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الملخص
تضممم البحممع عممتل وت م ي

 19عتلممة جوموميممة م م  10عينمما(  5عينمما( م م

اللح ممم الم ممووم و 5عين مما( مم م مس ممحا( الم مماوم ا ت ممم ت م م ي
 Micrococcaceaeمنها  8عتال( تابعمة للجمن

ال ص مما

 15عتلمممة تابعمممة لعا لم ممة

 Staphylococcus spp.اعتممااا علم

الميهوي ممة واال تب مماوا( الكيموحيوي ممة وبه ممال التح مموي عم م قابلي ممة جم مواميم عا ل ممة

 Micrococcaceaeعل تكوي االغ ية الحيوية ،است ام( طويقتا هما طويقمة االنبمو

وطويقممة اكمماو احمممو الكوننممو ،ا بينمم( النتمما ا ا جميمما الع متال( والبممال عممااها  15عتلممة

تمتلم القابليمة علم تكموي االغ مية الحيويممة وبنسمبة  %100باالعتمماا علم طويقمة االنبممو

مقاونممة بنتمما ا ا تبمماو اكمماو احمممو الكوننممو الت م اعطمم(  13عتلممة م م مجمممو  15ع متال(
وبنسممبة  %86.6مم م الع متال( العا مماة لعا ل ممة  Micrococcaceaeنتيجممة موجب ممة ل

تب مماو

وكانم( اعلم نسمبة لتكموي االغ مية الحيويمة تعموا لم جمواميم Staphylococcus spp.

اعط( جميا العتال( والبالنة  8عتال( نتيجة موجبة لك اال تباوي وبنسبة  ،%100وعنا
اجم مواق مقاون ممة لقابلي ممة االلتص مما لجم مواميم spp.

 Staphylococcusعلم م س ممط

م مويحة

االلمنيوم ب ويحة ال وال المقاوم للصاأ باعتباوها المواا الاا لة فم تصمنيا م ماوم اللحمم بينم(
نتا جنا ا قابلية االلتصا وتكموي االغ مية الحيويمة كانم( اكموعلم سمط

مويحة االلمنيموم

مقاونة ب ويحة ال وال المقاوم للصاأ ف ا تباو العكووة باست اام االمواج فو الصوتية وعنا
التحوي ع العاا الكل للجواميم الملتصقة عل

ويحت االلمنيوم وال وال المقاوم للصماأ بعما

تعويضممهما للموجمما( فممو الصمموتية  ،تبممي ا عمماا الوحمماا( المكونممة للمسممتعموا( / CFU
سم 2ل ويحة االلمنيوم ه  106×97فيما تبي ا عاا الوحاا( المكونة للمسمتعموا(  /سمم

2

ل ويحة ال وال المقاوم للصاأ ه  105×172مما يعتت نتا ا مقاونة العكووة.

الكلماا الدالاة الن ماق الحيموي ،Staphylococcus spp. ،م او  ،ال موال المقماوم للصماأ،
االلمنيوم.
1
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المقدمة
تمتل االحياق المجهوية المموضة القابلية عل تكوي االغ ية الحيوية عل االغ ية فض عم السمطوا الم مسمة لهما عنما

توفو اليوول المناسبة ل ل واالغ ية الحيوية عباوة ع نيام بي
فم ممااة أسما

مايكووب معقا يتكو اما م نو واحا او عماة انموا مطممووة

ماوج لويمة ا( مكونما( م تل مة  ، Galie et al., 2018ا وجموا االغ مية الحيويمة فم أمماك تصمنيا النم اق

يضو بالصحة العامة ويعتما طووة ل عل االنوا الجومومية المسببة لتل التواكي

الحية الم مية االبعاا،

تم وبط العايا مم

الت يا ( الوبا ية ل مواض المتولاة ع الن اق بقابلية الجواميم عل االلتصما وتكموي االغ مية الحيمة  ، Ma et al., 2019تبقم
االغ ممية الحيويممة الم ممكلة االصممع

الم مسممة لهمما والت م م م الصممع
بال

يا الحوة م ن

ف م مجممال التعامممل ممما اللحمموم لكممو العايمما منهمما لهمما قابليممة االلتصمما عل م اللحمموم والسممطوا

