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الفصل األول
المقدمة و الدراسات السابقة
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 -1المقدمة
ﺒكﺘرﻴﺎ  Escherichia coliهﻲ اﺤدی افراد اﻟﻌﺎئﻠة اﻟﻤﻌوﻴة  Enterobacteriaceaeاﻟسﺎﻟﺒة
ﻟﺼﺒغة کرام  ،ﻋﺼوﻴة اﻟﺸكل ،ﻤﺘﺤركة او غﻴر ﻤﺘﺤركة ،هوائﻴة او ﻻ هوائﻴة اخﺘﻴﺎرﻴة ﻤخﻤرة
ﻟسكر اﻟﻼكﺘوز واغﻠﺒهﺎ ﻤخﻤرة ﻟسكر اﻟراﻤﻨوز وسكر اﻟسورﺒﺘول Sorbetoleﻤﻨﺘﺠة ﻹﻨزﻴم

 ،β-glucoronidaseدرﺠة اﻟﺤ اررة اﻟﻤثﻠﻰ ﻟﻨﻤوهﺎ (ّ )63-63م ( Wanger at el ., 7103
at el,.2016

،)Jawetz

ﻤوﺠﺒة

اﻟكﺘﺎﻟﻴز

ألخﺘﺒﺎر

catalase

وسﺎﻟﺒة

ألخﺘﺒﺎر

األوكسدﻴز ،oxidaseﻤﻨﺘﺠة ﻟﻼﻨدول  indoleوغﻴر ﻤسﺘهﻠكة ﻟﻠسﺘرات  ،citrateﻤوﺠﺒة ﻻخﺘﺒﺎر

اﻟﻤثﻴل األﺤﻤر  methyl redوسﺎﻟﺒة ﻻخﺘﺒﺎر اﻟفوكس ﺒروسﻜﺎور Hemraj at el.,7106 ( ،
)
واﻟﺤﻴوان وهﻲ فﻲ اﻟوقت ﻨفسﻪ ﺒكﺘرﻴﺎ

ﺘﻌﻴش ﺒﺼورة طﺒﻴﻌﻴة فﻲ أﻤﻌﺎء اﻻﻨسﺎن

اﻨﺘهﺎزﻴة  opportunistic pathogensﻤسﺒﺒة ﻟﻠﻌدﻴد ﻤن األﻤراض ﻤثل اﻻسهﺎل ،diarrhea
اﻟﺘهﺎب اﻟسﺤﺎﻴﺎ  ،ﺘسﻤم اﻟدم  ،sepsisﺘﺠرثم اﻟدم  bacteremiaوﺘﻌد ﻤن أكثر األﻨواع اﻟﺒكﺘﻴرﻴة
اﻟﻤسﺒﺒة اﻻﺼﺎﺒﺎت اﻟﻤسﺎﻟك اﻟﺒوﻟﻴة  urinary tract infectionsﺸﻴوﻋﺎ ،اذ ﺘسﺒب ﺤواﻟﻲ
( )%01ﻤن اﺼﺎﺒﺎت اﻟﻤسﺎﻟك اﻟﺒوﻟﻴة فﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﺘكون اكثر ﺸﻴوﻋﺎ فﻲ ﻤرﺤﻠة اﻟطفوﻟة
(( ، ) Hadi at el.,7102ﺸوﻴخ وﺠﺎسم ) 7103 ،
 .اذ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﻤقﺎوﻤﺘهﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴة ﻟﻠﻤضﺎدات اﻟﺤﻴوﻴة ﻨﺘﻴﺠة اﻤﺘﻼكهﺎ اﻨزﻴﻤﺎت اﻟﻤقﺎوﻤة ﻤثل اﻨزﻴﻤﺎت
اﻟﺒﻴﺘﺎﻻكﺘﺎﻤﻴزp-lactamasesاﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨح اﻟﻤقﺎوﻤة اﻟﻤضﺎدات اﻟﺒﻴﺘﺎﻻكﺘﺎم ، lactams-
واﻻﻨزﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨح اﻟﻤقﺎوﻤة ﻟﻤضﺎدات اﻻﻤﻴﻨوكﻼﻴكوسﺎﻴد aminoglycosidesوﻟﻤضﺎدات
اﻟكﻴﻨوﻟﻴﻨﺎت.quinolones

2

كﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠك هذه اﻟﺒكﺘرﻴﺎ اﻟﻴﺎت اخرى ﺘﻤﻨﺤهﺎ اﻟﻤقﺎوﻤة ﻟﻠﻤضﺎدات اﻟﺤﻴوﻴة ﻤثل ﺘغﻴﻴر ﻨفﺎذﻴة
اﻟغﺸﺎء اﻟخﻠوي ،ﺘغﻴﻴر فﻲ اﻟﻤوقع اﻟهدف ،ﺘثﺒﻴط ﺘﺼﻨﻴع اﻟﺒروﺘﻴﻨﺎت واﻤﺘﻼك اﻟﺒكﺘرﻴﺎ ﻟﻤضخﺎت ا
ﻟدفق  ،efflux pumpsاذ ﺘﻤﻨح اﻟﺒكﺘرﻴﺎ اﻟﻤقﺎوﻤة ﻟﻠﻤضﺎدات اﻟﺤﻴوﻴة ﻤثل ﻤﺠﺎﻤﻴع
 Macrolidesوﻤضﺎدات  novobiocinو .) Kapoor at el., 2017) rifamicn

