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 الملخص
ت الحيوية وامالح المعادن الثقيلة وامتالك عواملل اجري هذا البحث بهدف دراسة انتشار وتوزيع صفة المقاومة لبعض المضادا

 المعزولة من مصادر مختلفة.  Salmonella typhimuriumو Escherichia coliالمعوية الضراوة في عزالت البكتريا 
وذة من في العزالت الماخأظهرت نتائج اختبارات الحساسية للمضادات الحيوية تباينا واضحا في توزيع وانتشار صفة المقاومة و 

 كملا أن معظلم العلزالت ،Salmonella typhimuriumو Escherichia coliلكلل ملن بكتريلا  او ملن مصلادر متعلددة ،مصلدر واحلد
 .Erythromycinو Ampicillinو Amoxicillinشيوعا  أكثرالمدروسة قاومت المضادات الحيوية وبصورة 
( فقلد وكبريتلات النحلا  كلوريد الكادميومو  وكلوريد الكوبلتكلوريد النيكل و )كلوريد الزئبق كل وفيما يتعلق بأمالح المعادن الثقيلة 

البكتريللللا عللللزالت لوان أعلللللب نسللللبة مقاومللللة  المعللللادن،المدروسللللة مللللن مصللللادرها المختلفللللة مقاومللللة واضللللحة تجللللا  هللللذ   العللللزالتأظهللللرت 
Escherichia coli وSalmonella typhimurium  كمللا تبللاين توزيللع  التللوالي،% علللب 73.3و% 93.3كانللت تجللا  كلوريللد النيكللل

 وانتشار هذ  الصفة باختالف العزلة ومصدر العزل.
 البروتيللز، الهيمواليسللين،تبللين مللن خللالل النتللائج الخاصللة بللالتحري عللن امللتالك العللزالت المدروسللة لللبعض عوامللل الضللراوة )و 
كللللذلك البروتيللللز فللللي بعللللض عللللزالت  ،نللللوعي البكتريلللا ن إنتللللاه الهيمواليسللللين كللللان شلللائعا فللللي العديللللد مللللن عللللزالتأالجيالتنيللللز(  اليلللوريز،

Escherichia coli بينما تبلين علدم املتالك العلزالت المدروسلة  العزل،تباين توزيع عوامل الضراوة هذ  باختالف العزالت ومصدر  وقد
 الضراوة.لبقية عوامل 

 

 ا المعوية.البكتري الضراوة، الثقيلة، عوامل الحيوية المعادن المضادات الدالة:الكلمات 
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ABSTRACT 

      This study was conducted in an attempt to investigate the spread and the distribution of antibiotics 

and heavy metals resistance characteristic and virulence factors possession in some Enterobacteria 

Escherichia coli & Salmonella typhimurium isolated from various sources. 

The results of antibiotics sensitivity test showed a clear variation in the distribution and the spread 

of the resistance feature these antibiotics whether in the isolates from the same source or within different 

sources for both  E. coli and  S. typhimurium. Moreover, most of the isolates showed multiple resistance 

feature against the antibiotics and resistance against Amoxicillin, Ampicillin and Erythromycin  was the 

most common amongst the studied isolates.  

The heavy metals(CuSo4,CoCl2,NiCl2,CdCl2 and HgCl2) sensitivity results showed a clear 

resistance against these metals salts and the highest percentage of the E. coli and the S. typhimurium was 

against NiCl2 which was (93.3%) and (73.3%) respectively. Also the distribution and the spread of this 

feature was variant based on the isolate and the source of the isolate.  

From the results of investigating some virulence factors (Haemolysin, Protease, Urease and 

Gelatinase) results showed that the production of  Haemolysin was common amongst many isolates of 

the two types of bacteria and the same was for the Protease in the Escherichia coli. The distribution of 

the virulence factors varied according to the isolates and the sources of these isolates, while results 

showed that the isolates do not have the other studied virulence factors. 

 

Keywords: Antibiotics, Heavy metals, Virulence factors, Enterobacteria. 
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 المقدمة

ن االسلللتعمال الواسللللع إإذ  مجتمعاتنلللا،ة المضلللادات الحيويلللة فللللي البكتريلللا ملللن المشلللاكل الكبيلللرة والهامللللة التلللي تواجههلللا تعلللد مقاومللل
والعشوائي وغير المنتظم أحيانا للمضادات الحيوية في الطب البشري وغيرها من االستخدامات أدى إلب تطور وانتشار المقاومة لي  في 

إن مقاوملة المضلادات الحيويلة خاصلة بلين أفلراد  .(Tollefson et al.,2008كلن أيضلا فلي البيئلة )ولفحسلب عزالت اإلنسلان والحيلوان 
أفللراد العائلللة المعويللة توجللد فللي بيئللات ومضللايف متنوعللة مثللل المللاء والتربللة إذ أن  ،البكتريللا المعويللة تشللكل تهديللدا علللب الصللحة العامللة

املا  ،طبيعيلة أو مكتسلبة تهلاوقد تكلون مقاوم (.Andres et al., 2005إلنسان )والنباتات واإلنسان والحيوانات وتسبب إصابات خطيرة ل
فتعتمللد علللب  بينمللا المكتسللبة ،تعتمللد علللب الفسلللجة والخللواص الوراثيللة للبكتريللا أو علللب التركيللب الكيميللائي للمضللاد واليللة عمللل الطبيعيللة ف

ألجيال والسالالت من نفل  النلوأ أو بلين أنلواأ مختلفلة ضلمن نفل  مقاومة وتنتقل عبر االجينات  الطفرات الوراثية التي قد تسبب ظهور
فقلي (، بواسلطة النقلل االRachakonda and Cartee,2004) أو علن طريلق اكتسلاب جينلات المقاوملة ملن بكتريلا إللب أخلرى ،العائللة

