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  الخالصة

اري اه المج دة لمی ة عدی اذج بیئی ت نم ة  جمع اري مستشفیاتالعام داد ومج ة بغ وت القطع مدین انع  وزی ن مص م

ة. المعدات الكھربائیة ة مختلف ة  المصابة بالتلف البایولوجي إضافة إلى نماذج ترب اط زرعی ى أوس اذج عل زرعت ھذه النم

ة عامة وتفریقیة محتویة على ت ة المایكروبی ة للمقاوم ب متفاوت ائج وجود نس راكیز مختلفة من الفورمالدیھاید. أوضحت النت

ا للفورمالدیھاید  ت ببكتری ة والمستشفیات وزیوت  .Pseudomonas sppو  E. coliتمثل اري العام اه المج اذج می ي نم ف

ما شملت الدراسة قابلیة بعض األنواع البكتیریة ك القطع ، وعدم وجود تلك المقاومة في المجتمع المایكروبي بنماذج التربة،

ى  لتخمیر سكر الالكتوز من عدمھ، ادرھا إل ن مص حیث إن ھذا قد یعطي دلیال على وجود تلوث وتسربات للمادة السامة م

  منظومات المجاري.

ة أبدتالمقاومة للفورمالدیھاید  أشارت النتائج إلى أن العزالت ادات الحیوی ددة للمض ة متع (الجنتامایسین،  مقاوم

مما یشیر إلى  االمبیسیلین، حامض النالیدكسك، السیفالیكسین، االموكسسیلین، الریفامبسین، التتراسایكلین واالرثرومایسین)

ة  واء العزل ائج احت ا أظھرت النت ة. كم ادات الحیاتی د والمض ة مشتركة للفورمالدیھای  .Pseudomonas sppوجود مقاوم

د   E. coliدة وبكتریا حزمة بالزمیدیة كبیرة واح رد البالزمی ة ط ت طریق ة. أجری وأظھرت  Curingثالث حزم بالزمیدی

  النتائج ان البالزمیدات تحمل صفة مقاومة الفورمالدیھاید.

  

  .: بكتریا اشریشریا القولون، بكتریا الزوائف، فورمالدیھاید، مضادات حیاتیةالكلمات المفتاحیة
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  المقدمة

ي المواد یعرف الفورمالدیھ اق واسع ف د استخدم وبنط ذلك فق اتي، ل اید على انھ مادة ذات سمیة عالیة للنظام الحی

ات  (Preservatives)والمواد الحافظة (Germicides) المعقمة  لتأثیره الكیمیاوي الشدید والسریع على بروتینات وإنزیم

  .)Methanol()1  ،2( ھو المیثانال الحیویة، واسمھ النظامي الفعالیاتإلى وقف  مما یؤديالخلیة الحیة 

الین  ـ (الفورم ادة بال دعى ع اء وی یستخدم الفورمالدیھاید بشكل محلول بإذابة غاز الفورمالدیھاید شدید السمیة بالم

Formalin 40) حیث یحضر بتركیز% (v/v) ـي  ،في المـاء ة ھ غ  O) HCHO2(CHصیغتھ الجزیئی ي یبل بوزن جزیئ

  .) 4،  3(كیلو دالتون  30.03

ث  نتیجة لالستعمال الواسع لھذه المادة الشدیدة السمیة في المعقمات بشكل محالیل مركزة وقابلیتھ على التبخر حی

ھ  غ إنتاج ام  21بل ي ع ن ف ون ط ة  .2005ملی اء المجھری رض اإلحی راً لتع دونظ واء  للفورمالدیھای ي أج دوام ف ى ال عل

ا  المستشفیات وردھات العملیات، وكذلك استخدامھا في ى طرحھ ك أدى إل حفظ الجثث واألنسجة الحیوانیة والنباتیة، كل ذل

بأس بھا إلى منظومات المجاري ومعالجة المیاه الثقیلة وبالتالي تعرض مثل ھذه البیئات إلى ضغوط جدیدة تتمثل  بكمیات ال

  .)5( لدیھایدظھور مقاومة لإلحیاء المجھریة تجاه الفورما مما یؤدي إلىبالتأثیر السمي لھذه المادة، 

ة  ادات الحیاتی ددة للمض ة المتع ت بتطور المقاوم ة ارتبط ة المیكروبی ذه المقاوم ل ھ  multidrug)إن ظھور مث

resistance)  زة ة مرك ة طبی ب عنای ي تتطل ة والت عبة المعالج رة نتیجة اإلصابات ص حیة كثی اكل ص والتي تؤدي إلى مش