 -2تصنيف بكتريا Classification of E. coli
ﺸخﺼت ﺒكﺘرﻴﺎ E. coliألول ﻤرة ﻤن قﺒل اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻟﻤﺎﻨﻲ  Theodore Escherichفﻲ ﻋﺎم
( )0881م خﻼل دراسﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒكﺘرﻴﺎ اﻟطﺒﻴﻌﻴة فﻲ اﻻﻤﻌﺎء و فﻲ ﺒراز اﻻطفﺎل اﻟرضع كﺒكﺘرﻴﺎ
ﻤﺘﻌﺎﻴﺸة ﺘسﺘوطن األﻤﻌﺎء ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد اﻟوﻻدة .وفﻲ ﻋﺎم ( )0021م وﺠد اﻟﻌﺎﻟم  Brayآن سﻼﻟة
ﻤن ﺒكﺘرﻴﺎ E. coliكﺎﻨت اﻟسﺒب اﻟرئﻴس اﻹسهﺎل اﻻطفﺎل اﻟرضع فﻲ اﻨكﻠﺘ ار واطﻠق ﻋﻠﻴهﺎ

)Enteropathogenic E. coli . (Bray , 1945) (EPEC
ﻴكون ﺠﻨس  Escherichiaقرﻴب اﻟﺼﻠة ﻤن اﺠﻨﺎس اﻟﻌﺎئﻠة اﻟﻤﻌوﻴة األخرى ﻻسﻴﻤﺎ ﺠﻨس
 ،Shigellaوﻴضم هذا اﻟﺠﻨس خﻤسة اﻨواع (E. hermanii E. blattae ،E. fergosonii
 )E. coli. E.vunersﺘخﺘﻠف فﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨهﺎ ﺒﺒﻌض اﻟﺘفﺎﻋﻼت اﻟكﻴﻤوﺤﻴوﻴة .وﻴﻌد اﻟﻨوع E. coli
اﻻكثر اهﻤﻴة وﺸﻴوﻋﺎ فﻲ اﻤراضﻴة اﻻﻨسﺎن (.) Olowe at el., 7103
ﺼﻨفت ﺒكﺘرﻴﺎ  E. coliفﻲ ﻤﺼﻨف اﻟﻌﺎﻟم ﺒرﺠﻲ Bergey's manualضﻤن اﻟﻌﺎئﻠة اﻟﻤﻌوﻴة

وكﺎﻻﺘﻲ:

1

Kingdom: Bacteria
Phylum: Proteobacteria
Class: Gammaproteobacteria
Order: Enterobacteriales
Family: Enterobacteriaceae
Genus: Escherichia
Species: coli (Garrity et al., 2005).
E. coli.  انواع بكتريا-3
 اﻟﻤسﺒﺒة ﻟإلسهﺎل ﻋﻠﻰ سﺘة أﻨواع ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎدDiarrheagenic E. coli (DEC( ﺘقسم ﺒكﺘرﻴﺎ
:ﻋﻠﻰ ﺼفﺎﺘهﺎ وﻋواﻤل ضراوة ﻤﺤددة واﻟﻴة ﻋﻤل ﺘﻠك اﻟﻌواﻤل
• اﺸرﻴﺸﻴﺎ اﻟقوﻟون اﻟﻨزفﻴة ﻟألﻤﻌﺎء أو اﻟﻤﻨﺘﺠة ﻟﻠسﻤوم اﻟﺸﺒﻴهة ﺒسﻤوم اﻟﺸﻴكﻴﻼ
Shiga-Toxin Producing E. coli (STEC) or Enterohemorhagic E. coli
(EHEC)
Enteropathogenic E. coli (EPEC( • اﺸرﻴﺸﻴﺎ اﻟقوﻟون اﻟﻤﻤرضة ﻟألﻤﻌﺎء
Enterotoxigenic E. coli (ETEC( • اﺸرﻴﺸﻴﺎ اﻟقوﻟون اﻟسﺎﻤة ﻟألﻤﻌﺎء
Enteroinvasive E. coli (EIEC( • اﺸرﻴﺸﻴﺎ اﻟقوﻟون اﻟغﺎزﻴة ﻟألﻤﻌﺎء
Enteroaggregative E. coli (EAEC( • اﺸرﻴﺸﻴﺎ اﻟقوﻟون األﻤﻌﺎئﻴة اﻟﺘكﺘﻠﻴة
Diffusely Adhering E. coli (DAEC( • اﺸرﻴﺸﻴﺎ اﻟقوﻟون اﻟﻤﻨﺘﺸرة ﺒﺎﻻﻟﺘﺼﺎق
4