 (.Baquero et al.,2008) لثقيلة في مقاومتها للمضادات الحيوية والمعادن ا تي تؤدي دورا مهما  لللجينات بواسطة البالزميدات ا
 ، ان البشلري النشلاط نالنلاجم عل الصلناعي التقلدم التلي انتشلرت بسلبب ةيلئيالب المشلاكل اخطلردى حلإ للةيالثق بالمعادن التلوث اصبحو 
اكيلز عاليلة ملن التلي تتعلرض لتر  ئلةيالب فلي ةيلر يالبكت للمجتمعلات ةيلفيالوظ النشلاطات عللب سللبي ريتلأث لل  المعلادن لهلذ  العلالي زيلالترك

وملن ضلمنها مقاوملة  المعلادن لهلذ  ةيلالعال اتيالمسلتو  ضلد مقاوملةليلات آ ايلالبكتر  طلورت وبلذلك ،خرىأبطريقلة او بل السامة لةيالثق معادنال
 لةيالثق المعادن مقاومة وهنالك عالقة مابين (Khan et al., 2009; Pandit et al., 2013) يونات المعادنأوتحمل  ،الضغط المعدني

الحيويلة قلد تظهلر مقاوملة للمعلادن ايضلا،  للمضلادات المقاومة ايالبكتر  سالالت نأب دةيعد دراسات اظهرت اذ ةيو يالح المضادات مقاومةو 
ألنزيمللات كالهيمواليسللين والبروتيللز واليللوريز وممللا يللؤدي الللب تفللاقم المشللكلة وزيللادة خطورتهللا هللو امتالكهللا لعوامللل ضللراوة مثللل انتاجهللا 

 .( ;Akinbowale et al., 2007) Katzung,2004 والجيالتنيز
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ن إف لذلك المعوية لكون صفة المقاومة العالجية وامتالك عوامل الضراوة المختلفة هي من أهم مظاهر الخطورة لدى الجراثيم ا  نظر و 
ية المرضية الضلارية واألملراض علب تطور وانتشار العزالت البكتير  را  يإمكانية انتقال هذ  الصفات من جرثومة إلب أخرى يعد مؤشرا خط

ألهميت  الصلحية والبيئيلة فقلد هلدفت  ،وألجل تسليط الضوء علب هذا الموضوأ، المرتبطة بها وانعكا  ذلك علب الصحة العامة للمجتمع
بعلض البكتريلا  تعلزاليللة واملتالك عواملل الضلراوة بلين دراسة توزيع وانتشلار صلفة المقاوملة للعالجلات والمعلادن الثق الدراسة الحالية إلب
 من المصادر المختلفة. المعوية المعزولة

 المواد وطرائق العمل

 المواد -1
  العزالت البكتيرية

 Salmonellaوبكتريللللا السللللالمونيال  Escherichia coliعزلللللة مللللن كللللل مللللن بكتريللللا  15 اسللللتخدمت فللللي هللللذ  الدراسللللة      

typhimurium   ملن ميلا  المجلاري وخمل  علزالت  معزوللة المستشفيات وخم  علزالت من بيئة معزولة بواقع خم  عزالت لكل منها
  مرضية جميعها معزولة ومشخصة في قسم علوم الحياة /كلية العلوم / جامعة الموصل. من عينات سريرية
 األوساط الزرعية 

او حسلب  (Cruickshank,1975; MacFaddin,2000)وفقلا  لملا ورد فلي  ُأِعلدتتاالوساط الزرعية الواردة فلي هلذ  الدراسلة 
 تعليمات الشركة المصنعة لها.

 أقراص المضادات الحيوية 
 .(1الجدول )مبينة مع تراكيزها في  التركية Bioanalyseُأسُتخِدَمت عشرة مضادات حيوية مجهزة من شركة 

 

 : نوع وتركيز المضادات الحيوية المستخدمة في الدراسة1الجدول 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لمعادن الثقيلة امالح ا

المسلتخدمة فلي هلذ  الدراسلة تلم الحصلول عليهلا  Cuso4و   CoCl2و  NiCl2و  CdCl2و  HgCl2 .امالح المعادن الثقيلة
 من قسم الكيمياء/ كلية العلوم / جامعة الموصل.

 
 طرائق العمل   -2

  اختبار الحساسية للمضادات الحيوية

 الرمز المضاد الحيوي ت
 (gµوالتركيز)

 الرمز المضاد الحيوي ت

 (gµوالتركيز)

1 Gentamycin CN10 6 Erythromycin E30 

2 Nalidixic acid NA30 7 Tetracyclin TE10 

3 Ciprofloxiacin CIP10 8 Ampicillin AMP25 

4 Amoxicillin AX25 9 Amikacin AK30 

5 Trimethoprim TMP25 10 Cefotaxime CTX10 
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نمللو البكتريللا المعزولللة وتللم تحديللد  فلليية للمضللادات الحيويللة لدراسللة تأثيرهللا أخضللعت جميللع العللزالت البكتيريللة لفحللص الحساسلل
ولغللرض إجللراء   ،حساسللية أو مقاومللة هللذ  العللزالت للمضللادات باالعتمللاد علللب قيللا  قطللر تثبلليط النمللو بللالملم حللول األقللراص المسللتعملة

 ,.Vandepitte et al)نظملة الصلحة العالميلة م التلي اعتملدتها Bauer-Kirby (Bauer et al., 1966)االختبلار اعتملدت طريقلة 