  . ونتیجة لما سبق فان ھذه) 7،  6(ة ضدھا مقاومـة میكروبـی وتشـكیالت من المضـادات الجدیدة التي لم تـتطور

ادات  تھدف إلى الدراسة ا للمض ین مقاومتھ ة وتعی ة مختلف اذج بیئی ي نم د ف ة للفورمالدیھای ة المیكروبی دیات المقاوم تحدید م

  المقاومة وتأثیرھا على الصحة العامة.وذلك الھمیة ھذه الحیویة 

  

  المواد وطرق العمل

دات  زیوت القطعو العامة میاه المجاريمدینة بغداد و مختلفة من میاه مجاري مستشفیات عینة 30جمعت  -1 لمصانع المع

المصابة بالتردي الحیاتي (حیث یتم تعقیم المكائن المستخدم فیھا الزیوت بالفورمالدیھاید)، إضافة إلى نماذج تربة  الكھربائیة

  .لمدینة بغداد من مناطق متعددة

ة استخدمت  -2 ا الحی دت الخالی م ع ن ث اذج، وم افیف عشریة للنم اق وزراعة تخ ة النشر باإلطب  Total Viableطریق

Count وباستخدام جھاز عد الخالیا Colony Counter زرعت النماذج المذكورة في الوسط المغذي الصلب  المضاف .

ز  ھ تراكی ة للم (mM 5 ,1 ,0.1)ل ا المقاوم دد الخالی اب ع د لحس یطرةفورمالدیھای اق الس بة إلطب   ادة نس

(Control Plates).  

ى أوساط  2أعیدت الخطوة  -3 اذج عل افیف النم ین االزرق (بزراعة تخ اكونكي والستریماید ) EMBاالیوسین مثیل والم

ون  ا القول دد بكتری اب ع ي أعاله لحس ذكورة ف د الم ز الفورمالدیھای ة  E.coliالصلبة المدعمة بنفس تراكی ا المعوی والبكتری

وزال كر الالكت ا (Lactose fermentors and non-lactose fermentors)مخمرة وغیر المخمرة لس ، ومجموعة بكتری
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ف  والي.  spp Pseudomonads.الزوائ ى الت ة عل ات المظھری تخدام الفحوص ارة باس زالت المخت خیص الع م تش ت

  .20E-Api، واستخدام نظام )8(والكیموحیویة 

رت -4  زالت  اختی ةالالع ز  مقاوم د 5mMلتركی ا .فورمالدیھای ار مقاومتھ ة الختب ادات الحیوی ن المض ة م  لمجموع

)Tetracyclin-TE/30µg ، Erythromycin-E/15µg، Nalidixic acid-NA/30µg  ،Cephalexin-

KF/30µg ،Amoxicillin-AMC/10µg ،Rifampicin-Rif/30µg ،Gm/10µg-Gentamycin  وAmpicillin-

µgA/10 (ة األقراصباستخدام طریق (Disc diffusion assay) )9 (.  

د تھاقابلی الختباراختیرت العزالت المقاومة للمضادات الحیاتیة  -5 ن  الفورمالدیھای ة م ة تراكیز مختلف ى مقاوم -2.5( عل

12.5mM.بواسطة طریقة العدد الحي (  

ة  عزل الدنا البالزمیدي: أجریت عملیة عزل الدنا البالزمیدي للبكتریا للتعرف -6 اع الطریق على المحتوى البالزمیدي باتب
ادة  )11( تخدام م دات Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB)-Cetylوباس رد البالزمی ة ط ت عملی . أجری

  .) 10(باتباع طریقة  0) م50-40باستخدام درجات حرارة تراوحت ما بین (

  

  النتائج والمناقشة

ثالث  لبكتریا المعزولة محلیاا) معدالت النسب المئویة إلعداد 1یظھر جدول ( د ال المقاومة لتراكیز الفورمالدیھای

ملي موالر وألربع مجموعات من النماذج البیئیة المختلفة والتي كان متوقعا إن تظھر في محتواھا المایكروبي  (0.1 ,1 ,5)

ادة ال ة بزی ي نسبة المقاوم ح ف اض الواض ع، إذ إن مقاومة للفورمالدیھاید. حیث تبین النتائج االنخف ا متوق ام وكم ز الس تركی

 .) 12( التنوع الحیاتي یقل بزیادة الشد البیئي أو التأثیر السام للمواد الملوثة في البیئة

مستویات من المقاومة عالیة نسبیا  E. coliأبدت مجامیع البكتریا المخمرة وغیر المخمرة لسكر الالكتوز وبكتریا 

دتھا ولجمیع النماذج البیئیة المفحوصة، مم ي أك د والت ادة الفورمالدیھای ة بم ن مصادر معین ي م وث بیئ ا یشیر إلى وجود تل

د  ي أح ة ھ اً استھالك المطھرات الكیمیائی وجود المقاومة المیكروبیة لھذه المادة أن قدرة بعض الجراثیم على تحلیل وأحیان

  أسباب مقاومتھا لتلك المطھرات.

