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  عزل وتشخيص بكتريا منتجة للمضادات الحيوية من ترب مدينة الرمادي
            

   مثنى حامد حسن    
  جامعة األنبار / كلية العلوم      

  
 17/7/2008 : تاريخ القبول                       10/1/2008 : تاريخ االستالم

  
  الخالصة 

ين  من البكتريا المحلية  األكفاء  من بين سبعة عزالت  تم عزلها  من تربة تضمنت الدراسة  انتخاب عزلت
على أسـاس  امتالكهـا  لفعاليـة         ,  مواقع مختلفة    6 نموذج تربة من     20مدينة الرمادي من خالل جمع      

 تثبيطية ذات طيف واسع  تجاه بكتريا االختبار  وتم  تشخيصها  باستخدام  العديد من االختبارات المظهرية 
    وM1 وأعطيـت الرمـز  Bacillus subtilius وبايوكيميائية حيث تم تشخيص العزلتين على إنهمـا  

Bacillus polymyxa ــز ــت الرم ــد                 M3 وأعطي ــة ض ــة عالي ــة تثبيطي ــا فعالي ــث امتلكت  حي
Staphylococcus aureus    ,   Pseudomonas aeruginosa مل م  واق ل منھ ا    30- 23وكانت بحدود 

 بفعالی ة تثبیطی ة اكب ر  ك ذلك درس ت أثیر       M1 وتمیزت العزلة Escherichia coli , Klebsiella  sspضد 
   وتب  ین بأنھم ا تنم  وان ب  شكل جی  د ف  ي الدرج  ة الحراری  ة         M1 ,M3 الع  زلتین     ودرج ات الح  رارة عل  ى نم   

عند الدرجات الحراریة المنخفضة  ْم  أما 50 تستطیع   النمو في درجة حراریة  M1 ْم  وان العزلة  45 و40
 ْم  ودرس تأثیر الملوحة على نمو العزلتین  5فلم تستطیع كال العزلتین المنتخبتین من النمو في درجة حراریة  

 من  M1فقط استطاعت العزلة%  7 أما في التركیز NaCl%   3وتبین بأنھا تنموان بشكل جید في التركیز 
م  ن كلوری  د   % 10 ل  م ت  ستطیع ك  ال الع  زلتین  م  ن النم  و  ف  ي التركی  ز    النم  و وتحم  ل ھ  ذا التركی  ز  ف  ي ح  ین  

  .الصودیوم
  عزل ، تشخيص بكتريا ، مضادات الحيوية  ، الرمادي: كلمات مفتاحية

  

  المقدمة

اعتمد اإلنسان منذ القدم على طرائـق       
 استخدم المواد بشكلها الخـام      اذالعالج البدائي   

التي يكون لها   مثل المواد النباتية أو الحيوانية و     
تأثير على األحياء المجهريـة الممرضـة، فقـد      
استخدم االغريقيون الراتنجات النباتية وأمـالح      
معدنية مختلفة لعالج بعض األمراض الشائعة ،        
كما استخدم الصينيون فول الصويا لعالج البثور       

  .)1(والدمامل وغيرها من اإلصابات 

  

ــضاد الحي         ــصطلح م ــتق م ــةاش    وي
)Antibiotic (      من مصطلح التـضاد الحيـوي
)Antibiosis (      الذي استعمله ألول مرة العـالم

Vuillemin تنتــشر  ) .2(  1889 فــي عــام 
االحياء المجهرية  المنتجة  للمضادات  الحيوية         
بصورة واسعة  في الطبيعة  حيث وجدت  فـي           

والحيوانـات   التربة والماء وبقايـا  النباتـات      
المصدر الرئيسي  لعزل    المتفسخة وتعتبر التربة    
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الكثير منها لذلك اتجة  الكثير من الباحثين الـى          
التربة  لغرض  الحصول علـى سـالالت  مـن           

االحياء المجهرية منتجة لمضادات حيوية جديدة       
ظهرت ادلة علميـة علـى كفاءةاالحيـاء        ). 3(

العالجية في التاثير وانها شملت انواع عديدة من  
  )4(بكتيريا االخرىجنس العصيات وانواعا من ال

