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  الخالصة

-Salmonellaباســــتخدام الوســــط الزرعــــي Salmonellaتــــم فــــي هــــذه الدراســــة عــــزل الجــــنس البكتیــــري 

shigella-agar ًة بـالنمو علـى هـذا الوسـط ، حیـث ائصها الزرعیصعلى خمن عینة ماء مجاري وشخصت اعتمادا

أجـــري اختبـــار الحساســـیة لهـــذه البكتریـــا واظهـــرت النتـــائج حساســـیة البكتریـــا . بمركـــز اســـود ةظهـــرت  البكتریـــا شـــاحب

ومقاوماتهـا للمضـادات نودوكسـي سـایكلینوكلورافیتكول وتراي مثیبریم وستریتومایسـیناسییكللمضادات الحیاتیة االم

نمــة للتراســایكیأظهــرت نتــائج التحییــد باســتخدام درجــة الحــرارة وجــود صــفة المقاو . نكومایســینلو نالحیاتیــة تتراســایكلی

  .على البالزمید 

  

The role of plasmids in resistance of Salmonella to several antibiotics
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Abstract
During the recent study, the bacterium Salmonella was isolated from sewage 

using salmonella-shigella-agar and diagnosed according to cultural properties where the 
colonies appeared pale with black center.

The sensitivity test was preformed for this bacterium against several antibiotics 
using disc technique. The results appeared that this bacterium was sensitive to the 
antibiotics amicacin, chloramphinicol, trimethoprin, doxycycline and streptomycine and 
resistant to tetracycline and lincomycin.

Plasmid curing using elevated temperatures revealed that the resistance to 
tetracycline was carried on plasmid genes.
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  المقدمة

المحطمـة القـادرة یلجأ الكائن المجهري الى مقاومة المضادات الحیاتیة بوسائل عدیدة منها انتاج االنزیمـات 

أو منع المضاد من الوصول إلى الهدف الذي ةملات فیها الى جزیئات خراعلى تحلیل جزیئة المضاد أو اجراء تحوی

  .یؤثر فیه 

.Bزافـــــــي مقدمـــــــة االنزیمـــــــات البیتاالكتیمـــــــتـــــــأتي Lactamaseات نة لمجموعـــــــة البنســـــــلیمـــــــالمحط

  .الكثیر من الحاالت العالجیة ات التي تعد من االسباب الرئیسیة لفشلنریو سبلو افوالسی

النزیمــات البیتــاالكتمیز مــن قبــل بالزمیــدات معظمهــا اقترانیــة ةمنتجــوجــد أن أغلــب االوبئــة ســببها ســالالت 

میة سـو و ماالنزیمـات الكرو عـن تجـة انالا الـبعض أخطـر بكثیـر مـن المقاومـة واعتبرهـ، ة المقاومة المتعـددة فلة لصمحا

βمضادات البیتاالكتام ضد مجموعةالتي تعمل  - Lactam.  

أصــبحت مقاومــة المضــادات الحیویــة احــدى المشــاكل الشــائعة عالمیــا علــى المســتوى الصــحي واالقتصــادي 

وبقـدرتها ةحیـوي مـن مجـامیع مختلفـمضـاد ددة الكثـر مـن تحملـه مـن مقاومـة متعـمتأتیة مـن خطـورة البالزمیـدات لمـا 

ـــــال مـــــا بـــــین ال ـــــا المعویـــــة معهـــــا زالت المختلفـــــة حاملـــــةعـــــعلـــــى االنتق ـــــة البكتری صـــــفة المقاومـــــة هـــــذه وألهمیـــــة عائل

Enterabocteriaceae ـأهــتم هــذا البحـــث بتحلیــل وتحدیــد المحتــوى البالزمیــدي لبكتریــا الـــ. مــن الناحیــة العالجیــة

Salmonella 1(وهي من البكتریا الممرضة. (  

  

  المواد وطرق العمل 

تیـة المـواد االاستعملت. جامعة االنبار –قسم علوم الحیاة . أجریت هذه الدراسة في مختبرات كلیة العلوم 