).(Malema et al., 2018 ) , ( Rivas et al., 2015
 -4وبائية بكترياE. coli
ﺘﻤثل ﺒكﺘرﻴﺎ E. coliاﻟﺠزء اﻟرئﻴس ﻤن ﺒﻴن افراد اﻟﻌﺎئﻠة اﻟﻤﻌوﻴة اﻟﺘﻲ ﺘغزو األﻤﻌﺎء ﺒﻌد اﻟوﻻدة
وﺘﺘﻌﺎﻴش فﻴهﺎ ﺒﺼورة طﺒﻴﻌﻴة ،فﻲ ﺤﻴن أن اﻟﺒﻌض سﻼﻻﺘهﺎ اﻟقﺎﺒﻠﻴة اﻻﻨﺘهﺎزﻴة اﻹﺼﺎﺒة اﻟﻌﺎئل
ﺒﺎألﻤراض ﺒﻌد ﺘوافر اﻟظروف اﻟﻤثﻠﻰ ﻟﻠﻨﻤو (.)Gharajalar and Sofiani, 7103
ان اﻻﺼﺎﺒة ﺒﺎﺼﺎﺒﺎت اﻟﻤسﺎﻟك اﻟﺒوﻟﻴة ﻤن األﻤراض األكثر ﺸﻴوﻋﺎ ،كﻤﺎ أن هذه اﻟﺒكﺘرﻴﺎ ﺘﻌد
اﻟﻤسؤول اﻟرئﻴس ﻋن ﺤواﻟﻲ  %01ﻤن ﺤﺎﻻت اﺼﺎﺒﺎت اﻟﻤسﺎﻟك اﻟﺒوﻟﻴة ﻟﻠفئﺎت اﻟﻌﻤرﻴة ﻤﺎ ﺒﻴن
( )60 - 61سﻨة وﻤﺎ ﺒﻴن( )30 - 31سﻨة ،فضﻼ ﻋن أن ﻨسﺒة اﻹﺼﺎﺒة فﻲ اﻻﻨﺎث اكﺒر ﻤﻨهﺎ
فﻲ اﻟذكور ﻟﻠفئﺎت اﻟﻌﻤرﻴة ﻤﺎ ﺒﻴن( )00 - 01سﻨة ،كﻤﺎ أﻨهﺎ ﺘﻌد ﻤن اﻟﻤﺸﺎكل اﻟرئﻴسة فﻲ
اﺼﺎﺒﺎت اﻟﻤسﺘﺸفﻴﺎت وذﻟك ﻟﺘسﺒﺒهﺎ ﺒﺎﻟﻌدوى األﺸخﺎص فﻲ دور اﻟﻨقﺎهة (Hadi at ., 7103
.)el
ﺘخﺘﻠف ﻨسﺒة اﻹﺼﺎﺒة ﺒﺒكﺘرﻴﺎ اﻟﻤسﺎﻟك اﻟﺒوﻟﻴة ( )UPECﺒﻴن ﺸخص واخر وﺘكون اكثر ﺸﻴوﻋﺎ
فﻲ ﻤرﺤﻠة اﻟطفوﻟة ،كﻤﺎ ﺘزداد ﻨسﺒة اﻹﺼﺎﺒة ﺒهﺎ ﻋﻨد اسﺘﻌﻤﺎل اﻨﺎﺒﻴب اﻟقسطرة اﻟﺒوﻟﻴة
 cathetersاﻟﺘﻲ ﺘﺼل اﻟﻰ اﻟﻤثﺎﻨة ﻋﺒر اﻻﺤﻠﻴل ،اذ ﺘسﺎﻋد فﻲ ادخﺎل اﻟﺒكﺘرﻴﺎ اﻟﻰ اﻻﺤﻠﻴل .كﻤﺎ
ﺘخﺘﻠف ﻨسﺒة اﻨﺘﺸﺎر اﻻﺼﺎﺒة ﺒﺎخﺘﻼف اﻟظروف اﻟﺠغرافﻴة واﻟﺼﺤﻴة اذ ﺘزداد ﻨسﺒة اﻹﺼﺎﺒة فﻲ
اﻟظروف اﻟﺼﺤﻴة اﻟردﻴئة وسوء اﻟﺘغذﻴة .ان اﻻﺼﺎﺒة ﺒﺎﺼﺎﺒﺎت اﻟﻤسﺎﻟك اﻟﺒوﻟﻴة ﺘﺤدث فﻲ ﺤواﻟﻲ
ﻨﺼف سكﺎن اﻟﻌﺎﻟم ،وﻴأﺘﻲ ﺒﺎﻟﻤرﺘﺒة اﻟثﺎﻨﻴة ﺒﻌد اﺼﺎﺒﺎت اﻟﺠهﺎز اﻟﺘﻨفسﻲ فﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟفقﻴرة،
اذ ﺘﺤدث ﺤواﻟﻲ  011ﻤﻠﻴون اﺼﺎﺒة فﻲ اﻟﻌﺎﻟم فﻲ كل ﻋﺎم .وان وﺠود ﻤﺎ ﻻ ﻴقل ﻋن  01خﻠﻴة
ﺒكﺘﻴرﻴة  /ﻤﻠﻠﻴﺘر ﻤن اﻟﺒول دﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺤدوث اﻻﺼﺎﺒة (.)Jaweetz at el., 7103
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 -5الوقاية من البكتريا
ﻴﻤكن اﻟوقﺎﻴة ﻤن اﻻﺼﺎﺒة ﺒﺒكﺘرﻴﺎ (  ) E. coliﻋﺒر اﺘﺒﺎع اﻟخطوات اﻻﺘﻴة :
 -0غسل اﻟﻴدﻴن ﺒﺎﻟﻤﺎء و اﻟﺼﺎﺒون ﺠﻴدا قﺒل اﻋداد اﻟطﻌﺎم و طهﻴﻪ .
 -7طهﻲ اﻟﻠﺤم اﻟﻤفروم ﺤﺘﻰ زوال اﻟﻠون اﻟوردي ﺘﻤﺎﻤﺎ .
 -6ﻻ ﺘﺘذوق ﺸﻴئﺎ ﻤن اﻟﻠﺤم اثﻨﺎء طﺒخﻪ
 -2ﻻ ﺘضع اﻟﻠﺤم اﻟﻨﺎضج فﻲ اطﺒﺎق و ضع ﻋﻠﻴهﺎ اﻟﻠﺤم اﻟﻨﻴئ سﺎﺒقﺎ ﻤن دون غسﻠهﺎ ﺠﻴدا

 -6الهدف من الدراسة
 -0ﻋزل و ﺘﻌرﻴف ﺒكﺘرﻴﺎ (  ) E. coliﻤن اﻟﺘرﺒة اﻟﻤﻠوثة ﺒﻤﻴﺎه اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ فﻲ
ﻤدﻴﻨة سﺒهﺎ ( ﺤﻲ اﻟثﺎﻨوﻴة ) و ﻤدى ﺤسﺎسﻴﺘهﺎ ﻟﻠﻤضﺎدات اﻟﺤﻴوﻴة .
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الفصل الثاني
مواد و طرق العمل

1

 -2مواد و طرق العمل
 -2.1موقع الدراسة :
اجريت هذه الدراسة في معامل كلية العلوم  ،جامعة سبها  -قسم
النبات بتاريخ (. )2121-3-21
-2.2