اتالتهمما وتعقيمهمما ب ممكل جيمما وم ممم فض م ع م مقاومممة

النو  ، Wang, 2019ويعل

نو السط الم م

ليمما االغ ممية الحيويممة للتعقمميم مقاونممة

لألغ ية وهي ته او او واضحا ف حاوع التلوع وانتاج

االغ ممية الحيويممة ا تسممم السممطوا المتاكلممة بتمواكم االوسمما ف ضم عم صممعوبة تنيي همما مقاونممة بالسممطوا الملسمماق كممما ا العيممو

المتواجاة عل السط تساهم بحماية الجواميم واالوسا م االتالة امناق عمليا( التنييل ممما يعطم فوصمة للجمواميم بالبقماق واعمااة

النمو وانتاج الن اق الحيوي . Czaczyk and Myszka, 2011

ت مل المواا الاا لة ف تصنيا السطوا الم مسة لألغ ية المطاط والنايلو وه ه المواا تست ام غالبا ف صناعة اال موطة

المطاطيممة واج متاق صممنيوة م م االاوا( واالوان م الم تل ممة بينممما يسممت ام ال موال المقمماوم للصمماأ  Stanless-steelب ممكل مما ا ف م

تصنيا معيم السطوا الم مسة لألغ يمة ،تتعموض جميما السمطوا المتكونمة مم هم ه الممواا للتاكمل مما االسمت اام المتكموو ممما يتيما
م م احتماليممة ت مواكم االوسمما والج مواميم فت ممكل ب م ل ملجمما لهمما ،ا معممال

ممونة ال موال المقمماوم للصمماأ لممي

الجومموم اال انمه يكمو علم ع قمة وميقمة بتمواكم االوسما ممما يعطم فوصمة مسمتقبلية لحماوع االلتصما

لممه ع قممة بااللتصمما

، Ma et al., 2019

ومممما تقممام وةهميممة الم مواا الاا لممة ف م تصممنيا السممطوا الم مسممة لألغ يممة جمماق ه م ا البحممع ليوكممت عل م التحمموي ع م قابليممة ج مواميم
 Staphylococcus spp.المعتولمة مم عينما( اللحموم الم ووممة ومسمحا( الم ماوم علم االلتصما وتكموي االغ مية علم سمطح

ممماات االلمنيمموم وال مموال المقمماوم للصمماأ باعتباوهمما المممااتي المماا لتي ف م تصممنيا الم مماوم وه م ممم االاوا( ا( الصمملة المبا مموة
باالست اام المتكوو واليوم للحم الم ووم.
المواد وطرائق العمل
*عينا المسحا من مفارم اللحم

جمعمم(  5عينمما( م م مسممحا( الم مماوم المسممت امة ل مموم اللحممم ف م مح م ( القصممابة ،مممم ا م ( مسممحا( م م المنمماط

المتواكمة فيها بقايا اللحم الم ووم والصعبة الوصول اليمها أمنماق التنييمل ومم ممم وضمع( المسمحا( فم أنابيم

معقممة حاويمة علم

10سم3مم وسمط ماق الببتو المعقم والحاوية عل  5وتا(  Beadsلنموض ت كيم االغ مية الحيويمة  biofilmsلحمي ايصمالها
الم الم م تبو .بعمما أيصممال العينمما( الم الم تبممو تممم وج اةنابيم

الحاويممة علم ال مموتا( والمسممحا( جيمماا ومم مممم تممم أجمواق سملسمملة

ت افيل ع موية عل العمينة وصوال ال الت يل 10-6باسمت اام وسمط ماق الببتو ونقل 1سم 3م كل ت يل ال أطبا معقمة مم
أضيل وسممط االكماو المنم ي المبموا الم  45م 50م °ومتجم( محتويما( الطبم باليما بحوكمة مبيهة بمالوقم  8لنموض ممتج الوسمط مما
الت افيل مم توك( اةطبا لحي التصل  ،حضن( اةطبا فم الوسممط ممما الت مافيل ممم توكم( اةطبما لحمي التصمل  ،حضمن(

اةطبما فم  37م °لمماة  24سمماعة ،كمما تمم تل قمي كمل مم وسمط اكماو المام ،وسمط اكماو المماكونك  ،وسمط اكماو الملم والممانيتول،
ووسط اكاو الستومايا ومم مم حضن( اةطبا ف 37م °لماة  48ساعة ).(Roberts and greenwood, 2003
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عينا اللحم المفروم
تم جما  5عينا( م اللحم الم ووم باست اام ن