  :اختبار حساسیتها للمضادات الحیویة و Salmonellaبكتریافي عزل وتشخیص 

1-Salmonella – shigella agar. S-Sagarسـتخدامه فـي وتـم احسـب تعلیمـات الشـركة المجهـزةرحضـ

  ) .2(تشخیص البكتریا 

فــي حفــظ الســالالت حســب تعلیمــات الشــركة المجهــزة واســتخدمحضــر. Nutrient agarكــار المغــذي اال -2

  ) .3(تها موادا

كمـا فـي Sensitivity testالحساسـیة اتاستخدام عدد من المضادات الحیاتیة وبتراكیـز مختلفـة فـي اختیـار -3

  :الجدول التالي 

  المضادات الحیویة  الرمز

AK  Amicacine
CACloramphinicol
TMTrimethoprine  
D  Doxycyline  

TETetracycyline  
MYLincomycin  

S  Streptomycin

  :حفظ وادامة السالالت البكتیریة -4

وأضیفساعة 18لمدة م37ºبدرجة حرارةائل أالكار المغذي بعد تلقیحهمعلىحفظت سالالت البكتریا

كعامل انتخابي (ة ـالالت المقاومـسالي ـالحفاظ على بالزمیدات المقاومة فألجلأحیانا مضاد حیاتي للوسط الزرعي 

Selective Marker ( ، مــن مواصــفاتها الــى مائــل التأكــدالســالالت فقــد نقلــت مســتعمرة واحــدة بعــد إدامــةفــي أمــا

. وأحیانــا یســتعمل وســط اغنــائي لتنشــیط البكتریــا أثنــاء االدامــة . شــهر واحــد مــن النقلــة الســابقة بعــدالمغــذياالكــار 
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تعرضها الحتمال فقدان أطول دونلغرض حفظ السالالت فترات و . م4ºحفظت كافة السالالت في الثالجة بدرجة 

ثــم یلقـح بكمیــة مــن البكتریــا % 40ســبة رول بنســیحضـر المــرق المغــذي مضــافا الیـه الكلی،بعـض مواصــفاتها الوراثیــة 

حفـظ السـالالت لمـدة سـنة او بهـذه الطریقـة ویمكـن م20ºمن مـزروع علـى وسـط صـلب ویخـزن فـي المجمـدة بدرجـة 

  .) 3(اكثر 

Plasmidتحیید البالزمیدات -5 curing   

 Plasmid curing  by elevated temperature:تم التحیید باستخدام درجة الحرارة 

المثالیـــة لحـــین وصـــولها مرحلـــة النمـــو فـــوق درجـــة حـــرارة النمـــو م7º-2ت المزرعـــة البكتریـــة بدرجـــة نمیـــ

مكـن اختبارهـا عـن یاتعملت سلسلة من التخافیف وزرعت على أوساط صلبة للحصول على مسـتعمر . اللوغاریتمي 

یـل الكهربـائي فـي هـالم حي للبالزمیـد باسـتخدام التر ئر من قبل البالزمید أوالفقدان الفیزیـافطریق فقدانة الصفة التي یش

  ) . 4(االكاروز 

   Selection of cured cells–حیدة مانتقاء الخالیا ال-6

ثــم التحـري عــن ،ت النامیــة علـى االكــار المغـذي بعـد تعـرض البكتریــا الـى عوامــل التحییـد وعــزل المسـتعمرا

Replica plateةالخالیـــا المحیـــدة باســـتخدام تقنیـــة االطبـــاق المكـــرر  technique حیـــث تـــم انتخـــاب عـــدد مـــن

pickبطریقــة ونقلــت المســتعمرات بواســطة اعــواد خشــبیة SDSالمسـتعمرات بدرجــة الحــرارة و  and patch . الــى

واســتخدمت الخالیــا غیــر . اوســاط االكــار المغــذي المضــاف الیــه المضــادات الحیاتیــة التــي ســبق ان قاومتهــا البكتریــا 

ــ. و علــى اطبــاق المضــادات نمــرة موجبــه للكســیطةالمعاملــ علــى وســط االكــار المغــذي ذاتهــا المســتعمرات تكمــا نقل