جمع العينات

ﺘم ﺠﻤع  4ﻋﻴﻨﺎت ﺒﺸكل ﻋﺸوائﻲ ﻤن ﺘرب ﻤﻠوثة ﺒﻤﻴﺎه اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ فﻲ داخل
ﻤدﻴﻨة سﺒهﺎ (ﺤﻲ اﻟثﺎﻨوﻴة)
 - 2.4عزل البكتريا من التربة  :طريقة التخافيف
ﻨأخذ  1ﺠرام ﻤن اﻟﺘرﺒة ﻋن طرﻴق اﻟﻤﻴزان اﻟﺤسﺎس ثم ﻨضﻌهﺎ فﻲ أﻨﺎﺒﻴب اخﺘﺒﺎر ﺒهﺎ 9ﻤل ﻤﺎء
ﻤقطر ﻟﻌﻤل اﻟﺘخفﻴفﺎت ( – 1/111111 – 1/11111 – 1/1111 -1/111-1/11
. 1/1111111
 - 2.5تحضير األوساط الغذائية :
ﺘم ﺘﺤضﻴر األوسﺎط اﻟزراﻋﻴة ﺤسب ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺸركﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌة ﻟهﺎ واﻟﻤوﺠود ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠب
اﻟخﺎﺼة ﺒكل وسط .
 2.5.1تحضيرمحلول العكارة ماكفرالند :
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ﺤضر هذا اﻟﻤﺤﻠول ﻤخﺘﺒرﻴﺎ كﻤﺎ ﻴأﺘﻲ :
اﻟﻤﺤﻠول (أ) :أذﻴب  1711غرام ﻤن كﻠورﻴد اﻟﺒﺎرﻴوم اﻟﻤﺎئﻲ  BaCl2. 2H2Oفﻲ  111ﻤﻠﻠﻴﺘر ﻤن
اﻟﻤﺎء اﻟﻤقطر اﻟﻤﻌقم .
اﻟﻤﺤﻠول (ب)  :أضﻴف 1ﻤﻠﻠﻴﺘر ﻤن ﺤﺎﻤض اﻟكﺒرﻴﺘﻴك اﻟﻤركز  H2SO4اﻟﻰ  99ﻤﻠﻠﻴﺘر ﻤن
اﻟﻤﺎء اﻟﻤقطر  .أضﻴف  171ﻤﻠﻠﻴﺘر ﻤن اﻟﻤﺤﻠول (أ) اﻟﻰ  9971ﻤﻠﻠﻴﺘر ﻤن اﻟﻤﺤﻠول (ب)
ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋكﺎرة ﺒﺘركﻴز (  )108 × 171خﻠﻴة  /ﻤﻠﻠﻴﺘر  ،و ﻤزﺠت ﺠﻴدا فﻲ قﻨﻴﻨة زﺠﺎﺠﻴة
ﻤﻌﺘﻤة و ﻤﺤكﻤة اﻟغﻠق ﻟﻤﻨع ﺘﺒخره و ﺤفظت فﻲ ﻤكﺎن ﻤظﻠم ﻟﺤﻴن اﻻسﺘﻌﻤﺎل Vandepitte at
) ) el., 2003
 -2.5.2تحضير المعلق البكتيري :
ﺒواسطة اﺒرة ﺘم أخذ قﻠﻴل ﻤن اﻟﻤسﺘﻌﻤرة اﻟﺒكﺘﻴرﻴة اﻟﻨﺎﻤﻴة ﺒﻌد  24سﺎﻋة  ،ووضﻌت فﻲ أﻨﺒوﺒة
خﺎﺼة ﻤﻌقﻤة ﻤﺤﺘوﻴة ﻋﻠﻰ  1ﻤﻠم ﻤن اﻟﻤﺤﻠول اﻟﻤﻠﺤﻲ ( )Normal Salineو رﺠﻌت
ﻤﺤﺘوﻴﺎﺘهﺎ فﻲ األﻨﺒوﺒة ﺒﺎسﺘخدام اﻟرﺠﺎج اﻟكهرﺒﺎئﻲ و ﺘم اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠق اﻟﺒكﺘﻴري اﻟﻤﺘﺠﺎﻨس
ﺠﺎهز ﻟﻼسﺘخدام ﻤقﺎرﻨة ﺒﺎﻟﻤﺤﻠول كﻠورﻴد اﻟﺒﺎرﻴوم ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘركﻴز  1 11 * 1ﻤل
(. )W.H.O.1977
-2.3