2003). 
 اختبار الحساسية المالح المعادن الثقيلة 

تركيلز خلزين فلي الملاء المقطلر المعقلم للحصلول عللب ملالح اال هلذ  تم تحضير أوساط املالح المعلادن الثقيللة علن طريلق اذابلة
ولقحللت  º( م50-45المغللذي المعقللم والمبللرد الللب درجللة )ثللم اضلليفت الللب وسللط االكللار  ،ºم 4ملغم/مللل وحفظللت فللي درجللة حللرارة  25

سللاعة ومللن ثللم تللم تحديللد حساسللية ومقاومللة العللزالت البكتيريللة المللالح  24لمللدة  ºم37العللزالت بطريقللة التخطلليط وحضللنت األطبللاق عنللد 
 .(Grant and Pittard,1974)المعادن الثقيلة 

 المدروسة اختبارات الكشف عن عوامل الضراوة

 :علب النحو اآلتي (Cruickshank,1975; MacFaddin,2000) البالعمل في هذ  االختبارات  ئقااستندت طر 

 إنتاج األنزيم المحلل لليوريا  اختبارUrease Test  
  الدم اختبار تحللHaemolysin test 

  اختبار إنتاج أنزيم البروتيزProtease production test 

 جيالتين  اختبار إنتاج األنزيم المميع لل Gelatinase test   
 

 النتائج والمناقشة
 المدروسة :توزيع صفة المقاومة للمضادات الحيوية في عزالت البكتريا المعوية 

 المعزوللللة ملللن المصلللادر المختلفلللة الختبللللار Salmonella typhimuriumو  E.coliأخضلللعت جميلللع علللزالت بكتريلللا 
 الجلدوالن)ويوضلح . ة بين العزالت ذات المصدر الواحد او ضمن المصادر المختلفة لمعرفة صفة المقاومالحساسية للمضادات الحيوية 

تباين واضح في نمط حساسية أو مقاومة العلزالت المعزوللة ملن مصلدر واحلد أو مصلادر العلزل المختلفلة مملا يعكل  ان هنالك ( 3و  2
سب مقاومة عالية في البكتريا المعزولة وضد عدد كبير من . إن وجود نتنوعا كبيرا في توزيع صفة المقاومة للمضادات في هذ  العزالت

فللي ظهللور البكتريللا المقاومللة  كللان للل  تللأثير   اذ ،المضللادات الحيويللة قللد يعللود إلللب االسللتعمال العشللوائي وغيللر المسلليطر عليلل  فللي اإلنسللان
ن االستعمال الشامو للمضادات وانتشار محددات مقاومة المضادات في المجتمعات البكتيرية  ل للمضادات في الغذاء الحيواني أدى إللب ا 

إنتلللاه مخلللزن للبكتريلللا المقاوملللة للعلللاله فلللي القنلللاة المعويلللة للحيوانلللات والتلللي يمكلللن أن تنتقلللل إللللب اإلنسلللان علللن طريلللق السلسللللة الغذائيلللة 
(Cheong et al., 2014). 

يالحلظ فلي حاللة علزالت بيئلة المستشلفب  ،لواحلدبالنسبة لنمط المقاومة المنفردة اللذي يمثلل مقاوملة العلزالت المختلفلة للمضلاد او 
%( للمضلللادات 100كانلللت حساسلللة بشلللكل مطللللق ) E.coliن جميلللع علللزالت أ ، Salmonella typhimurium  و E.coliلبكتريلللا 
%( للمضللللاد 100بينمللللا كانللللت مقاومللللة بشللللكل مطلللللق ) ،NalidixacidوCefataxime ،Ciprofloxacin Tetracycline الحيويللللة

% للمضلللللللللادين 80أظهلللللللللرت مقاوملللللللللة عاليلللللللللة بنسلللللللللبة  اذوتبلللللللللاين نملللللللللط مقاومتهلللللللللا للمضلللللللللادات األخلللللللللرى  ،Amoxicillinالحيلللللللللوي 
TrimethprimوAmpicilin، أملللللللا مضلللللللادات Erythromycin وGentamycin  وAmikacin  60فكانلللللللت نسلللللللبة مقاومتهلللللللا % 

 % علب التوالي. 20% و 40و 
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مقاومتها العالية بنسبة  لوحظ اذ ،لمعزولة من بيئة المستشفيات Salmonella typhimuriumكذلك الحال بالنسبة لبكتريا 
 Ciprofloxacinو  Trimethprimوحساسلللليتها المطلقللللة للمضللللادات الحيويللللة  Erythromycinو  Ampicilin% للمضللللادين 80
فكانلت نسلبة   Gentamycinو Nalidixacid و   Tetracyclineو Amoxicillinأملا  مضلادات ،Cefataximeو Amikacinو

 %.20مقاومتها 
 

 تجاه المضادات الحيوية المدروسة. E.coli : نتائج فحوصات الحساسية لعزالت بكتريا2 الجدول
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 لمستشلفب،اإن التطابق في صفة المقاومة المنفردة المطلقة تجا  مضاد معين في عزالت المصدر الواحد وفلي هلذ  الحاللة بيئلة 
يسلللمب بلللالتنميط بالمقاوملللة  فيملللاقلللد يعكللل  التشلللاب  فلللي توزيلللع هلللذ  الصلللفة ضلللمن هلللذ  البيئلللة وقلللد يسلللتفاد منهلللا ألغلللراض تشخيصلللية 

Resistotyping .لغرض التحري عن السالالت المسببة للموجات الوبائية لبعض األمراض والتحري عن مصادرها 
 E.coliمضللللادات والعالجللللات بللللين عللللزالت المستشللللفيات ومنهللللا بكتريللللا تشللللير الدراسللللات إلللللب انتشللللار صللللفة المقاومللللة للو 