الم اوم الت أ ( منهما المسمحا( ،ممم وت 25غمم مم عينما( اللحمم

الم مووم ووضمع( فم اا مل قنما ة جافمة ومعقمممة ا( غطماق محكمم لحمي ايصمالها الم الم تبمو ،ممم
مماق البمبمتو للحصول عل الت يل  10-1مم متج( العينا( باست اام المجان

م( مما 225سممم 3مم وسممط

 blenderوتح( يوول تعقميم.

نقمل 1سمم3مم الت يمل  10-1للعينمة واجموي عليمه سلسملة مم الت ممافيل الع موية ،ممم نقمل 1سمم 3مم كمل ت يمل الم أطبمما

معقمة وأضيل اليها وسط االكاو المن ي ،ومم متجم( محتويا( الطب وتوك( االطبا لحي التصل

مم حضن( اةطبا ف 37

م °لماة 24سماعة كما تم تلقي كل م وسط اكاو الام ،وسط اكاو الماكونك  ،وسط اكماو الملم والممانيتول ،ووسمط اكماو السمتومايا
وحضنم( االطبا ف  37م °لماة  48ساعة . Soepranianondo et al., 2019

حساب العدد الكلي للجراثيم
تممم حس مما

بينم مما ت ممم حسم مما

الوح مماا( المكون ممة للمسممتعموا(  (CFU) Colony forming unitلك ممل غممم فيم مما ي م م

عين مما( اللح ممم

ع مماا الوح مماا( المكونم ممة للمس ممتعموا( لك ممل سم ممم بالنس ممبة لعينممما( مسم ممحا( الم ممماوم باالعتمممماا عل م م مممما ووا ف م م
2

).(Roberts and greenwood, 2003

التشخيص

انت بم( المسممتعموا( المن ممواة والناميمة علم أوسماط العممتل اةولم وهم وسمط اكمماو المام ،وسممط اكماو الممماكونك  ،وسمط اكمماو

الملم والممانيتول ،وسممط اكمماو السممتومايا ،ووسممط  EMBمممم أجويمم( عليهمما مجموعممة مم اال تبمماوا( الميهويممة والكيميوحيويممة والتم
مل( صبنة كوام ،ا تباو الكتاليت ،االوكسيايت ،االناول ،ا تباو اليوويا ،وا تباو .TSI

التحري عن قابلية الجراثيم على تكوين األغشية الحيوية

تم م ممم ا تبم م مماو 15عتلم م ممة م م م م الع م م متال( التابعم م ممة لعا لم م ممة  Micrococcaceaeلنم م مموض التحم م مموي ع م م م قابليتهم م مما عل م م م تكم م مموي

اةغ ممية الحيويممة بعمما أ تممم تحضمميو م متاو فتيممة بتلقيحهمما عل م وسممط االكمماو المن م ي والتحضممي عنمما 37م °لممماة  24سمماعة وتممم
أعتممماا طويقتممي للتحمموي عم تكمموي اةغ ممية الحيويممة وهم طويقممة االنبممو  Tube methodالتم اجويمم( اعتمممااا علم ممما كموه
 Avila-Novoa et al., 2018وطويقمة وسمط أكماو الكوننمو اةحممو  Congo red agar mediumواللتما اجويتما اعتممااا

عل ما كوه . Hassan et al., 2011

مقارنة قابلية جراثيم Staphylococcus pp.على تكوين االغشية الحيوية على شريحتي اال لمنيوم والفوالذ المقاوم للصدأ
ا تبو( قابلية جواميم  Staphylococcus spp.عل االلتصا وتكوي االغ ية الحيويمة علم

مويحتي مصمنعتي محليما

وبابعاا وسم متساوي احمااهما مويحة المنيموم واال موي مويحة فموال مقماوم للصماأ كمما موضم فم الصمووة  1لتحايما اي منهمما

االفضمل للتصمنيا اعتممااا علم مما ووا فم )،(Movassagh et al., 2010; Møretrø et al., 2003