تشخيص العينات : identification

ﺘم ﺘﺸخﻴص ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺒكﺘرﻴﺎ اﻟﻨﺎﻤﻴة اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ:
 2.3.1الصفات المظهرية : morphological characteristics
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ﻋن طرﻴق ﻤﻼﺤظة اﻟﺼفﺎت اﻟﻤظهرﻴة ﻟﻠﺒكﺘرﻴﺎ اﻟﻨﺎﻤﻴة ﺒﺸكل ﻤسﺘﻌﻤرات ﻤثل اﻟقوام و اﻟرائﺤة ،
ﺸكل اﻟﻤسﺘﻌﻤرات  ،اﻟﻠون  ،و اﻟﺸفﺎفﻴة  ،ﺤدود اﻟﻤسﺘﻌﻤرات  ،كثﺎفة اﻟﻨﻤو  ،قﺎﺒﻠﻴﺘهﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘخﻤﻴرسكر اﻟﻼكﺘوز فﻲ أوسﺎط اﻟﻤكوﻨكﻲ .
 -2.3.2التشخيص المجهريmicroscopic examination
باستخدام صبغة غرام  :أُخذت ﻤسﺤة ﻤن ﻤسﺘﻌﻤرة ﺒكﺘﻴرﻴة ﻤﻨفردة ﺒواسطة اﻟﻨﺎقل اﻟﻤﻌقم
ووضﻌت ﻋﻠﻰ ﺸرﻴﺤة زﺠﺎﺠﻴة ﻨظﻴفة و ثﺒﺘت اﻟﻤسﺤة ﻤن ﻤسﺘﻌﻤرة ﺒكﺘﻴرﻴة ﻤﻨفردة ﺒواسطة اﻟﻨﺎقل
اﻟﻤﻌقم ووضﻌت ﻋﻠﻰ ﺸرﻴﺤة زﺠﺎﺠﻴة ﻨظﻴفة و ثﺒﺘت اﻟﻤسﺤة و ﺼﺒغت ﺒﺼﺒغة غرام و ﺒﻌد
ﺠفﺎف اﻟﺸرﻴﺤة فﺤﺼت ﻤﺠهرﻴﺎً ﻟﻤﻼﺤظة طﺒﻴﻌة ﺘﺼﺒﻴغ اﻟخﻼﻴﺎ اﻟﺒكﺘﻴرﻴة و ﺸكﻠهﺎ و ﺘﺠﻤﻌﺎﺘهﺎ .
 -2.3.2االختبارات الكيميائية الحيوية biochemical tests
 -2.3.2.1اختبار الكاتاليزcatalase test
الكاتاليز :هو أﻨزﻴم ﻤﻨﺘﺸر فﻲ اﻟكﺎئﻨﺎت اﻟﺤﻴة ﺘﺘضﻤن وظﺎئفﻪ ﺘﺤفﻴز ﺘﺤﻠل ﺒﻴروكسﻴد اﻟهﻴدروﺠﻴن
اﻟﻰ ﻤﺎء و أكسﺠﻴن .
ﻴﺘم إﺠراء هذا اﻹخﺘﺒﺎر ﻋن طرﻴق ﻨقل ﺠزء ﻤن ﻤسﺘﻌﻤرة ﻋﻠﻰ ﺸرﻴﺤة زﺠﺎﺠﻴة ﺒواسطة ﻟوب أو
ﻋﻴدان خﺸﺒﻴة ثم وضع قطرة ﻤن ﺒﻴروكسﻴد اﻟهﻴدروﺠﻴن  H2O2ثم ﻤﻼﺤظة ظهور اﻟفقﺎﻋﺎت ﺤﻴث
ﺘكون اﻟﻨﺘﻴﺠة ﻤوﺠﺒة ﺒظهور اﻟفقﺎﻋﺎت و سﺎﻟﺒة ﻋﻨد ﻋدم ظهورهﺎ.
 -2.3.2.2فحص أحمر المثيل Methyl Red test:
ﻴسﺘخدم هذا اﻟفﺤص ﻟﺘﺤدﻴد قدرة ﺒﻌض اﻟﻤﻴكروﺒﺎت ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج كﻤﻴة كﺒﻴرة ﻤن اﻟﺤﺎﻤض ﻋﻨد
ﺘخﻤر اﻟﺠﻠوكوز  ،وفق ﻤسﺎر ﻴسﻤﻰ ﻤسﺎر ﺘخﻤر اﻟﺤواﻤض اﻟخﻠﻴطﻴة و اﻟﺘﻲ ﺒدورهﺎ سﺘخفض
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ﺤﻤوضة اﻟوسط اﻟغذائﻲ إﻟﻰ درﺠة ﻤﺘدﻨﻴة ﺘﺼل إﻟﻰ أقل ﻤن  4فﻌﻨد إضﺎفة كﺎﺸف اﻟﻤثﻴل
األﺤﻤر ﺤﻴث سﻴﺘم ﺘغﻴﻴر ﻟون اﻟكﺎﺸف ﻋﻨد هذه اﻟدرﺠة ﻤن اﻟﺤﻤوضة ـ فﻴﺘغﻴر ﻟون اﻟكﺎﺸف ﻤن
إن األوسﺎط اﻟﻤسﺘخدﻤة فﻲ هذا اﻻخﺘﺒﺎر هو methyl red
األﺼفر إﻟﻰ األﺤﻤر ّ .
). vogasproskeur (MR-VP
ﻟقﺤت األﻨﺎﺒﻴب اﻟﺤﺎوﻴة ﻋﻠﻰ وسط  MR-VPﺒﺎﻟﻤسﺘﻌﻤرات اﻟﺒكﺘﻴرﻴة اﻟﻨقﻴة  ،ﺤضﻨت ﻟﻤدة 24
إن ﺘﺤول اﻟوسط إﻟﻰ
سﺎﻋة و درﺠة  11م ﺒﻌد ذﻟك أضﻴفت قطرات ﻤن كﺎﺸف اﻟﻤثﻴل األﺤﻤر ّ .
اﻟﻠون األﺤﻤر دﻟﻴل ﻋﻠﻰ إﻴﺠﺎﺒﻴة اﻟفﺤص .

 -2.3.2.3فحص فوكس بروسكار: Vogasproskeur
ﻴسﺘخدم هذا اﻟفﺤص ﻟﺘﺤدﻴد قدرة ﺒﻌض اﻟﻤﻴكروﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺘخﻠﻴق ﻤركب ﻤﺘﻌﺎدل ﻴسﻤﻰ "Acetyl
") methyl carbonyl (Acetoinﻤن اﻟﺠﻠوكوز  ،ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘكسﻴر اﻟﺠﻠوكوز ﺠزئﻴﺎ ﺒواسطة
اﻟﺒكﺘرﻴﺎ ﻟﻴﻨﺘج ﺤﻤض اﻟﺒﻴروفﻴك اﻟذي ﻴﺘﺤول ﺒﻌدهﺎ إﻟﻰ ﻤﺎدة ال "Acetoinﺒﻤﺎ ﻴدﻋﻰ ﺘخﻤر
اﻟﺠﻠوكوز ﺠزئﻴﺎ  .اسﺘخدم كﺎﺸف ﺒﺎرﻴت اﻟذي ﻴﺘكون ﻤن  1ﻤﻠﻠﻴﺘر ﻤن  %KOH 41و  1ﻤﻠﻠﻴﺘر
اﻟفﺎ ﻨفثﺎﻨول فﻲ اﻹﻴثﺎﻨول اﻟﻤطﻠق .
ﻟقﺤت األﻨﺎﺒﻴب  MR-VPﺒﺎﻟﻤسﺘﻌﻤرات اﻟﻨقﻴة  ،و ﺒﻌد اﻟﺤضﺎﻨة ﻟﻤدة  24سﺎﻋة و ﺒدرﺠة  11م
إن ﺘﺤول اﻟوسط إﻟﻰ اﻟﻠون األﺤﻤر دﻟﻴل ﻋﻠﻰ
أضﻴفت قطرات ﻤن كﺎﺸف فوكس ﺒروسكﺎر ّ ،
إن ﺒقﺎء اﻟوسط ﺒدون ﺘغﻴﻴر ﻴﻌﺘﺒر ﻨﺘﻴﺠة سﺎﻟﺒة .
إﻴﺠﺎﺒﻴة اﻟفﺤص و ّ