المعزوللة ملن بيئلة المستشلفب  E.coliن علزالت أ Yismaw et al., (2010)حيلث أكلد الباحلث  ،Salmonella typhimuriumو
اد وتتفللللللق نسللللللبة مقاومللللللة المضلللللل Ciprofloxacin % لمضللللللاد33ونسللللللبة   Gentamycin% للمضللللللاد 47أظهللللللرت مقاومللللللة بنسللللللبة 

Gentamycin  مللع النتللائج التللي حصلللنا عليهللا وتختلللف بالنسللبة للمضللادCiprofloxacin ذ كانللت نسللبة المقاومللة اكثللر ممللا حصلللنا إ
 Amoxicillinمن ردهات المستشفيات مقاومتهلا لمضلاد  E.coliعلب عزالت  Aluyi et al., (2013)وأظهرت دراسة الباحث  ،علي 

وأظهرت حساسية عالية  ،% 32.1كانت  Nalidixacid% ونسبة مقاومة مضاد 42.9بنسبة  Tetracycline% ومضاد 71.4بنسبة 
 . Ciprofloxacin% لمضاد 100بنسبة 

 تجاه المضادات الحيوية المدروسة. typhimurium Salmonella: نتائج فحوصات الحساسية لعزالت بكتريا  3 الجدول
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ملن بيئلة المستشلفيات إنهلا  Salmonellaفلي دراسلت  عللب علزل بكتريلا  Muhammed et al., (2013)وأوضلح الباحلث 
فلي حلين أظهلرت حساسلية عاليلة بنسلبة  ،% عللب التلوالي69.2% و 84.2بنسلب  Amoxicillinو  Gentamycinمقاومة لمضلادي 

 .Ciprofloxacin% لمضاد 100
( يالحللظ أن نمللط المقاومللة المنفللردة لعللزالت بيئللة المستشللفيات قللد تبللاين مللع العللزالت المرضللية 3و 2جللدولين ال)بللالعودة الللب
%( فللي العللزالت المرضللية لبكتريللا 20نجللد إن نسللبة مقاومتلل  كانللت ) Tetracyclineفبالنسللبة للمضللاد الحيللوي  ،وعللزالت ميللا  المجللاري

E.coli ( فلللللي بكتريلللللا 60و )%Salmonella نسلللللبة المقاوملللللة لهلللللذا المضلللللاد فلللللي علللللزالت ميلللللا  المجلللللاري لبكتريلللللا . وكانلللللتE.coli 
%(. كمللا تباينللت نسللبة المقاومللة فيمللا يتعلللق بالمضللادات األخللرى. وهللذا األمللر يعكلل  التبللاين فللي توزيللع صللفة 40هللي) Salmonellaو

الت المرضلية والبيئيلة لهلاتين الجرثلومتين. المقاومة لهذ  المضادات باختالف مصدر العزل. وان هذ  الصفة منتشرة بشكل واسع في العلز 
% لمضلللاد 100سللهال أظهلللرت مقاوملللة بنسلللبة اإلالمعزوللللة ملللن حلللاالت  E.coliن أنملللاط بكتريللا أ( 2008وأوضللحت الباحثلللة العكيلللدي )

Erythromycin ،  فلللي حلللين أظهلللرت مقاوملللة لمضلللاداتTetracycline  وAmpicilin وTrimethprim  وأظهلللرت 70بنسلللبة %
%. وفلللي 0فكانلللت نسلللبة مقاومتللل   Ciprofloxacin% أملللا مضلللاد 50بنسلللبة   Gentamycinو  Amoxicillinضلللادي ومقاوملللة لم

أظهللرت مقاومللة عاليللة لمضللاد  E.coliإن عللزالت   Alshara (2011)دراسللة فللي األردن علللب أطفللال مصللابين باإلسللهال أكللد الباحللث 
Ampicilin  ومضلللاد 84بنسلللبة %Nalidixacid   هلللرت نسلللب مقاومللللة منخفضلللة لمضللللادات % وأظ47.3بنسللللبةGentamycin  و

Ciprofloxacin وCefataxime  علب التوالي.11% و 14.5% و 17.3كانت إذ % 
من حلاالت إسلهال  Salmonella علب عزالت Manikandan and Amsath (2013)بينما بينت نتائج دراسة الباحثين 

% لمضلللاد 18.2% وأظهلللرت مقاوملللة منخفضلللة بنسلللبة 90.9بنسلللبة  Amoxicillinو Ampicilinامتالكهلللا مقاوملللة عاليلللة لمضلللادي 
Nalidixacid    فلي حلين أظهلرت حساسلية مطلقلة لمضلاداتCiprofloxacin وAmikacin  وGentamycin وCefataxime  

 %.100بنسبة 
ميلا  المجلاري أظهلرت ملن  E.coliإن علزالت  Abo-state et al., (2012)أشلار الباحلث ، وفيملا يتعللق بميلا  المجلاري

بينمللللا  Tetracycline% لمضللللاد 39.5وأظهللللرت مقاومللللة  Erythromycinو  Ampicilin% لمضللللادي 100مقاومللللة عاليللللة بنسللللبة 
 .  Cefataximeو   Amikacin% لمضادي 100كانت حساسة بنسبة 

مجلاري مقاومتهلا لمضلادي المعزولة من ميا  ال Salmonella في دراست  علب بكتريا  Oubrim (2012)كما أكد الباحث 
Ampicillin  وTetracycline  فللي حللين أظهللرت كللل العللزالت حساسللية مطلقللة للمضللادات ،علللب التللوالي %58.3و  %70.8بنسللب 