تمم تصمنيا مويحتي

أحااهما م مااة االلمنيوم واال وي مم ال موال المقماوم للصماأ وبابعماا 4سمم 2وسمم 1ملمم محليما ،ممم عوملم( ال مويحتي باةسميتو

للت ل

للممت ل

م اي وا

تيتية أو اهنية ملتصق ة عل ال او

مم اةسمميتو أو أي بقايمما موا

ومم ممم غسمل( بالمماق المنمتو االيونما( وتوكم( فيمه لمماة وبما سماعة

أ مموي .عقممم( ال م او

فم الموصمماة عنمما  15م °لممماة  30اقيقممة ،وحض مو طبقممي م م

اطبا بتوي المعقمة ووضا ف كمل منهمما  20سمم 3مم وسمط  Tryptic soy brothالمعقمم ومم ممم تمم تعلميم االطبما  ،ممم نقمل 2
مل م المتوعة الجومومية النامية عل وسمط  Tryptic soy brothلمماة  24سماعة وباوجمة  37م °الم كمل مم االطبما المعلممة
بعا مقاونتها ما انابي

مك والنا . 0.5

وفع( كل ويحة باست اام ملقط معقم ونقلم( الم الطبم ال ما

بتلم ال مويحة وتحم( يموول تعقميم ،ممم غل م( االطبما

باست اام وو المنيوم معقم وحضن( ف اوجة حم اووة النوفمة لمماة  4أيمام ،بعما لم وفعم( ال م او

وغسمل( بمحلمول  PBSللمت ل

آالق حسي طه المول

4

مم ال

يما غيمو الملتصمقة ووضمع( فم اطبما حاويمة علم  20سمم 3مم وسمط  Tryptic soy brothجايما وحضمن( ايضما فم

اوجة ح اووة النوفة لماة  48ساعة.
وفعم( ال م او

مموة ا موي وغسممل( جيماا بمحلمول  PBSووضممع( فم قنممان معقممة حاويمة علم مماق مقطممو معقمم بحجممم 50

سم 3مم عوض( للموجا( فو الصوتية لنوض فصل االغ مية الحيويمة .تمم م حيمة ال مو فم عكمووة المماق المقطمو بعما التعمويض
للموجما( فممو الصمموتية ،مممم اجويمم( سلسممل ة ت ممافيل ع موية للممماق المقطممو المنممموو فيممه ال مويحتي الموضمموعتي فم الممماق المقطممو
وصوال ال ت يل  10-7مم تم نقمل  1سمم 3مم كمل ت يمل الم طبم بتموي معقمم واضميل اليهما وسمط  Tryptic soy agarالمبموا

ال  50-45م °مم متج( محتويا( الطب وتوكم( االطبما لحمي التصمل
اجواق التعااا عليها . Iñigeuez-Moreno et al., 2018

 Aشريحة الفوالذ المقاوم للصدأ

ممم حضمن( االطبما فم  37م °لمماة  24سماعة ممم تمم

 Bشريحة االلمنيوم

الصورة  1شريحتي الفوالذ وااللمنيوم المستخدمتين في تجربة تنمية الغشاء الحيوي
النتائج والمناقشة
العزل والتشخيص

بين( نتا ا تو عينا( مسحا( الم اوم واللحم الم ووم عل وسط االكاو المنم ي وبعما مماة تحضمي هموا

 48-24سماعة

عنما اوجممة حم اووة  37م °وجمموا تلموع جوممموم عمال لكم النموعي مم العينما( ا ا العمماا الكلم للجمواميم انحصمو بممي

10 -10
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وحاة مكونة للمستعموا( لكل غوام او لكل سم 2وتتقاو نتا جنا ه ه ما نتا ا الباحع  Aliوجماعته  2010والت بي فيها وجوا

تلوع جوموم عال ف  340عينة م اللحوم وعينا( المسحا( الما و ة م االاوا( الم مسة للحوم وم ضمنها الم اوم وبتعااا
ينحصو بي  1010-108وحاة مكونمة للمسمتعموا( لكمل غموام او لكمل سمم ،2كمما تت م مما نتما ا الباحمع العكيماي  2012التم بمي
فيها وجوا تلوع جوموم عال للحوم الحمواق بما ت ل انواعهما فم ماينمة الموصمل وبنسمبة  %100فم اللحمم الم مووم وبنسم

لألنوا اال وي.