 مصطلح مضادات استعمل لقد 
 1942الول مرة عام  ) Antibiotics(ويةالحي

 الذي استطاع Waksmanمن قبل العالم 
 على أنها مواد أيضية ويةتعريف مضادات الحي

تنتجها األحياء المجهرية تقوم بتثبيط نمو أحياء 
مجهرية أخرى وال تؤثر على البكتريا المنتجة 

رفت مضادات الحيوية بأنها إحدى ع) .5( لها
   نواتج األيض الثانوية

)Secondary metabolites (تنتجها اذ 
األحياء المجهرية بعد إن يصل نموها إلى طور 

والذي يعرف  ) Stationary phase( الثبات 
أو  ) Production phase( أيضا بطور اإلنتاج

Idio phase  ، لذلك أشارت بعض المصادر 
  ) Idiolites) 6 تسمية هذه المواد إلى إمكانية

  .من هنا  جاءت هذه الدراسة
     من اجل عزل بكتريا محلية من تربة 
مدينة الرمادي والكشف عن عزلة كفوءة  في 
أنتاجها للمواد المضادة  لألحياء المهجرية 
االختبارية من بين تلك العزالت واختبار قدرت 

لحية تحملها للظروف من درجة حرارة وتراكيز م
 . مختلفة 

   العملطرائقالمواد و
مواقـع   ) 6( عينة تربة من     20جمعت  

وذلك  بقشط  ا سم      ,مختلفة  في مدينة الرمادي      
من سطح التربة وأخذت  وبعمق  يتراوح  بـين      

 سم وقد كانت  كمية  العينـة المـأخوذة           5-10
 غم  من كل موقع من المواقع المـشمولة           100

لون معقـم    بالدراسة ووضعت  في كـيس نـاي       
نـوع  ,رقـم النمـوذج   ( وسجل علية المعلومات  

وجلب ) الموقع, نوع المحصول المزروع  ,التربة  
  .إلى المختبر

حضرت  سلسلة من التخافيف العشرية       
  مل من التخفيف العشري  o.1و ذلك  بإضافة  

إلى سطح  الوسط المغذي الصلب      , 2-10الثاني  
Nutrient agar  وحــضنت اإلطبــاق  فــي 

) 45 -15( تراوحت  مـا بـين        ة حراري درجات
 ساعة  ثم نقلت  كـل مـستعمرة          48- 24لمدة  

بكتيرية نامية  إلى نفس الوسط الذي عزلت علية  
لغرض التنقية  وحفظت  علـى مائـل الوسـط           

 م لحـين  4المغذي الصلب  في درجـة حـرارة    
  .االستعمال

تم الحصول على العزالت  البكتیریة  المشخصة 
  اآلتیة

Staphylococcus aureus  
Pseudomonas aeruginosa  

Salmonella typhi 
Klebsiella  ssp  

Escherichia coli  
Proteus mirabilus  

مـن مستـشفى  النـسائية واألطفــال     
/ ومستشفى الرمادي العام  في مدينة الرمـادي       

وتم  إجراء  التشخيص  لهـا         ,  محافظة االنبار 
 عن طريق عمل  بعض الفحوصات  المظهريـة         

والكيمو حيوية  إضافة  لذلك  تم إجراء  بعـض     
الفحوصات الخاصة  للمكورات العنقودية  مثـل        

النمو على وسط المـانيتول  الملحـي الـصلب           
manitol  salt agar  ,   وفحــص  إنــزيم

 أما  بكتريـا  coagulase testالمخثر للبالزما  
 الزوائف الزنجارية  فتم زراعتها على وسـط   

King  A  وKing B. 
تم استخدام طريقتان وهمـا  أقـراص        
االكار  لغرض الكـشف  عـن قـدرة اإلحيـاء            
المهجرية  المعزولة علـى إنتـاج المـضادات         

 حيث وباستخدام  ثاقـب  Agar diskالحيوية  
 ملم  تم من خالله  نقل  أقـراص            6فليني قطرة   
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المـراد   ( االكار الحاوية على اإلحياء المهجرية      

) ى إنتاج  مضادات  حيويـة        اختبار قدرتها  عل   
والنامية  على وسط االكار المغذي  إلى وسـط          

المولر هنتون  الصلب  الحاوي على احد أنواع          
 م   37بكتريا االختبار و حضنت بدرجة حرارة           

 سـاعة  تـم الكـشف عـن الكـائن         24ولمدة  
ألمجهري المنتج للمضادات  الحيوية من خـالل        