 -2.3.2.4القابلية على استهالك السترات :Citrate utilization test
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يستخدم للكشف عن البكتريا التي لها القدرة على تكسير مادة السترات و استخدامها كمصدر
وحيد للكربون ـ فتحلل السترات الى  Oxaloacetate Acetateو يتبع ذلك تكون البايروفات و
ثاني اكسيد الكربون  ،بواسطة أنزيم Citrate aldolaseالذي ينتج من قبل العديد من البكتريا .

ﻟقﺤت األطﺒﺎق اﻟﺤﺎوﻴة ﻋﻠﻰ وسط سﻴﻤون سﺘرﻴت ﺒطرﻴقة اﻟﺘخطﻴط ﻋﻠﻰ اﻟسطح اﻟﻤﺎئل ﺒﺎﻟﻌزﻟة
اﻟﺒكﺘﻴرﻴة و ﺤضﻨت ﻟﻤدة  24سﺎﻋة و ﺒدرﺠة  11م .ﻋﻨد ﺘغﻴر ﻟون اﻟوسط ﻤن األخضر إﻟﻰ
األزرق دﻟﻴل ﻋﻠﻰ قدرة اﻟﺒكﺘرﻴﺎ ﻋﻠﻰ اسﺘهﻼك اﻟسﺘرات كﻤﺼدر وﺤﻴد ﻟﻠكرﺒون  .أﻤﺎ ﻋﻨد اﺤﺘفﺎظ
اﻟوسط ﺒﻠون اﻟكﺎﺸف األخضر فإن اﻟﻨﺘﻴﺠة ﺘكون سﺎﻟﺒة .
 -2.3.2.5اختبار تخمر السكريات :ﻟقﺤت األطﺒﺎق اﻟﺤﺎوﻴة ﻋﻠﻰ وسط ( ﻤﺎكوﻨكﻲ
 )agarﺒطرﻴقة اﻟﺘخطﻴط ﺒﺎﻟﻤسﺘﻌﻤرات اﻟﺒكﺘﻴرﻴة ﻋﻠﻰ سطح اﻟطﺒق و اﻟﺤضﺎﻨة ﻟﻤدة  24سﺎﻋة
ﺒدرﺠة 11م  .ﻟوﺤظت اﻟﺘغﻴرات اﻟﺤﺎﺼﻠة  ،ﻟوﺤظ اﻟﺘخﻤر ﺒﺘغﻴر ﻟون اﻟكﺎﺸف ﻤن األﺤﻤر إﻟﻰ
األﺼفر دﻟﻴل ﻋﻠﻰ قدرة اﻟﺒكﺘرﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘخﻤر سكر اﻟﻼكﺘوز و اﻟﺠﻠكوز .

 -2.3.3اختبار الحساسية للمضادات الحيوية antibiotic sensitivity
: test
اسﺘخدﻤت أرﺒﻌة ﻤن اﻟﻤضﺎدات اﻟﺤﻴوﻴة ﻋﻠﻰ وفق طرﻴقة )، )Baure et al . 1966ﻻخﺘﺒﺎر
ﺘأثﻴرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌزﻻت اﻟﺒكﺘرﻴة
ﺤﻴث زرﻋت اﻟﻌزﻻت اﻟﺒكﺘﻴرﻴة اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻴهﺎ  ،ﻋﻠﻰ اﻟوسط ()Mullerhinton agar
 ،ﺒﻌدهﺎ وضﻌت أقراص اﻟﻤضﺎدات اﻟﺤﻴوﻴة ﺒواقع أرﺒع أقراص ﻟكل طﺒق ﻋﻠﻰ سطح اﻟوسط
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ﺒواسطة ﻤﻠقط ﻤﻌقم ﺒﺎﻟﻠهب  .ﺤضﻨت األطﺒﺎق ﺒدرﺠة ﺤ اررة  11م ﻟﻤدة  24سﺎﻋة  ،ثم قرأت
اﻟﻨﺘﺎئج ﺒقﻴﺎس أقطﺎر اﻟﺘثﺒﻴط ﺤول كل قرص و قورﻨت ﻤع أقطﺎر اﻟﺘثﺒﻴط اﻟقﻴﺎسﻴة .
ﺠدول رقم () ﻴوضح ﻨﺘﺎئج اخﺘﺒﺎر اﻟﺤسﺎسﻴة
ت
1