Gentamycine  Ciprofloxacin  وAmikacin   وCefataxime  . 
 Ampicilin% لمضلاد33.33 مجلاري مقاوملةالملن ميلا   E.coliن علزالت أ Eze (2012)وأظهرت نتائج دراسة الباحلث 

فللللي حللللين أن  ، Nalidixacidو  Ciprofloxacin% لمضللللادي 100حساسللللية عاليللللة بنسللللبة و  Gentamycin% لمضللللاد 11.11و 
وحساسلللية   Ciprofloxacin% لمضلللاد 8و Ampicilin% لمضلللاد 16ملللن ميلللا  المجلللاري أظهلللرت مقاوملللة  Salmonella  علللزالت

 .Gentamycinو   Nalidixacid% لمضادي 100عالية مطلقة 
هذ  ن البكتريا المقاومة للمضادات في أفي بكتريا امعاء اإلنسان ب الحيوية يقترح التنويع الضخم لجينات مقاومة المضاداتو 

ن امعللاء أبلل Fouhy et al., (2014)أثبتللت دراسللة الباحللث  اذ ،لجينللات مقاومللة المضللادات الحيويللة ًتعمللل بوصللفها خزانللا البيئللة انهللا
لهذ  الجينات اذ انها تنتقل مع البكتريا الممرضة الب البكتريا المتعايشلة فلي امعلاء االنسلان وتسلبب مقاوملة كن أن تعد مصدرا اإلنسان يم

وجلود المضلادات الحيويلة فلي ميلا  المجلاري يمكلن أن تلؤدي إللب و  (.Licht and Wilcks, 2005) المضلادات وفشلل العلاله مسلتقبال
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ن المضللادات الحيويللة ال تللؤيض بشللكل كامللل فللي جسللم إحيللث  ،لحيويللة مللن خللالل الضللغط االنتخللابيظهللور بكتريللا مقاومللة للمضللادات ا
% مللن الجللرأ التللي تعطللب لإلنسللان تطللرح مللع البللول والخللروه كمللواد فعالللة 90% و30إن  ،اإلنسللان أو الحيللوان الللذي عللولج بالمضللادات

للبكتريلا المقاوملة للمضلادات الحيويلة فلي  األفقي تسمح بتنلوأ علال   النقلليات آوان  ،سمح بنمو البكتريا المقاومة وتثبط البكتريا الحساسةت
الجللين األفقللي  ة المقاومللة للعللاله المتعللدد وموقعللا  مهمللا  لنقلللللبكتريللا المعويلل ًرئيسللا ً. لللذا تعللد ميللا  المجللاري مسللتلماالملوثللةالبيئللات المائيللة 

 (.Baquero et al., 2008لتوفر المواد الغذائية والتجمعات العالية للبكتريا ) 
( ومالحظلللة نسلللبة المقاوملللة المتعلللددة وانتشلللارها بلللين علللزالت البكتريلللا المدروسلللة ملللن المصلللادر 3و 2 الجلللدولين)وبلللالرجوأ اللللب

حيث ، المختلفة يالحظ إن جميع هذ  العزالت امتلكت صفة المقاومة المتعددة للمضادات وان االختالف كان في عدد المضادات ونوعها
تتواجللد بكثللرة فللي   E.coliوهللذا قللد يعللود إلللب أن بكتريللا   ،Salmonella نسللبة مقاومللة عاليللة مقارنللة بعللزالت E.coli أظهللرت عللزالت

المختلفلة وتمتلاز بجينلوم معلروف بمرونتل   PHأمعاء اإلنسان وحيوانات ذوات الدم الحار ولها القدرة علب التأقلم مع درجات الحرارة وقليم 
مللن قبللل الطفللرات واالقتلللران والتوصلليل هللذ  الخصلللائص منحللت البكتريللا ألفللة عاليلللة تمكنهللا مللن مقاوملللة وقدرتلل  علللب التطللور باسلللتمرار 

 .( Cruickshank et al.,1975)الظروف الصعبة واالزدهار في بيئات مختلفة
دة عاليلة المعزولة من حاالت سلريرية وميلا  مجلاري كانلت نسلبة مقاومتهلا المتعلد  E.coliوأظهرت النتائج إن عزالت بكتريا 

% 38لة من بيئلة المستشلفيات المعزو   E.coliفي حين كانت نسبة المقاومة المتعددة لعزالت  ،% علب التوالي50% و 54حيث كانت 
% بينملللا كانللت نسلللبة المقاوملللة 38المعزوللللة ملللن ميللا  المجلللاري فكانللت نسلللبة مقاومتهلللا المتعللددة  Salmonellaأملللا عللزالت ، (1شللكل )

 % علب التوالي.24% و 30حاالت مرضية وبيئة المستشفيات  المتعددة لعزالتها من
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

جــاه عـــدد مـــن ت  Salmonella typhimurium بكتريـــا و E.coliزالت بكتريــا النســـب المئويــة للمقاومـــة المتعــددة لعـــ :1الشــكل 
 المضادات الحيوية المدروسة.