أمـا  ) 3( قراص ظهور   مناطق التثبيط حول األ  
الطريقة الثانية فهي  طريقة الخطوط المتعامـدة         

cross streaks  حيث زرعت اإلحياء المهجرية 
المراد الكشف عن قابليتها  في إنتاج المضادات        

الحيوية بشكل خط  مستقيم  على طرف الطبـق           
الحاوي على وسط مولر هنتون أكار  وحـضنت          

,  سـاعة  48 م لمدة    37اإلطباق  بدرجة حرارة     
زرعت  بعدها  عزالت  بكتريا االختبـار  علـى          

شكل  خطوط  مفردة  ومتعامدة على خط  نمـو             
المراد اختبار  فعاليتـه فـي       ( الكائن ألمجهري   

بحيث يبدأ الزرع  من   ) أنتاج المضادات الحيوية    
الطرف  البعيد  عن الكائن ألمجهـري وينتهـي           

ارة عند خط نموه  حضنت  األطباق  بدرجة حـر   
 ساعة  واعتبر  الكائن ألمجهري        24م  لمدة    37

منتجا للمضاد  الحيوي  من خالل  وجود تثبـيط    
لنمو واحد آو أكثر  من بكتريا  االختبـار  فـي           

 الحي ألمجهري نالمناطق  القريبة  من خط الكائ     
 )3.(  

 مـضادات   10استعملت لهذا الغرض      
حيـث نقلـت     )  1(حيوية  كمـا فـي جـدول         

ان  إلى أنابيب اختبار  تحتوي كل منها          مستعمرت
 مل من الوسط المغذي السائل  وحضنت          5على    

 سـاعة  وتمـت   24 م لمـدة     37بدرجة حرارة   
مقارنة النمو  في األنابيب  مع أنبوبة  ماكفرالند         

 حيث  ملم / خلية   8 10×1.5التي تساوي تقريبا    
أضيف المحلول الملحي  لهذه األنابيـب  حتـى          

كورة  مع أنبوبة ماكفرالند  وبواسطة        تساوت الع 
  نشرت البكتريا المـراد      swabماسحة قطنية     

ــساسيتها   ــار حــ ــا ( اختبــ البكتيريــ

على وسط مـولر هنتـون   )  M1,M3المعزولة
 أقـراص    7-5بالتساوي  وتم وضـع      )الصلب    

للمضادات على سطح الوسط ألزرعـي بمعـدل        
ثالث مكررات  لكل تجربة وحضنت بدرجة حرارة 

 ساعة  وتم قياس قطـر منطقـة       24م لمدة    37
التثبيط لتحديد مقاومة وحساسية البكتريا للمضاد     

  )2(وكما في جدول) 7(الحيوي 
انتخبت العزالت المميزة  بفعاليتها  في       
أنتاج مضادات حيوية باالعتماد علـى طريقـة        

وتم تشخيص هذه العزالت     , الخطوط المتعامدة     
  والكيمو حيوية    باستخدام  الفحوصات المظهرية   

واعتمادا على المصادر العلمية المتبعة عالميـا       
وقد شمل التـشخيص    .  )8(لتشخيص البكتيريا   

ــةالفحوصــات  ــريالفحــص  : اآلتي و   ألمجه
واختبار  . )9(فحص الحركة  و  الصفات الزرعية   

واختبـار  . ) 8(اختبار االوكـسديز     و   الكاتاليز
ار فوكس   اختب و األحمر اختبار المثيل    واالندول  
اختبار و اختبار استهالك السترات      و   بروسكاور
وفحص تكوين  ل النترات    و اختبار اختزا   اليوريا

و القـدرة علـى      التجلط    أنزيم اختبارالسبور و   
اختبـار  و   الجيالتين    تميع اختبارتحليل الدم و      
  . ) 10(تخمر السكريات

استخدمت  أنابيب اختبار تحتـوي علـى        
حيث لقحـت  بمـزروع      مائل  المغذي الصلب       

البكتريا  وحضنت  فـي مجمـوعتين  األولـى            
م  لمدة يومان    50 و 45 و   40بدرجات حرارية     