تض مممن( ا اوس ممتنا ايض مما ع ممتل وت م م ي

أقمل

 19عتل ممة جومومي ممة مم م عين مما( مس ممحا( الم مماوم واللح ممم الم ممووم والب ممال ع ممااها

10عينا( و الجاول  1يوض الجواميم المعتولة فض ع النسبة الم وية لعتلها.
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الجدول  1العزال الجرثومية ونسب عزلها من العينا
العزلة الجرثومة

العدد (نسبة العزل )%

Micrococcus spp.

36.9 7

Staphylococcus.spp.

42.1 8

Bacillus spp.

5.2 1

Pseudomonas spp.

5.2 1

Serratia spp.

5.2 1

E.coli

5.2 1

نتائج التحري عن قابلية الجراثيم على تكوين االغشية الحيوية
بينم( نتما ا التحموي عم قابليمة جمواميم عا لمة  Micrococaceaeعلم تكموي االغ مية الحيويمة باسمت اام طويقمة االنبمو

يهوو النتيجة الموج بة بااللة يهوو توس

بن سج ب كل طبقة غ ا ية عل جا او وقعمو االنابيم

المسمت امة فم اال تبماو وكمما

هو موضم فم الصمووة  ، 2وجماق لم مطماب لمما كموه الباحمع  Hassanوجماعتمه  2011مم ا نتيجمة ا تبماو االنبمو تعما
موجبة عنا يهوو غ اق مو عل جا او وقعو االنبو .

الصورة  2طريقة االنبوب Tube method
ايهو( نتا ا التحوي ع االغ ية الحيوية باالعتماا عل طويقة احمو الكوننو ا العتال( المكونة للن اق الحيموي يهمو(
بمستعموا( سوااق بواقة فيما با( العمتال( غيمو المكونمة ل غ مية الحيويمة بمسمتعموا( ووايمة او حممواق والضمعي ة منهما بما( ب مكل

مسممتعموا( سمموااق ممما حمموال ووايممة وكممما هممو موض م ف م الصممووة  . 3وهمم ا مطمماب لممما كمموه الباحم مما  OliveiraوCunha
 2010مم ا الجمواميم المكونممة ل غ ممية الحيويممة تبمماو بمسممتعموا( ا( ميهممو اسمموا جممال او بم او باعتممماا طويقممة وسممط احمممو

الكوننو فيما وص ( الجواميم النيو م كونة ل غ ية الحيوية باست اام الطويقة ن سها بانها مكونة لمستعموا( وواية او حمواق.
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B

B

B

A

A

A
الصورة  3النمو على وسط اكار احمر الكونغو
 Aالنتيجة الموجبة لتكوين االغشية الحيوية لعزلة من Staphylococcus spp.
 Bالنتيجة السالبة لتكوين االغشية الحيوية لعزلة من Micrococcus spp.
باالعتمم م مماا عل م م م نتم م مما ا ا تبم م مماوي االنبم م ممو واكم م مماو احمم م ممو الكوننم م ممو بينم م مم( النتم م مما ا ا جميم م مما العمم م متال( العا م م مماة لعا لم م ممة
 Micrococcaceaeالبالنمة عمااها  15عتلممة وبنسمبة  % 100باالعتممماا علم طويقممة االنبمو مقاونممة بنتما ا ا تبمماو اكماو احمممو

الكوننو الت فيها اعط(  13عتلة م مجمو  15عتلة وبنسبة  %86.6م العتال( العا اة لعا لة  Micrococcaceaeنتيجة
موجبة ل

تباو ،كما موض ف الجاول . 2

الجدول  2نتائج تكوين الغشاء الحيوي لعائلة Micrococcaceae
العدد

العزال
Micrococcus spp.
Staphylococcus spp.
العاا الكل
Micrococcaceae

7
8
15

طريقة االنبوب

طريقة أكار أحمر الكونغو
العزال الموجبة
5
8

النسبة المئوية
71.4
100

العزال الموجبة
7
8

النسبة المئوية
100
100

13

86.6

15

%100

مم م حيممة نتا جنمما يتبممي قلممة حساسممية طويقممة اكمماو احمممو الكوننممو مقاونممة بطويقممة االنبممو مممما ي مال عل م ك مماقة طويقممة