 

وان سبب المقاومة المتعددة قد تكون ناشئة من الطفرات التلقائية أو علن طريلق انتقلال بالزميلدات أو جينلات قلافزة أو غيرهلا 
كروموسللوم إللب بالزميلد وهللذا قلد يفسللر انتقلال بعلض األنزيمللات المسلؤولة عللن  وتمتللك أهميلة كبيللرة فلي نشلر المقاومللة التلي قللد تنتقلل ملن

ري مقاومة المضادات إلب البالزميدات وبالتالي نشرها بين األنواأ البكتيرية عن طريق آليات نقل الجين األفقي التي تشمل االقتران البكتي
 (.Selim and Hagag, 2013والتحول الوراثي والتوصيل)
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 المقاومة المالح المعادن الثقيلة في عزالت البكتريا المعوية المدروسة:توزيع صفة 
  NiCl2و  CdCl2و  HgCl2( مقاومللللللة البكتريللللللا المعويللللللة المدروسللللللة المللللللالح المعللللللادن الثقيلللللللة 5و  4الجللللللداول )توضللللللح 

 HgCl2% لللللل 80بة وبنسلللل NiCl2% لللللل 93.3بصللللورة عامللللة مقاومللللة عاليللللة بنسللللبة  E.coliاذ أظهللللرت بكتريللللا  Cuso4و  CoCl2و 
 وبينللللللت دراسللللللة الباحللللللث .CoCl2% لللللللل 53.3وبنسللللللبة مقاومللللللة   CdCl2و  Cuso4% لكللللللل مللللللن  73.3وأظهللللللرت مقاومللللللة بنسللللللبة  

(Karbasizaed et al., (2003  فلللي دراسلللتهم عللللب بكتريلللاE.coli  المعزوللللة ملللن علللدوى المستشلللفيات أن البكتريلللا كانلللت مقاوملللة
ملن  E.coli عللب علزالت Alboghobeysh et al., (2013) الباحلثلثقيللة. وأكلدت ذللك دراسلة للمضلادات الحيويلة واملالح المعلادن ا

 ومقاومة للمضادات الحيوية وهذا يماثل ما حصلنا علي  من نتائج. Cu,Ni,Cdميا  المجاري حيث كانت مقاومة المالح المعادن 
وأظهللرت نسللبة  Cuso4% لللل 66.6ومقاومللة بنسللبة NiCl2 % لللل 73.3مقاومللة بنسللبة  Salmonellaفللي حللين أظهللرت بكتريللا         
. وتؤكلد العديلد ملن الدراسلات انتشلار صلفة مقاوملة املالح المعلادن CdCl2و  CoCl2و  HgCl2% المالح المعادن الثقيللة 60مقاومة 

 E.coliعلزالت بكتريلا  ( فلي دراسلتها أن جميلع2005حيلث أوضلحت الباحثلة اللدليمي ) ،Salmonellaبكتريا E.coli الثقيلة في بكتريا 
فللي دراسلتهم علللب  Tamil Selvi et al., (2012) كملا أوضللح الباحلث ،CdCl2و  HgCl2ملن حلاالت اإلسللهال كانلت مقاوملة للللل 

 . وأشلللللار الباحللللللثHg% للمعلللللدن الثقيلللللل 55و  Cu% للمعلللللدن الثقيلللللل 30ملللللن ميلللللا  مجلللللاري أنهلللللا مقاوملللللة بنسلللللبة  E.coliعلللللزالت 
(Tulayakul et al., (2011 لب أن عزالت اSalmonella  وE.coli   مجاري أظهرت مقاومة لكل من الالمعزولة من مياCu,Cd. 
 

 تجاه امالح المعادن الثقيلة المدروسة. E.coli نتائج فحوصات الحساسية لعزالت بكتريا :4الجدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R  =Resistance 

 سة()حسا S  =Sensitive )مقاومة(                                   

 
 ت

 
 العزل مصدر

 امالح المعادن الثقيلة

HgCl2 NiCl2 CdCl2 CoCl2 Cuso4 

1 

بيئة 
ال

مستشفيات
 S R S R R 

2 R R R S R 

3 R R S S R 

4 R S R R S 

5 R R R S S 

 %60 %40 %60 %80 %80 % للمقاومة المنفردة

6 

سريرية
 R R R R R 

7 S R R R R 

8 R R S S R 

9 R R R R S 

10 R R R S R 

 %80 %60 %80 %100 %80 % للمقاومة المنفردة

19 

 
مياه مجاري

 R R R S R 

20 R R R R R 

21 R R R R S 

22 R R S R R 

23 S R R S R 

 %80 %60 %80 %100 %80 % للمقاومة المنفردة

 %73.3 %53.3 %73.3 %93.3 %80 % للمقاومة المنفردة الكلية
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 للبكتريلا نفسلهايالحظ كذلك من النتلائج تبلاين فلي توزيلع صلفة المقاوملة الملالح المعلادن الثقيللة ضلمن علزالت المصلدر الواحلد 
ن هلذ  النتلائج إفل، وملن ثَلمت وكذلك عزالت المصادر المختلفة كما تباينت نسلب المقاوملة لهلذ  االملالح بلين علزالت نلوعي البكتريلا المعويلة

ا في توزيع هذ  الصفة ضمن العزالت المدروسة كما يتضح كلذلك انتشلار وشليوأ هلذ  الصلفة بنسلبة مرتفعلة فلي هلذ  تعك  تنوعا واضح
المعادن عن طريق أنظملة  رحِ أو طَ  خذِ أآليات مقاومة متنوعة إما عن طريق االختالف في وجود إلب  ترجعن مقاومة المعادن إالعزالت. 