 م 20 و10 و  5والثانية  بـدرجات حراريـة       
  .  أيام7-2لمدة من 

مـن كلوريـد    % 10,% 7,% 3أضيف  
الصوديوم  إلى الوسط المغذي السائل  ولقحـت          

-2حضنت لمدة األنابيب بالمزروع البكتيري  ثم    
 أيام وتعتبر النتيجة موجبة بظهور عكورة  في 4

  ). 11(الوسط 
  المناقشة

 7أظهرت نتائج العزل الحصول علـى       
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عزالت بكتيرية  منتجة للمواد المـضادة  مـن          

   نموذجا  من التربـة   اسـتعملت         20مجموع  
في عملية العزل  وقد تباينت  هذه العزالت فـي           

 المضادة  اعتمادا على    قدرتها  على إنتاج المواد    
قطر التثبيط  تجاه بكتريا االختبار  وانتخبت أكفاء 
العزالت البكتيرية   ولوحظت أنها تنتشر   فـي           
بيئة التربـة المزروعـة  بمحاصـيل الخـضر          

  .والفواكه 
وتميزت عزلتان  محليتـان  اعطيتـا الـرقمين           

  في قابليتهما العالية إلنتاج M1 ,M3المحليين
ادة  من بين بقية العزالت وكانت من   المواد المض 

مواقع مختلفة من المدينة  وكما موضـح فـي          
واختيرت هاتان العزلتان  إلجـراء     ) 3( جدول    

االختبارات الزرعية والكيمو حيويـة  لغـرض        
تشخيصها  بالشكل النهائي  وتحديـد الجـنس         

  . والنوع
أظهــرت نتــائج الفحوصــات الزرعيــة  

عـزالت البكتيريـة    والمهجرية والكيموحيوية لل  
بأنها تحمل صفات   ) 12(المنتجة  واعتمادا على     

) 4(  وكما موضح في جدول  Bacillusالجنس 
لقد تم الحصول علـى عزلـة تحمـل  صـفات             

  والتي أعطيـت   Bacillus subtiliusبكتيريا 
 وعزلت  من تربـة منطقـة    M1الرمز المحلي

الجزيرة  بالرمادي  والمزروعـة  بالحمـضيات     
  .ر البرتقالأشجا

  وأظهرت نتائج  الفحوصات علـى  هـذه         
العزلة  بأنها عصيات موجبة لملون كرام  وتوجد  
ــة    ــة أزواج  مكون ــل  أو بهيئ ــي  سالس ف

هوائيـة إجباريـة  مـستعمراتها        , للسبورات    
دائرية  بلون اصفر فاتح  مسننة الحواف  على          

أالكار المغذي  سـالبة لالوكـسديز واالنـدول           
لكاتاليز  والحركة  واحمـر المثيـل         وموجبة  ل  

وسالبة لالختبار اليوريا  وتختزل النترات إلـى        
 وتميـع   H2Sنتريت  منتجة الحامض  ومنتجة       
) الكلوكـوز   ( الجيالتين  وتخمـر الـسكريات       

وكذلك تم الحصول  علـى       ) 13( ومحللة للدم     

عزلة  من تربة الجزيرة    بالرمادي  لمزرعـة        
لنكي   وإنها تحمل صفات  الحمضيات  أشجار الال   
Bacillus polymyx.  

حيث اظهر الفحص المظهري للمـستعمرات      
النامية على الوسط المغذي الصلب أنها عديمـة        
اللون مخاطية القوام دائريـة حوافهـا ملـساء         
واظهر الفحص ألمجهري إن خالياها هي عبارة       
عن عصيات مفرده أو مزدوجة تعطـي تفـاعال         

  تحركة ومكونه للـسبورا   ايجابيا لملون كرام مت   
 التي تكون اهليجيه وتقع إلى الطـرف قلـيال   

subterminal      بحيث تؤدي إلى انتفاخ الخليـة
العصوية وأظهرت الفحوصات الكيمـو حياتيـه       
قدره هذه ألعزله البكتيريـة فـي إنتـاج أنـزيم       
االوكسديز والكاتليز وتحليل الجيالتين والنـشاء      

 قدرتها علـى  ومن المميزات المهمة لهذه ألعزله   
إنتاج حامض وغاز من معظم السكريات كما أنها        
موجبه لفحص الفـوكس بروسـكاور   ومـن          

 ألسائله  هالمالحظ أنها تنمو في األوساط الزر عي      
ويكون بـشكل عكـره مخاطيـة أثبتـت تلـك           