االنبممو ف م التحمموي ع م تكمموي االغ ممية الحيويممة وتتواف م ه م ه النتمما ا ممما نتمما ا ا اوسممة الباحمممة العممموي وآ مموو

 2013والت م

اجوي( عل العتال( السويوية والت بين( فيها ا اعل نسبة لتكو االغ ية الحيويمة هم باالعتمماا علم طويقمة االنبمو ا كانم(

النسبة  %93.3مقاونة بطويقة اكاو احمو الكوننو ا كان( النسبة .%20

تبمي فم ا اوسمتنا عم التحموي عم تكموي االغ مية الحيويمة ا لجمواميم  Staphylococcus spp.قابليمة عاليمة علم تكموي

االغ ية الحيوية وباالعتماا عل ك الطويقتي وبنسبة .%100

تعمما جمواميم  Staphylococcus ssp.مم العوامممل الجوموميممة االساسممية لألم مواض المتولمماة عم النم اق فم االنسمما والت م

يمك ا تسب

التسمم النم ا

عم طويم انتاجهما للم ي انا( المعموي ويعتبمو االنسما همو الحاممل الو يسم لهما فم كمل مم االنمل،

والحنجوة ،والجلا ل ل فا العاملي ف مجال الصناعا( الن ا ية يعماو المصماو االساسم لتلموع النم اق بهما كمما ا قابليتهما علم

قابلية جواميم  Staphylococcus spp.المعتولة م اللحوم........................
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تكوي االغ ية الحيوية يسم لها بالمقاومة والبقاق ف البي ا( غيو المناسبة كالسطوا المست امة فم الصمناعا( الن ا يمة وبالتمال

تعتيت حاوع التلوع الن ا

. Gutiérrez et al., 2012

وقمما ا مماو الباحممع  Gibsonوجماعتممه  1995فم ا اوسممته التم اجويمم( للتحمموي عم الجمواميم الملتصممقة فم  17موقمما فم

بي مما( تص ممنيا االغ ي ممة ا جم مواميم  Staphylococciو Pseudomonas spp.و Enterobacter spp.هم م اكم ممو الجم مواميم
المعتولة يوعا م تلم المواقما فيمما ا ماو الباحمع  Gutiérrezوجماعتمه  2012الم ا جوموممة  S.aureusتتواجما فم العايما

م السطوا الم مسة لألغ يمة فم معاممل اللحموم واالغ يمة البحويمة ومعاممل االلبما ا مم بمي  442عينمة مملتها ا اوسمته فم تلم
المواقا الحي وجوا جومومة  S.aureusبنسبة  %6.17ف تلل العينا(.

نتائج المقارنة في التحري عان قابلياة جاراثيم  Staphylococcus spp.علاى تكاوين االغشاية الحيوياة علاى شاريحتي االلمنياوم

والفوالذ المقاوم للصدأ

بين( نتا ا المقاونة ف ماي قابلية الجواميم علم االلتصما وتكموي الن ماق الحيموي علم

مويحت االلمنيموم وال موال المقماوم

للصماأ المحليتم الصمنا ا جومومممة  Staphylococcus spp.تمتلم القمماوة علم االلتصما وتكمموي الن مماق الحيموي علم
االلمنيوم أكمو م قابليتها عل االلتصا وتكوي الن اق الحيوي عل

مويحة

ويحة ال وال المقاوم للصاأ بعا االعتماا عل نتما ا يهموو

العكووة العالية بعا تعويض ال ويحتي المنمووتي بالماق المقطو للموجا( فو الصوتية وكما هو موض ف الصووة . 4

B

الصورة 4

A

 Aالماء المقطر الحاوي على شريحة االلمنيوم بعد التعريض للموجا فوق الصوتية
 Bالماء المقطر على شريحة الفوالذ المقاوم للصدأ بعد التعريض للموجا فوق الصوتية

ا تممال تلم العكممووة العاليممة ا لمو يممة للممماق المقطممو الحمماوي علم

المو يممة والحمماوي عل م

مويحة ال موال المقمماوم للصمماأ عل م ا كمافممة ال

مويحة االلمنيمموم مقاونممة بالممماق المقطممو ال ممال مم العكممووة
يمما الملتصممقة المكونممة للن مماق الحيمموي الت م ان صممل( ع م