ا ن بكتری الالت م ور س ائج ظھ رت النت ا أظھ ن  .Pseudomonads spp كم تخدمة م ز المس ة للتراكی مقاوم

ا بمقا الفورمالدیھاید ذه البكتری از ھ ث تمت ة حی ادة الكیمیاوی ام للم ل الس ا للفع دیتولووالذي  یعني تحمل ھذه البكتری ا لل  .متھ

رات مختلفة مثل الفینول القضاء على عدد كبیر من الجراثیم وبضمنھا األبواغ عند القیام بعملیة خلط مطھ بالرغم من امكانیة

ائج  كلوتارالدیھاید والفورمالدیھاید مع مالحظة االنتباه إلى مدى التوافق بینھا حیث قد یلغى بعضھا عمل األخر. لم تظھر نت

مما قد یعني عدم تسرب مثل ھذا  زرع نماذج التربة المختلفة إي نسبة ولو كانت بسیطة للمقاومة المیكروبیة للفورمالدیھاید،

  وث إلى التربة أو صعوبة وصول مثل ھذا التلوث مقارنة بما موجود في البیئات المائیة.التل

م ( ى 1جدول شكل رق أثیره عل د وت ن الفورمالدیھای ة م ز مختلف ة لتراكی الث عزالت منتخب ة ث ین مدى مقاوم ) یب

ث یظھر الشكل (معدالت نمو البكتریا بزیادة تركیز المادة مقارنة بنمو السیطرة ا 1، حی ة  E. coli) ان بكتری ر مقاوم اكث
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ف  ا الزوائ ة ببكتری م  .Pseudomonads sppمقارن ذلك حج زلتین وك ین الع وراثي ب تالف ال ة لالخ ك نتیج ر ذل د یفس وق

  لكونھا بكتریا سالبة لملون غرام. outer membraneالقنوات الموجودة في الغشاء الخارجي 

ة درست العالقة بین مقاومة ادات الحیوی ثالبكتریا للفورمالدیھاید مع مقاومتھا للمض ین جدول ( ، حی ائج 2یب ) نت

ة زالت البكتیری ن الع امیع م ثالث مج ادات ل  .lactose and non lactose fermented bacteria  ، E فحوص المض

coli  ،Pseudomonads spp. ة م المقاومة للفورمالدیھاید اط زرعی ي أوس ا ف م عزلھ ةوالتي ت ت نسبة ، حیث ختلف تباین

وتركزت بنسبة أعلى في العزالت التي كان مصدرھا نماذج میاه  %90-%10المقاومة للمضادات لجمیع العزالت ما بین 

اه  ة می ح تعرض بیئ د یوض ا ق وت القطع، مم اذج زی ي نم ا ف أ منھ أة)، وبنسبة أوط ا (الحم المجاري للمستشفیات ومخلفاتھ

وث ك ى تل اري إل ات المج فیات أو ومخلف ي المستش واء ف ة س ات المعالج ة منظوم ى بقی ربھ إل د وتس اوي بالفورمالدیھای یمی

) إن زیادة التعرض للفورمالدیھاید یؤدي إلى زیادة ظھور أو تكرار 2محطات معالجة المجاري إذ تبین النتائج في جدول (

وبیة للمعادن الثقیلة والمضادات الحیویة كون إن المقاومة للمضادات الحیویة كما ھو الحال في العالقة بین المقاومة المیكر

ة  ؤر الجینی ى الكروموسومات  (loci)عواملھا الوراثیة (الجینات) غالبا ما تحمل على نفس البالزمیدات أو الب ة عل المحمل

ائق التي ھناك العدید من التشابھ بین الطر .)3(وتنتقل سویة إلى مواضع أخرى في الكروموسوم أو عزالت میكروبیة أخرى 

ة اطتھا المطھرات الكیمیائی ة تكدس  ،تقاوم بواسطتھا الخلیة البكتیریة للمضادات الحیاتیة وتلك التي تقاوم بوس ي حال ا ف كم