اسم اﻟﻤضﺎد
Cephalexin

2

Erythromycin

1

Polymyxin

4

Streptomycin

اﻟﺘركﻴز mg/mL

اﻟرﻤز
Ce

11

الفصل الثالث
النتائج و المناقشة

النتائج و المناقشة
3-1عزل و تشخيص
 -3.1.1الصفات المزرعية  :أظهرت ﻨﺘﺎئج اﻟفﺤص اﻟزراﻋﻲ أن ﻋﻴﻨة رقم ( )1أﻋطت ﺼفﺎت
ﺒكﺘﻴرﻴﺎ( )E. coliﺤﻴث ﺘسﺘطﻴع اﻟﻨﻤو فﻲ وسط اﻟﻤﺎكوﻨكﻲ ﻟذﻟك ﺘسﺘطﻴع ﺘخﻤﻴر سكر اﻟﻼكﺘوز .
 -3.1.2الفحص المجهري  :أوضﺤت ﻨﺘﺎئج اﻟفﺤص اﻟﻤﺠهري ﺒﺎسﺘخدام اﻟﺘﺼﺒﻴغ ﺒﺼﺒغة ﺠرام
أﻨهﺎ ﻋﺼﻴﺎت (سﺎﻟﺒة ) غرام اﺘخذت هﻴئة ﻤفردة أو ﻤزدوﺠة أو ﺒﺸكل سﻼسل قﺼﻴرة ( Holt
. ) at., el 1994
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 -3.1.3التشخيص الكيميائي الحيوي :ﻴﺸﻴر اﻟﺠدول ( )4إﻟﻰ ﻨﺘﺎئج اﻟفﺤوﺼﺎت اﻟكﻴﻤﻴﺎئﻴة
اﻟﺤﻴوﻴة اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤدت ﻟﺘﺸخﻴص ﺒكﺘرﻴﺎ ( )E. coliو كﺎﻨت ﻤطﺎﺒقة ﻟﻠﺼفﺎت اﻟﺘﺸخﻴﺼﻴة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴة
ﻟﺒكﺘرﻴﺎ ( )E. coliﺤسب ﺘوﺼﻴف ( . )Holt at., el 1994

ﺠدول ( ) اﻟﺼفﺎت اﻟكﻴﻤوﺤﻴوﻴة ﻟﻠﻌزﻻت اﻟﺒكﺘرﻴﺎ اﻟﻤكوﻨة ﻟألﺒواغ
E. coli

االختبار
Catalase

+

اخﺘﺒﺎر ﺘخﻤر سكر اﻟﻼكﺘوز
Methyl Red test
Vogesproskauer
Simmon Citrate

+
+
_
_

 -3.2اختبار المضادات الحيوية :
اﻟﻤضﺎدات اﻟﺤﻴوﻴة اﻟﻤسﺘخدﻤة هﻲ :
ﺠدول رقم () ﻴوضح ﻨﺘﺎئج اخﺘﺒﺎر اﻟﺤسﺎسﻴة
ت
1
2
1
4

اسم اﻟﻤضﺎد
Cephalexin
Erythromycin
Polymyxin
Streptomycin

أقطﺎر اﻟﺘثﺒﻴط
41
30
1
9

11

ﺒﻴﻨت ﻨﺘﺎئج فﺤص أرﺒﻌة ﻋﻴﻨﺎت ﻟﺘرب ﻤﻠوثة ﺒﻤﻴﺎه اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ  ،ﺒأﻨهﺎ ﺒكﺘﻴرﻴﺎ ﻋﺼوﻴة
سﺎﻟﺒة ﺒﺼﺒغة غرام  ،ﻤخﻤرة ﻟسكر اﻟﻼكﺘوز  ،و ﻤﻨﺘﺠة ﻟﻼﻨدول ﻤوﺠﺒة ألخﺘﺒﺎر اﻟكﺘﺎﻟﻴز
 ، catalaseوغﻴر ﻤسﺘهﻠكة ﻟﻠسﺘرات  ،citrateﻤوﺠﺒة ﻻخﺘﺒﺎر اﻟﻤثﻴل األﺤﻤر methyl red
وسﺎﻟﺒة ﻻخﺘﺒﺎر اﻟفوكس ﺒروسﻜﺎر.
ﻋﻨد قراءة أقراص اﻟﻤضﺎدات اﻟﺤﻴوﻴة وﺠد أن ﺘم قﻴﺎس ( ﻤﻨطقة اﻟﺘثﺒﻴط ) وهﻰ ﻤﻨطقة ﺸفﺎفة
ﻤﺤﻴطة ﺒﺎﻟقرص اﻟﻤضﺎد اﻟﺤﻴوي وﻤن ضﻤﻨهﺎ قطر اﻟقرص ﻨفسﻪ اﻟخﺎﻟﻴة ﻤن اﻟﻨﻤو اﻟﺠرثوﻤﻲ
ﺒﺎﻟﻤﻠﻠﻴﻤﺘر ﺒواسطة ﻤسطرة ﻤدرﺠة  .ﺤﻴث اﻋطت اﻋﻠﻰ ﻤﻨطقة ﺘثﺒﻴط ﻋﻨد اﻟﻤضﺎد Cephalexin
و Erythromycin
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التوصيات

 -1توفير األوساط الغذائية الالزمة ألجراء البحوث .
 -2إجراء االختبارات الكيموحيوية  ،التي لم نتمكن من إجراؤها و ذلك لقلة المواد
المستخدمة
-1

إجراء المزيد من البحوث في مجال التربة للكشف عن البكتريا الموجودة فيها  ،وذلك
لنقص البحوث في مجال التربة .
11

الخالصة
ﺠﻤﻌت  4ﻋﻴﻨﺎت ﻤن ﺘرب ﻤﻠوثة ﺒﻤﻴﺎه اﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ داخل ﻤدﻴﻨة سﺒهﺎ ﺤﻲ اﻟثﺎﻨوﻴة ،
ثم اخذ ﻋزﻻت ﻨقﻴة ﻤن ﺒكﺘرﻴﺎ ( ) E. coliو ذﻟك ﺒﻌد زاﻋﺘهﺎ فﻲ وسط ( Nutrient
 . )agarو ثم ﺘﻌرﻴف اﻟﺒكﺘرﻴﺎ اﻟﻨﺎﻤﻴة ﻋن طرﻴق أخذ ﻋﻴﻨة ﻤن اﻟﺒكﺘرﻴﺎ ﺒواسطة اﻟﻠوب
ﺒﻌد اﻟﺘﻌقﻴم ووضﻌهﺎ فﻲ ﺸرﻴﺤة وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘم ﺼﺒغهﺎ ﺒواسطة () و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘم اﻟﺘﻌرف
ﻋﻠﻴهﺎ ﺘﺤت اﻟﻤﻴكروسكوب .

