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  الخالصة

) 100(درست عدد من العینات الماخوذة من األسطح النباتیة الشجار الحمضیات وكانت على شكل مسحات من 

لوجود بكتریا الزوائف اذ بلغت اظهرت النتائج تسجیل نسبة منخفضة , هذه األشجار) اوراق وسیقان وثمار(عینة من 

, مضادات حیویة استخدمت ضدها سیفوتاكسیم 5لم یالحظ وجود فروق في حساسیة هذه البكتریا تجاه ,%. 27

اذ بلغت مقاومة المجموعة األولى . سیفالكسین و الكولستین فكانت بصورة عامة مقاومة لها , اموكسیلین , الجینتامایسین 

ا المجموعة الثانیة فكانت مقاومة لالموكسیلین والسیفالكسین والكولستین وحساسة لمضادي ام% 100لهذه المضادات 

  %.60وكذلك الحال بالنسبة للمجموعة الثالثة أظهرت نسبة مقاومة لكل منها , السیفوتاكسیم والجینتامایسین 
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Abstract
As wellknown that P. aeruginosa are opportinastic pathogen bacteria. 100 samples 

were collected from citrus (Leaves, Stalks and Fruits) and studied for the existence of  P. 
aeruginosa . Results indicated That (27%) of samples were positive for P. aeruginosa. 
There is no difference in susceptibility of  P. aeruginosa  of different sources towards 
antibiotic (Cefotaxime, Gentamycin, Amoxicillin, Cephalexine and Colistin). Also 
results showed three groups of  resistance. The first group was 100% while the resistance 
of Amoxicillin, Colistin and Cephalexine was 60 % for the second and the third groups 
which were sensitive for Gentomycin and Cefotaxime.

  

  المقدمة

أنها بكتریا ذات مقاومة عالیة و Pseudomonas areuginosaئف الزنجاریة امن المعروف عن بكتریا الزو 

روف بیئیة مختلفة ودرجات حراریة ظمرونة كبیرة لمختلف الظروف تبعًا لطبیعتها الوراثیة ، فهي تستطیع العیش في 

والتوجد بكتریا تضاهي هذه البكتریا من حیث تعدد نشاطها في التغذیة وتحلیلها ألعقد المركبات فهي تحلل ) 1(تباینه م

كل أنواع األغذیة من هایدروكربونات  ومشتقات نفطیة ومبیدات وملوثات كیمیائیة مختلفة ویندر وجود غذاء الیتلف بها 
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تنقعات والمناطق الساحلیة البحریة ومیاه األنهر وتوجد أیضاً على النباتات فهي حرة المعیشة تعیش في التربة والمس) 2(

وعلى أنسجة الحیوانات وتكون عادة بشكل طبقة رقیقة على الصخور والتربة وتعد من أهم الممرضات األنتهازیة لإلنسان 

)3(اخرى في الموطن البیئي نفسه وهذا یعود ربما لمقاومتها للمضادات الحیویة والمطهرات وازالتها او طردها لبكتریا 

.  

  

  طریقة العمل

المصنعة (Transport medium)عینة باستخدام مسحات جاهزة مجهزة بوسط ناقل 100تم جمع : جمع العینات . 1

لبساتین في ) النارنج,اللیمون,البرتقال (من اوراق واغصان وثمار نباتات (Greiner Germany)من قبل شركة 

وجلبت الى للفترة من نهایة شهر تشرین الثاني وحتى منتصف شهر آذار لوجة وناحیة الصقالویةاطراف مدینة الف

  .ساعة 24لمدة درجة مئویة37المختبر وخططت على اوساط الماكونكي والدم وحظنت بدرحة حرارة 

درجة مئویة لحین 4جمیع العینات او النماذج التي اخذت لغرض دراستها قد حفظت بدرجة حرارة: حفظ العینات . 2

  .البدء بالعزل 

تم عزل وتشخیص البكتریا المعزولة من عینات النماذج المأخوذة والمزروعة على وسطي غراء : العزل والتشخیص . 3

  ) .4(كي اعتمادًا على نالدم والماكو 

 ,(Oxoid)كة منتجة من شر مضادات حیویة5استخدمت اقراص : اختبار حساسیة العزالت للمضادات الحیویة . 4

(England) ألجراء فحص حساسیة العزالت لهذه المضادات باستخدام الوسط الزراعي مولر هنتون

(Muller-Hinton agar)اعة على وسط س24- 18مل من المزروع البكتیري بعمر0.1تم نشر أذ(MHA)