  . )2( تغیر حاجز النفاذیة تحویر موقع الھدف أو تحویر المادة المضادة للبكتریا ،المادة المضادة للبكتریا

ة  واء العزل رة ( Pseudomonas sppأظھرت النتائج احت ة كبی ة بالزمیدی ى حزم دة Megaplasmidعل ) واح

على ثالث حزم بالزمیدیة صغیرة وباستخدام طریقة الترحیل الكھربائي، واعتمدت الطریقة على استخدام   E. coliوبكتریا

ادة  ة  CTABم ة الموجب ات األیونی ن المنظف د م ي تع ى ترسیب  Cationic detergentوالت ة عل د  DNAذات القابلی بع

  ).1االرتباط بھ شكل (

أظھرت نتائج طرد البالزمید أن صفة المقاومة للفورمالدیھاید وبعض المضادات الحیاتیة كانت محمولة بالزمیدیا 

  حیث لم تستطع البكتریا التي طرد بالزمیدھا من تحمل تراكیز الفورمالدیھاید.

ھ أ ة ل ادات الحیوی ددة للمض ة المتع ذه المقاوم ل ھ ور مث ي إن ظھ املین ف ة للع حة العام ى الص أثیر عل ة وت ھمی

ة  عبة المعالج ل ص ل ستكون بالمقاب ن العم ابات الناتجة ع ة إذ إن اإلص اه الثقیل ة المی المؤسسات الصحیة ومحطات معالج

ة  ة الالزم ارات العالجی وتؤدي إلى نتائج خطیرة تؤثر على بیئة العاملین وصحتھم وانتشار اإلصابات بسبب محدودیة الخی

  حتى الوقائیة منھا أیضا.و
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  نماذج بیئیة. في) النسبة المئویة ألعداد األحیاء المجھریة المقاومة لتراكیز الفورمالدیھاید المستخدمة في الوسط الغذائي 1جدول (

 (Mm)تراكیز الفورمالدیھاید   

 5 1 0.1  موعة األحیاء المجھریةمج

  sS Sd Cu Se Ss Sd Cu Se  Ss  Sd Cu Se 

  15  12 5 0.0  35  45  20 2  40  4.5  26 4  العدد الكلي الحي

  3  9 3 0.0  7  23  16 1  35  30  80 1  البكتریا المخمرة لسكر الالكتوز

كر  رة لس ر المخم ا غی البكتری

  الالكتوز
3 30  35  35  1 25  25  30  0.0 15  20  18  

  E.coli  4 17  65  33  1 3  36  22  0.0 0.0  5  12بكتریا القولون 

  Pseudomonas  0.1 0.3  0.07 0.5  0.0 0.1  0.2  2.0  0.0 0.5  0.3  0.4بكتریا الزوائف 

  

  أنواع النماذج البیئیة:

Sd = Sewage Sludge مخلفات میاه المجاري  

 Cu=Cutting oil  زیوت القطع  

Se  =Sewage Water مستشفیاتمیاه مجاري ال  

SS نماذج من ترب مختلفة =  
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  من الفورمالدیھاید للمضادات الحیویة . 5mM) مقاومة بعض العزالت المتحملة للتركیز 2جدول  (

  المضادات الحیاتیة
  رمز العزلة

E TE Rif AMC KF NA A  Gm 

E.coli  

+ - + + + - + + Sd13 

+ - + + + - + + Sd12 

+ - + + + + + + Sd6 

Pseudomonas spp. 

- + - - - - - - Cu3 

+ + - + - - + + Cu11 

+ + + + - + - + Cu17 

lactose and non lactose fermented bacteria 

- + - - - + - - Se 4 

+ - + + + - + + Se 7 

+ - + + - - + + Se 13 

+ - + + + + + + Se 23 

 

+ = Resistant 

- = Senitive  
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  ) مقاومة العزالت البكتیریة لتراكیز مختلفة من الفورمالدیھاید وتأثیره السام على النمو.1شكل (

sd6   =  E.coli 

se23 =  lactose and non lactose fermented bacteria 

cu17 = Pseudomonas spp.
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 E. coli و Pseudomonas بكتریا  ل من) المحتوى البالزمیدي المعزو2شكل (

  .Pseudomonas spp لبكتریا  ): المحتوى البالزمیدي1العمود (

  E. coliلبكتریا المحتوى البالزمیدي  ):2العمود (

  

 

  

1 2 

بیر   الزمید 
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 الزمیدات