ويحة االلمنيوم بعا المعاملة بالموجا( فو الصوتية ه اك ممو مم كمافمة ال

يعمموا السممب

فم

لم الم

ممونة سممط

مويحة االلمنيمموم مقاونممة بسممط

يما المن صملة عم

مويحة ال موال المقماوم للصماأ ،قما

مويحة ال موال المقمماوم للصمماأ االقممل

االوكسم ممايا السم ممطحية الملسم مماق ،ا ا م مماو الباحمم مما  DeQueirozو 2007 Dayم م م ا طبيعم ممة واوجم ممة
المسممت امة فم تكمموي سممطوا االلتصمما فضم عم العوامممل اال مموي المتمملممة باوجممة الحم اووة ،اال

ممونة لوجمموا طبقممة

م ممونة سم ممط الم م مواا

الهيمماووجين والمنم يا( تمتلم

تامي او عل عمليمة االلتصما للجمواميم علم السمطوا وتكموي اغ مية حيويمة معقماة ،فيمما ا ماو الباحمع  Cheungوجماعتمه 2000
فم ا اوسمته الم ا الن ماق الحيموي للعنقوايما( ال هبيمة مم جمن

 Staphylococcusالمتكمو علم ممااة االلمنيموم همو اسمم مم
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ل المتكو علم سمط ممااة ال موال المقماوم للصماأ باسمت اام اطبما مصمنوعة مم االلمنيموم وال موال المقماوم للصماأ ممما عمتي لم

ال اال ت ل ف االوتباط الكيميا

ما او( السط .

تممم اسممت اام الموجمما( ال ممو الصمموتية فم ا اوسممتنا لنمموض فصممل ال

يمما الملتصممقة علم سممط ال مويحتي قيمما اال تبمماو ،ا

ا او الباحع  Bjercanوجماعته  2009ف اواسته لتبيا أفضل الطو ل صل االغ مية الحيويمة الملتصمقة علم سمطح ال موال
المقاوم للصاأ والتيتانيوم ه طويقة التعويض للموجا( فو الصوتية.

لنوض التاكا مم نتما ا المقاونمة فم ا اوسمتنا تمم التحموي عم العماا الكلم للجمواميم الملتصمقة علم

مويحت االلمنيموم وال موال

المقاوم للصاأ بعا تعويضهما للموجا( فو الصوتية  ،بين( النتا ا ا عاا الوحاا( المكونة للمستعموا(  CFUلكل سم 2ل ويحة

االلمنيوم ه  106×97فيما تبي ا عاا الوحاا( المكونة للمستعموا( لكل سم ل ويحة ال موال المقماوم للصماأ هم  105×172ممما
يعتت نتا ا مقاونة العكووة ،باالعتماا عل ه ه النتا ا يمك القول ا جواميم Staphylococcus spp.يمكنها تكوي اغ ية حيوية

عل سطوا ماات اال لمنيوم وال وال المقاوم للصاأ باعتباوهما المااتي الاا لتي فم تصمنيا ااوا( فموم اللحمم ممما يتيما مم م ماطو
تلمموع اللحممم امنمماق عمليممة ال مموم وتيممااة حملممه الجوممموم الم ي قمما يممياي بمماووه الم تيممااة احتماليممة تعوضممه لل سمماا او التسممب

اصممابا( التسمممم الن م ا

وبمماة

بحمماوع

عنمما اس م ت اام مممااة االلمنيمموم لكونهمما المممااة المعممتتة ل لتصمما الجوممموم مقاونممة بمممااة ال موال

المقماوم للصماأ اعتممااا علم نتما ا ا اوسمتنا وكونهما الممااة االكممو ميوعا علم مسمتوي القطمو ومحافيمة نينموي فم تصمنيا ااوا( فموم

اللحم ،وقا ا او( العايا م الاواسا( وباست اام المجهمو االلك توونم الماسم الم ا المموضما( المحمولمة بالنم اق وكم ل المسمببة
لل سمماا الن م ا

تمتل م القابليممة عل م الت مواكم كاغ ممية حيويممة عل م سممطوا مممااة ال موال المقمماوم للصمماأ ،وااللمنيمموم ،والمطمماط والم مواا