الفحوصات إن هذه ألعزله تعـود إلـى جـنس            
Bacillus    وإنها يمكن لها إن   ,) 12( استنادا إلى
عديــد مــن األنــواع ويمكــن تمييــز  تنــتج ال

polymyxa Bacillus ,      ويمكن تميزها عـن  
غيرها من خالل قدره النوع على إنتاج حـامض         

إن العزلة البكتيرية قد . وغاز من سكر الكلوكوز 
تمكنت من أنتاج حامض وغاز من سكر الكلكوز        
بشكل واضح  وعلى هذا األساس شخصت العزلة      

)  14 (ذالك قيام    يؤيد   .polymyxa Bعلى انه   
بعزل ثالث سالالت تابعه لهذا النـوع تطابقـت         
خواص التشخيصية مع عزلتنـا المحليـة وقـد         

 وتميـزت  بأنهـا تخمـر     M3أعطيت  الرمز 
السكريات  الكلوكوز  وإنها ال تستطيع تحليل الدم  
واعتبرتا بأنهما األكفاء في أنتاج المواد المضادة       

  .عن غيرهما من العزالت
 عزالت من البكتريا  المحليـة       7تم عزل   

على أساس الصفات المظهرية وكذلك الزرعيـة        
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والفحص ألمجهري  وحددت الفعالية التثبيطيـة        
لجميع العزالت  المحلية تجاه بكتريـا االختبـار         

وتبين من خـالل     ) 5(وكما موضحة في جدول     
 تمتلك فعاليـة     M1 ,M3الفعالية  بان العزلة       

تثبيطية  ذات طيف واسع تجاه بكتيريا االختبـار      
الموجبة والسالبة لملون كرام واعتبرتا األكفـاء       

  . في أنتاج مواد مضادة ضد بكتريا االختبار 
حيث لوحظ بان كال العزلتين تمتلكان أعلى 
فعالية تثبيطيـة  تجـاه المكـورات العنقوديـة          

 30-23(  والزوائف الزنجارية وكانت  بحـدود     
ــم ــورة  ) مل ــي ص ــا ف وان  ) 3 و 2و 1(كم

Bacillus subtilius  تمتلك فعالية اكبر مـن  
Bacillus Polymyxa  في تثبيطها االشريـشية

 Bacillus كان قطر أعلى تثبيط  ثالقولونية حي
subtiliusأما )  ملم30-23( بحدودBacillus 

polymyxa          كان أعلى قطـر تثبـيط بحـدود  
وكذلك الحال  , )4(في صورة كما  )  ملم15-22( 

ــات   proteusنفــسه فــي تثبيطهــا  للمتقلب

mirabilus.  
 تمتلـك   Bacillus subtiliusحيـث أن  

)  ملم   22 -15(فعالية مضادة للمتقلبات بحدود     
تمتلـك   Bacillus polymyxaفي حين كانـت  

  ).ملم14-10(فعالية مضادة  للمتقلبات  بحدود
ــار   ــا االختبـ ــيط بكتريـ ــد تثبـ يعـ

Staphylococcus  aureus , 
Pseudomonas  aeruginosa  ــة   ذو أهمي

  Pseudomonasخاصة  أذا تعـد  بكتيريـا   
aeruginosa          من أكثـر األنـواع  المنتجـة  

للمقاومة  الطبيعية والمقاومة  الناتجـة  عـن          
العديد من الطفرات  التي تحـدثها  باسـتمرار           

  ).15( تجاه  مضادات الحيوية 
ــا    Staphylococcusكــذلك  بكتيري

aureus          التي  تعد احد أهم األنـواع المـسببة 
لتسمم الدم  إضافة  إلى قدرتها  علـى إنتـاج              
سموم داخل  خلوية  وقـدرتها  علـى إنتـاج             
مقاومة  سريعة  للعديد من المضادات الحيويـة          

وتسبب مشاكل مختلفة  نتيجة لهـذه المقاومـة          
)16.(  

استعمل الوسط المغـذي  الـصلب  فـي          
 في M1 ,M3ختبار  قابلية  عزلتي  البكتيريا ا

 و  5(  النمو  بدرجات حرارية مختلفة و شملت        
وبينــت النتــائج )   م50 و45 و40 و20  و10