زالة المثيل( إلب مركبات قد تكون اقل ُسلالتدفق أو تحويل المعادن أنزيميا )عن  ية أو قلقلة أكثلر ملن م  طريق األكسدة واالختزال والميثلة وا 
 (.Kamala-Kannan and Lee, 2008المركب األصلي )

 

 تجاه امالح المعادن الثقيلة المدروسة. typhimurium  Salmonella: نتائج فحوصات الحساسية لعزالت بكتريا 5الجدول 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

R                       =Resistance                          )مقاومة( S  =Sensitive )حساسة( 

 
 ت

 
 العزلمصدر 

 امالح المعادن الثقيلة

HgCl2 

 

NiCl2 CdCl2 CoCl2 Cuso4 

1 

بيئة  
المستشفيات

 S S R S R 

2 S R R R S 

3 R S S S R 

4 S R S R S 

5 R R S S R 

 %60 %40 %40 %60 %40 % للمقاومة المنفردة

6 

سريرية 
 

R S S R R 

7 R R R S R 

8 S R R R S 

9 S R R R R 

10 R R R R R 

 %80 %80 %80 %80 %60 % للمقاومة المنفردة

11 

 
مياه مجاري

 S R R R R 

12 R R R S S 

13 R S S R R 

14 R R S S R 

15 R R R R S 

 %60 %60 %60 %80 %80 % للمقاومة المنفردة

% للمقاومة المنفردة 
 الكلية

60% 73.3% 60% 60% 66.6% 
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، Ampicillinالنتائج ان البكتريا المتحملة لملح المعدن الثقيل النيكل كانت لها مقاومة عالية تجلا  المضلاد الحيلوي  بيّنتكما 
المعلدن حصلل بلين  -التلي اظهلرت بلان التحملل المضلاعف للمضلاد Christina et al., (2012)وهذ  النتائج اتفقت ملع نتلائج الباحثلة 

 والنيكل. Ampicillinالمضاد 
إن قللدرة البكتريللا علللب مقاومللة المضللادات الحيويللة والمعللادن الثقيلللة يمكللن أن تسللبب تعقيللدات صللحية خطيللرة بسللبب قللدرة هللذ  

المجتملع البكتيلري وبلذلك  فليإللب البكتريلا األخلرى والتلي سلوف تلؤثر  R-plasmid بوسلاطةاألحياء المجهرية علب نقل جينات المقاومة 
 (Mgbemena et al., 2012تسبب تعقيد المعالجة )

 

 مختلفة:توزيع عوامل الضراوة المدروسة في عزالت البكتريا المعوية المعزولة من مصادر 
 وعالجهللا، ولكللنيزيللد مللن مشللكلة اإلصللابات البكتيريللة إن امللتالك البكتريللا صللفة المقاومللة للمضللادات الحيويللة والمعللادن الثقيلللة 

ل امللتالك البكتريللا للعديللد مللن عوامللل الضللراوة المتمثلللة بإنتللاه األنزيمللات كالهيمواليسللين والبروتيللز واليللوريز والجيالتنيللز وغيرهللا مللن عواملل
 (.Katzung, 2004) وتعقيدها الضراوة يزيد من خطورة هذ  المشكلة

أملا  ،%40 بنسلبة كانت منتجة للهيمواليسين E.coliعزالت من بكتريا  6( إن 7و  6الجدولين )في  بينت النتائج الموضحةو  
 E.coliحيللث أظهللرت النتللائج إن عللزالت بكتريللا  ،%26.6عللزالت منتجللة للهيمواليسللين  4فقللد كانللت  Salmonella بخصللوص بكتريللا

% علللب 40% و 60نتللاه ألنللزيم الهيمواليسللين حيللث كانللت المعزولللة مللن حللاالت إسللهال أظهللرت أعلللب نسللبة إ Salmonellaوبكتريللا 
 التوالي. 

المعزوللة  E.coliوان علزالت بكتريلا  ،% 33.3منتجلة ألنلزيم البروتيلز  E.coliن خمل  علزالت ملن بكتريلا أوأظهرت النتائج  
بكتريلا عزللة ملن  ةين للم تنلتج أيل%. في ح40أعلب نسبة إنتاه إلنزيم البروتيز كانت اّن من حاالت إسهال ومن بيئة المستشفب أظهرت 

Salmonella  عزللة ملن بكتريلا  ةأما قابلية إنتاه أنزيمي اليوريز والجيالتنيز فللم تنلتج أيل البروتيز،أنزيمE.coli وبكتريلا Salmonella 
اوة األمللر الللذي يعكلل  نتللائج إن هنللاك تباينللا واضللحا فلي امللتالك هللذ  البكتريللا لعواملل الضللر ال هلذ  وكشللفت اإلنللزيمين،هللذين لالمدروسلتين 

  ل.تنوعا أيضا في توزيع هذ  الصفة سواء ضمن عزالت المصدر الواحد أو المصادر المختلفة للعز 
 ملللللللللللن بيئلللللللللللة المستشلللللللللللفب كانلللللللللللت منتجلللللللللللة إلنلللللللللللزيم  E.coli( إن علللللللللللزالت 2009الباحلللللللللللث الحسللللللللللليني وآخلللللللللللرون ) أكلللللللللللدّ و  

 كملللا أظهلللرت نتلللائج الباحلللث ،عزللللة أنلللزيم اليلللوريز ةم تنلللتج أيلللفلللي حلللين لللل ،% 72% وأنلللزيم البروتيلللز بنسلللبة 60.5الهيمواليسلللين بنسلللبة 
(Abskharon et al., (2009 ن علزالت أE.coli   وهلذا يماثلل ملا حصللنا عليل   مجلاري للم تنلتج أنزيملي اليلوريز والجيالتنيلزالملن ميلا

يجلة موجبلة إلنلزيم الجيالتنيلز أظهلرت نت 152ملن مجملوأ  E.coliعلزالت  4ن اللب أ Sharma et al., (2007)شلار أفيملا  ،ملن نتلائج
المعزوللة ملن  E.coli% ملن علزالت 60 الب أن Doughari et al.,(2011) في حين أشارت دراسة الباحث ،وهذا يختلف عن نتائجنا