11

و ﺘﺸخﻴﺼهﺎ ﺒﺎسﺘخدام اﻟﺼفﺎت اﻟكﻴﻤو ﺤﻴوﻴة  ،وثم اسﺘخدام اخﺘﺒﺎر اﻟﺤسﺎسﻴة ﻋﻠﻴهﺎ
ﻟﻤﻌرفة ﻤدى ﻤقﺎوﻤﺘهﺎ ﻟﻠﻤضﺎدات اﻟﺤﻴوﻴة .
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المواد :
 األجهزة و األدوات :اسﺘخدﻤت األﺠهزة و األدوات اﻟواردة فﻲ اﻟﺠدول ادﻨﺎه
ﺠدول ( )1األﺠهزة و األدوات اﻟﻤسﺘﻌﻤﻠة فﻲ اﻟدراسة
اسم اﻟﺠهﺎز

ث
1

فرن كهرﺒﺎئﻲ

2

ﻤﺠهر ضوئﻲ

1

ﺠهﺎز طرد اﻟﻤركزي

4

ﺤﺎضﻨة

1

ﻤﻴزان ﺤسﺎس

6

ﺤﻤﺎم ﻤﺎئﻲ

1

اﻟﻤؤﺼدة

1

اﻟثﻼﺠة

9

أﻨﺎﺒﻴب ﺒﻼسﺘكﻴة

11

أطﺒﺎق ﺒﺘري ﺒﻼسﺘكﻴة

11

ﺸرائح زﺠﺎﺠﻴة

12

ﺠهﺎز قﻴﺎس األس اﻟهﻴدروﺠﻴﻨﻲ

11

ﻤﺎﺼﺎت زﺠﺎﺠﻴة ﻤخﺘﻠفة اﻻﺤﺠﺎم

14

سرﻨﺠﺎت ﻤﻌقﻤة ﻤخﺘﻠفة اﻻﺤﺠﺎم

11

ﺠهﺎز ﺘقطﻴر

16

ﻤﺼﺒﺎح ﺒﻨزن

11

ﻋروة ﻨﺎقﻠة

11

ﻤرﺸﺤﺎت غﺸﺎئﻴة

24

ﺠدول ( )2األوسﺎط اﻟزراﻋﻴة اﻟﻤسﺘخدﻤة فﻲ اﻟدراسة
الغرض من استعماله

اسم الوسط الزراعي
اﻟﻤﺎكوﻨكﻴﺎغﺎر

اسﺘﻌﻤل ﻟﻠﺘفرﻴق ﺒﻴن اﻟﺒكﺘرﻴﺎ اﻟﻤخﻤرة و غﻴر اﻟﻤخﻤرة ﻟسكر اﻟﻼكﺘوز

اغﺎر اﻟﻤغذي

اسﺘﻌﻤل هذا اﻟوسط ﻟغرض ﺘﻨﻤﻴة و ﺘﻨقﻴة اﻟﻌزﻻﺘﺎﻟﺒكﺘﻴرﻴة

اغﺎر ﻤوﻟر هﻨﺘون

اسﺘﻌﻤل ﻟغرض اﺠراء فﺤص اﻟﺤسﺎسﻴة

اغﺎر سﻴﻤون سﺘرات

اسﺘﻌﻤل ﻟﻤﻌرفة قدرة اﻟﺒكﺘرﻴﺎ ﻋﻠﻰ اسﺘهﻼك اﻟسﺘرات كﻤﺼدر وﺤﻴد ﻟﻠكرﺒون

وسط اﺤﻤر اﻟﻤثﻴل – فوكس

اسﺘﻌﻤل ﻟغرض اﻟكﺸف ﻋن اﻟﺘﺤﻠل اﻟكﻠﻲ و اﻟﺠزئﻲ ﻟسكر اﻟﺠﻠكوز

ﺒروسكﺎر
اﻟﻤرق اﻟﻤغذي

اسﺘﻌﻤل ﻟغرض ﺘﻨﻤﻴة و ﺘﻨﺸﻴط اﻟﺒكﺘرﻴﺎ و ﺘﺤضﻴر اﻟﻌواﻟق اﻟﺒكﺘﻴرﻴة اﻟﻤخﺘﻠفة

ﺠدول ( )1اﻟكواﺸف و اﻟﺼﺒغﺎت اﻟﻤسﺘخدﻤة فﻲ اﻟدراسة
الغرض من االستخدام

اسم الكاشف
كﺎﺸف فوكس ﺒروسكﺎر

اسﺘﻌﻤل هذا اﻟكﺎﺸف ﻟﻠﺘﺤري ﻋن قدرة اﻟﺒكﺘرﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴل اﻟﺠزئﻲ ﻟﻠسكرﻴﺎت

كﺎﺸف اﻟﻤثﻴل اﻻﺤﻤر

اسﺘﻌﻤل هذا اﻟكﺎﺸف ﻟﻠكﺸف ﻋن قدرة اﻟﺒكﺘرﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺎج ﺤﺎﻤض كﻨﺎﺘج
ﻨهﺎئﻲ ﻟﻠﺘﺤﻠل اﻟكﺎﻤل ﻟﻠسكرﻴﺎت

ﺼﺒغة غرام

اسﺘﻌﻤﻠت ﻟدراسة اﻟخﺼﺎئص اﻟﻤظهرﻴة ﻟخﻼﻴﺎ اﻟﺒكﺘرﻴﺎ اﻟﻤﻌزوﻟة ﺘﺤت اﻟقوى
اﻟكﺒرى ﻟﻠﻤﺠهر اﻟضوئﻲ اﻟﻤركب .

ﻤﺤﻠول ﻤﺎكفرﻻﻨد

اسﺘﻌﻤل هذا اﻟﻤﺤﻠول ﻹﻋطﺎءﻋدد ﺘقرﻴﺒﻲ ﻟﻠخﻼﻴﺎ اﻟﺒكﺘﻴرﻴة ()171*11

صورة توضح أختبار تخمر السكريات
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صورة توضح بكتريا ( ) E. coliتحت المجهر

صورة توضح التأثير التثبيطي للبكتريا المختبرة مع المضادات الحيوية

صورة توضح صورة توضح التأثير التثبيطي للبكتريا ( ) E. coliمع المضادات الحيوية

صورة توضح المعلق البكتيري
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