إن العـزلتين   )  6( وكما موضحة فـي جـدول       
المحليتين  تمكنت  من النمو  بشكل جيـد  فـي     

 م ولكــال 45 ,40درجــات الحراريــة العاليــة 
كان النمو متوسط في درجـة      العزلتين في حين    

 في حين لـم     M1 م بالنسبة للعزلة       50حرارة  
 القـدرة علـى النمـو بتلـك         M3تبدي العزلة   

كذلك لم تبدي كال العزلتين القدرة على       , الدرجة  
 م   5النمو  في الدرجة الحراريـة المنخفـضة           

وكان هنالك نمو وبدرجات متباينة بين الدرجات       
علــى واوطــاء الحراريــة المحــصورة بــين أ

إن التغير في درجات الحرارية  له تأثير         ,درجة  
على الصفات المظهريـة  والفـسلجية  وان أي          
تغيير  في قيم الدرجات  عن القيم المثلى لنمـو           
العزالت اإلحياء المهجرية  يؤثر في النمو  ويقلل 
من إنتاجها للمركبات االيضية الثانوية  من خالل       

يمات وهذا ينطبق مع ما     التأثير على فعالية اإلنز   
  ).James.,1990    )  17توصل آلية

استعمل الوسط المغذي السائل  مع إضافة        
 في اختبار قابلية   NaClملح كلوريد الصوديوم 

 في النمو  بتراكيـز  M1 ,M3عزلتي البكتيريا 
%) 10, % 7,% 3( ملحية  مختلفة وشـملت      

إن ) 7(وقد بينت النتائج وكما موضحة في جدول 
كال العزلتين تنمو وبشكل جيد  ومن خالل ظهور         

ومـن خـالل    %  3العكورة في التركيز األدنى     
في حين لم تبدي كال     ,  تقديرها بجهاز المطيافية  

العزلتين القدرة على النمو في التركيز األعلـى         
فد أظهرت العزلـة     % 7أما في التركيز     %  10

M1        القدرة على النمو المتوسط  في حـين لـم 
 مـن النمـو فـي هـذا       M3يع العزلة تستط

  .التركيز 
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  مضادات الحيوية المستعملة في الدراسة)  1 (جدول 
  ت  مضادات الحیویة  الرمز  مایكروغرام/التركیز  الشركة المصنعة

Oxoid 30 TE Tetracyclin 1  
Oxoid 30 NA Nalidixic acid 2  
Oxoid *10 P Penicilin-G- 3.  
Oxoid 30 CN Gentamicin 4.  
Oxoid 10 AMP Ampicillin 5.  

  C Chloramphenicol 6 30 مركز الرازي
Oxoid 30 RD Refampicin 7.  

  CTX Cefotaxime 8 30 مركز الرازي
Oxoid 10 FD Fusidic acid 9  

  STX Co-trimoxazol 10 30 مركز الرازي

IU* تركیز البنسلین (  وحدة دولیة(   
  

   لمضادات الحيويةM1,M3 المحلية تينحساسية العزل) 2( جدول 
  مضادات الحيوية  الرمز  قرص/ م مايكرو غراالتركيز  النتيجة

+  30  CTX  Cefotaxime  
-  10  P  Penicillin  
+  30  RD  Rifampicin  
-  30  NA  Nalidixic acid  
-  30  C  Chloramphenicol  
+  30  TE  Tetracycline  
+  30  STX  Co- trimoxazol  
-  30  CN  Gentamicin  
-  10  FD  Fusidic acid  
-  10  AMP  Ampicillin  

  مقاومة)  -(                   حساسة )  + (               
  

  مواقع العزالت البكتيرية المنتجة للمواد المضادة والمحصول المزروع) 3( جدول
  استغالل الحقل  الموقع  رمز العزلة  ت
1  M1 برتقال(مزروعة حمضيات   الجزيرة/ رمادي(  
2  M2   مزروعة جت  الصوفية/ رمادي  
3  M3  اللنكي(مزروعة حمضيات   رمادي الجزيرة(  
4  M4   مزروعة باذنجان  الغابات/ رمادي  
5  M5   مزروعة بامياء  الصوفية/ رمادي  
6  M6  مزروعة طماطة  تأميم/ رمادي  
7  M7   مزروعة فلفل  تأميم/رمادي  
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   في القدرة التثبيطيةنتائج االختبارات الكيمو حيوية للعزلتين المحلية األكفاء) 4(جدول 