  .Master plateالطبق االصل لتمثلالخالي من المضادات 

المزروعـة فعنـد عـدم ظهـور النمـو علـى الوسـط الحـاوي علـى المضــاد ةالنمـو للمسـتعمرات عنـد الرقعـلـوحظ

  .)3(ذا ان الخلیة فقدت صفة المقاومة واصبحت حساسة لذلك المضاد یعني هةوسط المقارنوظهوره على 

  

  النتائج والمناقشة

   Cultivationالزرع -1

حیـث اسـتخدم هـذا الوسـط ،SS-agarذات مركـز اسـود علـى وسـط ةظهرت مستعمرات السالمونیال شاحب

وسـط علـى سـكر الالكتـوز كاسـاس للتفریـق یحتـوي هـذا الإذ للتفریق بـین بكتریـا السـامونیال والشـكیال عـن بقیـة االنـواع 

ویعود سبب ظهور المركز االسود الى تحریر كبریتیـد الهیـدروجین وترسـبه علـى ،بین االنواع المخمرة وغیر المخمرة 

  ) . 5(شكل كبریتید الحدید 

  :   Sensitivity testفحص الحساسیة -2

ن االقـــراص للمضــادات المبینـــة فـــي عنــد زرع البكتریـــا علــى وســـط االكــار المغـــذي الموضـــوع علیــه عـــدد مــ

  :تبین ان البكتریا كانت مقاومة للمضادات الحیاتیة ) 1(الجدول رقم 

Lincomycin (MY)وTetracyclin (TE)  , حساسة للمضادات الحیاتیة و:  

Amicacine (AK)وCloramphinicol (CA) وTrimethoprine (TH) وDoxycyline (D) 

Streptomy cinو (S) .  
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البكنریا للمضادات الحیویة أعاله هو وجود البالزمیدات التـي تشـفر النتـاج هاان سبب المقاومة التي أظهرت

كمـا یمكـن تفسـیر المقاومـة نتیجـة عـدم دخـول ، أنزیمیة تجعل المضـاد غیـر مـؤثر علـى البكتریـا ةبروتینات ذات صف

  .) 4،6(المضاد الى داخل الخلیة البكتیریة 

  :ما سبب حساسیة البكتریا للمضادات الحیویة المذكورة فیعزى الى عدة أسباب منها ا

  .قاطعة أو محوره للمضاد ةذات صفعدم وجود بالزمیدات -1

اسـالفها وبذلك ال تملـك البكتریـا جینـات وراثیـة موروثـة مـندروسةهذه المضادات سابقا للبكتریا المعدم استخدام -2

.لمقاومة هذه المضادات 

.) 4،6(ذلك تفقد صفة المقاومة عند البكتریا لبعض هذه المضادات یحید البالزمید و ان -3

  التحیید باستخدام درجة الحرارة-3

باســــتعمال درجــــة الحــــرارة حیــــث لــــم تنمــــو المســــتعمرات   Salmnellaتــــم تحییــــد البالزمیــــدات فــــي بكتریــــا 

علـى % 5التحییـد فـي هـذه الطریقـة هـي ةت نسـبوكانـم43ºهـا وهـي التـي تـم تنمیتهـا فیعرضـة إلـى درجـة الحـرارةالم

المقاومـة المرتفعـة حـرارة إلـى درجـة الة معرضـفقـدت البكتریـا الإذ ي علـى المضـاد الحیـاتي وسط االكار المغـذي الحـاو 

  .للمضاد الحیاتي تتراسایكلین 

حامـــل لصـــفة زمیـــد الســـبب فقـــدان جزئـــي او كلـــي للبالیعاملـــة بهـــا مدرجـــة الحـــرارة علـــى البكتریـــا التـــأثیران 

  ) .4(المقاومة 

ة التحییــدفي البالزمیــدات فــي عملیــةنتــائج مماثلــSDS (Sodium dodecy sulphate)ـكمــا اظهــر الــ

  ) .Pseudomonas aeroginosa)2 ،7،8ا ـى بكتریـه علـة مماثلـلین في دراسعن مقاومة التتراسایكةالمسؤول
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