 % ملن علزالت75ن أ El-Taib (2011) مجلاري كانلت منتجلة إلنزيملي الهيمواليسلين والجيالتنيلز. وأظهلرت نتلائج دراسلة الباحلثالميلا  
Salmonella .من حاالت إسهال كانت منتجة إلنزيم الهيمواليسين 
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 .E.coli : نتائج اختبارات الكشف عن بعض عوامل الضراوة المدروسة في عزالت بكتريا6 الجدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتيجة السالبة -         + النتيجة الموجبة  
 

إن  اذ بدرجلة واحلدة،خطرهلا  كلونيالسالالت البكتيرية قد  أنّ بغض النظر عن مصدر العزلة  دراستنا الحالية خالل نستنتج من
عوامل الضراوة لم تقتصر علب السالالت المرضية علب الرغم من أن السالالت المرضية ربما لها خصائص ضراوة أكثر من السلالالت 

ن أكثللر إالبكتيريلة ملن المصللادر األخلرى التللي يمكلن أن تكللون ضلارية عنللد تلوفر الظلروف المناسللبة وتشلكل خطللرا عللب الصللحة العاملة. 
ئللة المستشللفيات وبيئللة ميللا  المجللاري ال تختلللف كثيللرا بوجللود عوامللل الضللراوة ومقاومللة المضللادات الحيويللة والمعللادن الثقيلللة عللن عللزالت بي

ن مقاومللة أاالنتشللار البيئللي لهللذ  البكتريللا المرضللية يشللكل تهديللدا وخطللرا علللب صللحة اإلنسللان ويبللدو فللأن وبالتللالي  ،السللالالت المرضللية
هم اإلنسلان وُيسل ،ة بغلض النظلر علن مصلادر عزلهلان الثقيلة وعوامل الضراوة تكون شائعة في البكتريا المعويلالمضادات الحيوية والمعاد

ولكلن أيضلا فحسلب في انتخاب األحياء المجهرية المقاومة والضارية عن طريق سوء استعمال المضادات الحيويلة للي  فلي المستشلفيات 
طالق النفايات الص هلذ  البيئلات  وتعلد ،ناعية الحاوية عللب المضلادات الحيويلة والمعلادن الثقيللة إللب البيئلةفي الزراعة والطب البيطري وا 

  ت
 مصدر العزل

 عوامل الضراوة

 اليوريز الجيالتنيز البروتيز الهيمواليسين

1 

 

بيئة المستشفيات
 - - - - 

2 + + - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - + - - 

 %0 %0 %40 %20 % لوجود عامل ضراوة واحد

6 

سريرية 
 

+ + - - 

7 - + - - 

8 + - - - 

9 - - - - 

10 + - - - 

 %0 %0 %40 %60 % لوجود عامل ضراوة واحد

11 

 
مياه المجاري

 

+ - - - 

12 - - - - 

13 + - - - 

14 - - - - 

15 - + - - 

 %0 %0 %20 %40 % لوجود عامل ضراوة واحد

% الكلية لوجود عامل ضراوة 
 واحد

40% 33.3% 0% 0% 
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فلي مثلل هلذ  البيئلات قلادرة عللب اكتسلاب وتبلادل المحلددات الوراثيلة تكلون للبكتريلا المقاوملة والضلارية وجينلات المقاوملة التلي  ا  جيد ا  خزان
 لثقيلة وعوامل الضراوة وتنقل إلب المستشفيات وبالعك .المسؤولة عن مقاومة متعددة للعاله وتحمل المعادن ا

 
 .Salmonella typhimurium  نتائج اختبارات الكشف عن بعض عوامل الضراوة المدروسة في عزالت بكتريا :7لجدولا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتيجة السالبة -+ النتيجة الموجبة      
 

 العربية المصادر
بعض عوامل الضراوة لبعض البكتريا المعزوللة (. دراسة إنتاجية 2009) اقبال خضر، الجوفي ؛رغد ، عبداللطيف ؛رعد خليل ،الحسيني

 .9-1 (،2)20 .مجلة علوم المستنصرية من ردهات االطفال الخده.
المعزوللة ملن حلاالت إسلهال  Escherichia coliالبالزميدي في جرثومة  DNA(. تحييد محتوى الل 2005) الء سعيد شيتآ ،الدليمي

 جامعة الموصل. ،كلية العلوم ،نمو الجرثومة. رسالة ماجستير فيير السكريات األطفال باستخدام االكردينات والريفامبين وتأث

 E.coli 0157:H7(. التللوث الجرثللومي لميلا  الشللرب فلي محافظللة نينلوى والتحللري علن السللاللة 2008العكيلدي، أنغلام جبللار عللوان سلللمان )
 العلوم، جامعة الموصل.وعالقتها بمجاالت إسهال األطفال دون سن الخامسة. رسالة ماجستير، كلية 

  ت
 مصدر العزل

 الضراوة عوامل

 اليوريز الجيالتنيز البروتيز الهيمواليسين

1 

  

بيئة المستشفيات
 - - - - 

2 + - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

 %0 %0 %0 %20 % لوجود عامل ضراوة واحد

6 

سريرية  
 

 

+ - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 + - - - 

10 - - - - 

 %0 %0 %0 %40 % لوجود عامل ضراوة واحد

11 

 
مياه المجاري

 

- - - - 

12 - - - - 

13 + - - - 

14 - - - - 

15 - - - - 

 %0 %0 %0 %20 % لوجود عامل ضراوة واحد

 %0 %0 %0 %26.6 % الكلية لوجود  عامل ضراوة واحد
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