت عدم مشاھده اگلوتينه با اين آنتي سرم سوش باكتري مورد نظر ويبريونان كلرا يا  NAGمي باشد.
 -٥انجام تست ْآنتي بيوگرام – كشت روي محيط مولر ھيتون آگار و استفاده از ديسكھاي فورازوليدون ) ، (Frآمپي سيلين
) ، (AMكوتريموكسازول ) ،(Sxtناليديكسيك اسيد  ،سيپروفلوكساسين و تتراسايكلين.
 -٦ارسال  ٥نمونه اول مثبت در ھر سال به آزمايشگاه مرجع سالمت.
مراحل كشت نمونه مدفوع از نظر شيگال و سالمونال
امكان جداسازي شيگال و سالمونال با كشت نمونه در آبگوشت مغذي بيش از وقتي است كه نمونه مدفوع بطور مستقيم بر
روي محيط اختصاصي كشت داده شود .دو محيط آبگوشت مغذي به اين منظور استفاده مي شود
 GN Brothو محيط سلنيت .F
 -١انتقال حدود يك گرم از نمونه مدفوع به محيط  GNبراث و اتوگذاري بمدت  ٤-٦ساعت در  ٣٥±٢درجه سانتي گراد جھت
جداسازي شيگال و سالمونال و انتقال يك گرم از نمونه يا سواب آلوده مدفوع به محيط  SFو دما گذاري در  ٣٥-٣٧درجه
سانتي گراد بمدت  ١٢ساعت اختصاصا جھت افزايش احتمال جداسازي سالمونال ھا.
 -٢كشت از روي محيط آبگوشت مغذي ) GNيا  ( SFبر روي محيط نسبتا انتخابي  XLDو دماگذاري در ٣٥±٢درجه سانتي
گراد بمدت  ١٨-٢٤ساعت.
 -٣بررسي پليت ھاي  XLDاز نظر وجود كلني ھاي قرمز ) شيگال  ،پروويدنسيا و سالمونال  SH٢منفي ( و كلني ھاي قرمز
با مركز سياه )گونه ھاي سالمونال و ادوارد سيال(.
 -٤انجام تستھاي شناسايي با استفاده از محيط ھاي بيوشيميايي :
 ، LDC ،SIM ، MR ، VPمالونات  ،سيترات  ،اوره  TSI ،يا . KIA
نتايج حاصل از آزمونھا در سالمونالھا
) (-) LDC (+اندل ) (-ملونات *) (+سيترات ) (+حركت )MR(+) VP (-
* سالمونال تيفي و سالمونال پاراتيفي  Aسيترات منفي ھستند.
نتايج حاصل از آزمونھا در شيگالھا
) (±) LDC(-اندل ) (-مالونات ) (-سيترات ) (-حركت )MR(+) VP(-
 -٥شناسايي سرم شناختي سالمونال و شيگال:
الف -با استفاده از آنتي سرم ھاي چند ظرفيتي و تك ظرفيتي سوماتيك سالمونال تست آنتي سرمي انجام مي شود در
صورتيكه با آنتي سرم پلي واالنت )گلوتينه نشد ولي از نظر بيوشيميايي به سالمونال تيفي شباھت دارد.بايد از آنتي سرم
 VIاستفاده نمود.
ب -شناسايي سرم شناختي شيگال با استفاده از آنتي سرم پلي واالنت سوماتيك و سپس آنتي سرم تك ظرفيتي انجام
مي شود.
جنس شيگال چھار گروه سرمي دارد كه ھر گروه گونه اي است كه آنتي ژنھاي خاص سروتيپ ھاي گروه خود را دارد.
گروھھاي سرمي  C ، B ، Aو  Dبه ترتيب برابر شيگال ديسانتري  ،شيگال فلكسنري  ،شيگال بويدي و شيگال سونه اي
ھستند .سه گروه از چھار گروه ياد شده شامل شيگال ديسانتري  ،شيگال فلكسنري و شيگال بويدي از تعدادي سروتيپ
تشكيل شده اند.
 -٥انجام آزمون حساسيت ضدميكروبي ) روش بخش ديسك روي آگار (.
كشت باكتري جدا شده بر روي محيط مولر ھينتون آگار و پخش ديسك ھاي آنتي بيوتيكي ) كوتريموكسازول – كلرامفنيكل
– آمپي سيلين – ناليديكسيك اسيد – سيپروفلوكساسين بر روي آن و گرما گذاري محيط تلقيح شده بمدت  ١٦-١٨ساعت
در دماي  ٣٥±٢درجه سانتي گراد و سپس اندازه گيري قطرھاله عدم رشد و مقايسه با جداول  CLSIو گزارش آن به پزشك.