الب سممتيكية اال مموي المس ممت امة فم م تص ممنيا االاوا( الاا ل ممة ف م معام ممل االغ ي ممة

;Blackman and Frank, 1996

 Notermans et al., 1991م الجايو بال كو الم ا ا اوسمتنا تعما مم الا اوسما( النمااوة علم مسمتوي القطمو فم هم ا المجمال ا
تممم التطممو الم اسممت اام مممااة ال موال علم وجممه ال صممو

لكونهمما مم الم مواا النممااوة التممااول عالميمما ف م الوقمم( الحممال فم مجممال

صناعة ا الغ ية لنوض تسمليط الضموق علم اهميمة العنايمة فم ا تيماو الممواا الاا لمة فم تصمنيا السمطوا الم مسمة لألغ يمة للتقليمل
م احتمالية التلوع وتكوي االغ ية الحيوية.

االستنتاجا

ا التصما جمواميم  Staphylococcus spp.وتكموي االغ مية الحيويمة اقموي وأكممل علم ممااة االلمنيموم عنما المقاونمة مما

مممااة ال موال المقمماوم للصمماأ مممما يعممتت افضمملية اسممت اام ال موال المقمماوم للصمماأ كبممايل ع م االلمنيمموم ف م تصممنيا السممطوا الم مسممة
ل غ ية لما له أهمية وع قة وميقة بالصحة العامة.

الشكر والتقدير

اتقممام بال ممكو والمنمماق علم قسممم علمموم الحيمماة /كليممة العلمموم /جامعممة الموصممل ،التم اجمموي فم م تبواتهمما العلميممة تجمماو هم ا
البحمع ،كمما اتقمام بال مكو الم الماكتووة اميموة محمموا المواوي لماعمها لم فم اجمواق وانجممات هم ا البحمع لكمل ممما قامتمه لم مم او مماا

ومعلوما( قيمة طيلة فتوة انجات البحع.
العكياي ،اننام جباو علوا

 . 2012عتل وت

ي

المصادر العربية

السم لة  E.coli O157:H7مم اللحموم المحليمة فم محافيمة نينموي .مجلمة

علوم الوافاي .94-79 ، 4 23 ،

العموي ،عا ة وميض ومتي؛ الواوي ،اميوة محموا؛ ويول ،وعا محموا  . 2013التحوي ع تكوي االغ ية الحيوية فم بعمض
الجواميم الموضية باست اام طويقتي االنبو واكاو احمو الكوننو ،مجلة علوم الوافاي .65-55 ، 6 42 ،
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The Ability of Staphylococcus spp. Isolated from Minced Meat to Adhere and
form Biofilm on the Aluminum and Stainless-Steel Surfaces
Alaa H. Al-Mola
Department of Biology / College of Science / University of Mosul
ABSTRACT
The research included isolation and diagnosis of 19 bacterial isolate from 10 samples (minced
meat and meat mincer), as 15 isolates belonging to the Micrococcaceae were diagnosed including 8
Staphylococcus spp. Isolates depending on the phenotypic properties and biochemical test, and in
order to investigate the bacterial ability of the Micrococcaceae family to the formation of biofilms,
two methods are used, the tube method and the Congo red agar method, as the results showed that
all of the 15 isolates possess the ability to form biofilms as 100% depending on The tube method
compared to the results of the Congo red agar test, which gave 13 positive result of 15 isolates in
ratio 86.6% of the Micrococceae family. The highest rate of biofilm formation attributed to the
Staphylococcus spp. which it gives 8 positive result for both tests as 100%. When comparing the
adhesiveness of Staphylococcus spp. on the surface of the aluminum and stainless steel coupons as
the materials used in the manufacture of meat mincers, our results showed that the adhesion and
formation of biofilms were high on the surface of the aluminum coupons compared to the stainless
steel coupons in the turbidity test using sonication and when investigating the total number of
bacteria attached to the aluminum and steel coupons after exposing them to sonication, it was found
that the number of units forming colonies CFU / cm 2 for the aluminum coupons is 97 × 106, while it
was found that CFU / cm2 of stainless steel coupons is 172 x 105, which enhances the turbidity
comparison results.
Keywords: Biofilms, Staphylococcus spp., Coupons, Stainless steel, Aluminum