 M3العزلة  M1العزلة  االختبارات

Gram stain +  +  
Catalase +  +  
Oxidase -  +  
Citrate +  -  
Urea -  -  

Motility +  +  
H2S +  +  

Nitrate +  +  
Indol -  -  
MR +  +  
VP *  +  

Gelatinase +  +  
Heamolysis +  -  

Manitol +  -  
Spore stain                       +  +  
Bacillus subtilius=M1,       Bacillus polymyxa=M3 

  
   المحلية ضد بكتريا االختبارلعزالت لالفعالية التثبيطية ) 5(جدول 

 )مليمتر(اقطارمنطقة التثبيط ضد عزالت االختبار مقاسة

salmonella 
typhi  

proteus 
mirabilus  

Staph 
aureus 

klebsiella  
ssp  

Ps . 
aeruginosa  

E . coli  
 العزالت

+  ++  +++  ++  +++  +++  M1 
+  +  ++  +  +  ++   M2  
+  +  +++  ++  +++  ++  M3  
+  +  ++  +  +  -  M4  
-  -  ++  -  +  ++  M5   
+  -  +  -  +  +  M6 
+  +  +  -  -  +  M7 

  // مليمتـر قطـر منطقـة التثبـيط     22-15مـن   (++) // مليمتر قطر منطقة التثبيط  14-10من    (+) // ال توجد فعالية    ) -(
  مليمتر قطر منطقة التثبيط  30-23من (+++) 
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   في درجات حرارة مختلفة M1,M3و العزلتين نتائج اختبار نم) 6(جدول 

 درجة حرارة 
  العزلة البكتيرية المحلية  

  م50  م45   م40   م20   م10  م5
M 1 - + ++ ++ ++ ++ 

M 3 - + + ++ ++ - 
                                                                                           

   عديم النمو-,  نمو ضعيف-+,  نمو متوسط  + ,   نمو جيد ++ 
M1=Bacillus subtilius  , M3= Bacillus Polymyxa  

 
  في ثالثة  تراكيز ملحية M1,M3 نتائج اختبار نمو العزلتين)  7 (جدول 

 Nacl 3%  العزلة البكتيرية المحلية 
Nacl 

7%  
Nacl 

10%  
M 1 ++ + - 

M 3   ++ - -  
   عدم النمو-,  نمو متوسط + ,   نمو جيد ++ 

  

  
  

  

 M1=Bacillus subtiliusالتاثير التثبيطي للعزلة ):1(صورة 
 Staphylococcus aureus               ضد  

 M3= Bacillus Polymyxa التاثير التثبيطي للعزلة ):2(صورة 
 Staphylococcus aureus                     ضد  
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Isolation and Identification for antibiotics producing bacteria from 

Ramadi soils. 
  

  Muthna hamid hassan 
E.mail: Muthanna_477_aliraqi @yahoo.com 

Abstract  
Study included the selection of bacteria isolated from local is the most 

efficient among the seven isolates have been isolated from the soil of the city of 
Ramadi by collecting 20 sample soil from 6 different locations, based on 
possession of the effectiveness of inhibition a broad spectrum of bacteria toward 
the test was diagnosed with several tests and the appearance, biochemical 

It was diagnosed as isolating Bacillus subtilius and was labeled M1, 
Bacillus polymyxa was labeled as M3 owned inhibition highly effective against 
Staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa and the Limits of 23 -30 mm 
and less against Escherichia coli, Klebsiella ssp isolated and characterized the 
M1 more effectively inhibition further examined the effect of temperature The 
growth of isolates that grow well in 40 degree heat, both 45 and isolating and 
isolation alone can M1 growth in the 50 degree Celsius heat either at low 
temperatures can not isolate both Selected from the growth in the degree of heat 
5c.ْ and studying the impact of salinity on the growth of isolates Shows that it 
grows well in focus 3% NaCl The focus was able only 7% of M1 growth and 
sustainability of this focus, while the focus of 10% was not able to isolate both of 
growth in . 

 

 M1=Bacillus subtiliusالتاثير التثبيطي للعزلة ): 3(صورة 

  Pseudomonas aeruginosa               ضد  
 M1=Bacillus subtiliusالتاثير التثبيطي للعزلة ): 4(صورة

  Escherichia coli               ضد  
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