ترك الطبق بعد النشر لمدة ، 108بعد ان قورنت عكورة النمو المتكونة مع عكورة محلول ثابت العكورة القیاسي 

(CI-CL-AM-GN-CTX)دقیقة في درجة حرارة الغرفة ثم وزعت بعدها على اقراص المضادات الحیویة 10-15

ساعة 24درجة مئویة لمدة 37وضعت األطباق بعد ذلك في الحاضنة بدرجة حرارة , على سطح الطبق الزرعي 

  ) .5( لتثبیط ومقارنتها مع ماورد في لمالحظة حساسیة هذه العزالت وقیاس مناطق ا

  

  النتائج والمناقشة

أظهرت الدراسة اختالف نسب وجود هذه البكتریا بالنسبة ألجزاء النبات والتي كانت بصورة عامة قلیلة او منخفظة 

وهذه (سمدة ربما یعود ذلك الى الظروف المرافقة لتواجدها من رطوبة ودرجة حرارة واشعة الشمس والتعرض للمبیدات واأل

وقد سجلت . وكذلك على اصابة النبات بأفات فطریة او بكتریة اخرى ) األخیرة ربما تساعدعلى زیادة مقاومة هذه البكتریا 

  .) 1( نسب منخفظة نسبیًا في عزل هذه البكتریا من األسطح النباتیة الحیة وكما مبین في الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

عزالت المعزولة منها وعدد المضادات التي قاومتها هذه العزالت من مجموع عدد النماذج وعدد ال) 1(جدول رقم 

  مضادات حیویة مستخدمة5

  عدد المضادات المقاومة  النسبة  عدد العزالت  )العینات(عدد النماذج   مصدر النماذج
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21419.05  األوراق

37821.63  الثمار

421537.53  السیقان

    10027  المجموع

  

لكن قد یعتمد ذلك ) 6( رغم من سهولة امكانیة عزل بكتریا الزوائف الزنجاریة من التربة والنبات كما فعل على ال

اضافة الى الظروف المشار الیها آنفًا الى نوعیة المیاه المستخدمة للسقي كذلك على معاملة التربة باألسمدة والمبیدات 

لبساتین بعضها قریبة من نهر الفرات وهذه المیاه تحتوي على العدید الكیمیاویة وهذا یتماشى مع موقع العزل أذ كانت ا

من المركبات الكیمیاویة والمواد حیث ان منطقة العزل في محافظة األنبار تتعامل مع األسمدة الكیمیاویة والعضویة 

) 8( سطحیة اخرى او میاه ) 7( والمبیدات وهذا یمكن ان یؤثر على نسب عزلها سواء كانت المیاه لسقي النباتات 

  Tap waterعالوة على قدرة هذه البكتریا للتواجد في ماء الحنفیة ) 9( سواء في الریف او في المدینة ,او میاه الشرب 

كما لوحظ في هذه العزالت قدرة تحمل هذه البكتریا للظروف البیئیة المختلفة وامكانیة انتقالها ) . 10( والماء المقطر 

یشكل خطورة بالنسبة لالشخاص ذوي الخلل المناعي او الدفاعي للجسم والسیما عند مالحظة نسب الى اإلنسان  مما

استخدمت خمس , مقاومة هذه البكتریا للمضادات الحیاتیة  المستخدمة في هذه الدراسة والتي كانت على العموم مرتفعة 

لمعزولة من األوراق اكثر من غیرها من العزالت كما یالحظ ارتفاع مقاومة البكتریا ا)1(مضادات حیاتیة جدول رقم 

نسبة مقاومة و % 100فكانت نتائج مقاومة للمضادات بالنسبة لعزالت األوراق . )2(من اجزاء النبات  جدول رقم 

  . لكل من عزالت السیقان والثمار % 60

  

  ة منها المضادات الحیویةنسبة مقاومة عزالت الزوائف الزنجاریة لمختلف المصادر المعزول) 2(جدول رقم 

مصدر 

العزالت 

  )المجامیع(

عدد 

  العزالت

  النسب الكلیة  مقاومة المضادات الحیویة

CTXGNAMCLCIRS

0  100  100  100  100  4100100  األوراق

6040  100  100  100  1500  السیقان

6040  100  100  100  800  الثمار

S ) = ساسیةالح) فعالیة المضاد الحیوي  

R ) = المقاومة) عدم تأثیر المضاد الحیوي  
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