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عمى المعزولة من اخماج الجروح والحروق   Proteus mirabilisالتحري عن قابمية بكتيريا        
 تكوين االنثيال ودراسة عامل الضراوة وراثيا.

 هحودعور نعوه فليح          ليث هصلح نجيب       رنا كاظن 
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والمعزولرة مرن اامر ج الحرروح   Proteus mirabilisصممت ىذه الدراسة للتحرري نرن رردرة يرتارار   
تضمنت العان ت المنتاية العزالت األرثر مق ومة للمض دات  ي  لع مل الضراوة االنثا ل ووالحروق نلى إنت ح

والترررخ تاصرررت انتمررر دا نلرررى الصررر  ت  Proteus mirabilis مرررن يرتاراررر ( نرررزالت 4)ويوارررر  الحاوارررة 
النثا ل. تم استادام الحررارة رع مرل محاارد لليالزماردات تظيررت نتر    الراموحاواة فضال نن إنت حي  لظ ىرة ا

الترحال الريري  خ فقدان ص ة يالزمادات فرخ العرزالت المنتايرة فضرال نرن فقردان فرخ ترروان العرزالت لظر ىرة 
 .االنثا ل إت رة إلى دور يالزمادي فخ تروان تلك الص ة
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 :المقدمة
االنثا ل وىخ حررة اليرتارا  يترل تمواج والتخ تيدت من ح فة 

, وامت ز حنس المتقلي ت Flagellaالمستعمرة األصلاة يواسطة االسواط 
Proteus  ييذه الظ ىرة نن يقاة تحن س الع  لة المعواة

Enterobacteriaceae  وامرن مالحظة ىذه الظ ىرة نلى األسطح
ة نن ىحرة الاالا  اليرتاراة يعد تم ازى  وىخ ن تح]1[الصلية االنتا داة

, وامرن تن توفر ]2[فخ الوسط مرونة طيقة رراقة لحلق ت ممتدة المررز
ىذه الحررة االستمراراة للحراثام فخ الظروف اليا اة الماتل ة وامرن تن 
تن فس وينح ح م  غارى  من الحراثام فخ اليا  ت الماتل ة سواء ر نت 

, إن امتالك الحراثام المسوطة نظ م ]3[لنموى  من سية تو غار من سية
متطور ومتماز للحررة فخ الس  ل تو نلى السطوح وىذا التماز لو دور 

إن  ميم فخ االستح ية للنمو نلى ماتلف األسطح تو السوا ل اللزحة و
لظ ىرة االنثا ل دور تس سخ فخ توسا  مس حة االنتت ر تو االستعم ر 

 ح الماتل ةان الغت ء الحاوي نلى السطو اليرتاري إذ اسيم فخ ترو 
, إن الحراثام غار المسوطة ترون غار ر درة نلى تروان ظ ىرة ]5[,]4[

 (Dienes phenomenonاالنثا ل والتخ تدنى تاض  يظ ىرة دانس )
 .]Proteus6 [والتخ استادمت فخ تصناف تنواع حراثام المتقلي ت 
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إن معرفة الترراب الوراثخ واألس س الحزا خ لليرتارا  الممرضة 

اس ند فخ تتااص الحان ت والط رات والمرري ت  لالنثا لوالمرونة 
, تحتوي اليرتارا  نلى نن صر وراثاة ]7[تلك الظ ىرةالمض دة ل ع لاة 

والتخ ترون يترل تراراب حلقاة دا راة  Plasmidsتسمى اليالزمادات 
وتستطا  ىذه العن صر تن تتض نف  DNAدوج من الرمن تراط مز 

ويصورة مستقلة نن الررموسوم اليرتاري تستطا  تن تتوارث يثي ت 
. ]8[وتنتتر فخ الاالا  اليرتاراة يان النوع الواحد واألنواع اليرتاراة

تستطا  ىذه اليالزمادات تن تت ر لعدد ريار من نوامل الضراوة مني  
نت ج الس ادفورات والياموالاسان وىخ مق ومة المض دات الحاوا ة وا 

ماتل ة فخ الححم فمني  م  ارون ذو وزن حزا خ ريار وتارى توزاني  
الحزا اة صغارة وارون وحودى  غار ضروري للمضاف إال تن وحود 
ىذه اليالزمادات اعطاي  ص  ت تمرني  من العاش فخ ظروف ر ساة تو 

ارون لي  تي اثر نلى الص  ت  استثن  اة إال تن ىن ك يالزمادات رد ال
تيدف الدراسة إلى  .]9[فخ اليرتارا  لذلك تدنى ي ليالزمادات الا اة

المعزولة من اام ج   Proteus mirabilisالتحري نن ر يلاة يرتارا  
نلى تروان االنثا ل ومعرفة دور اليالزمادات فخ إنت ج الحروح والحروق 

 .ظ ىرةتلتلك 
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 المواد وطرائق العمل
  عزل البكتيريا والتشخيص.-1

 .P من يرتارا   ت( نزال4استادمت فخ ىذه الدراسة )
mirabilis من اام ج الحروح والحروق من مستت ى الرم دي معزولة الو
إذ  ]11[تاصت العزالت انتم دا نلى م  ورد فخ  وردالتعلامخ 
المستعمرات ميد ا  انتم دا نلى الص  ت المظيراة وتضمنت  تاصت
ترل المستعمرات ولوني  وروامي  ورا حتي  وححمي  لالنثا ل و  إنت حي 

نلى وسط تر ر الم رونرخ وار ر الدم وتاضعت العزالت إلى ال حص 
تلمحيري ي ستادام صيغة ررام للتعرف نلى ترل اليرتارا  وترتايي  
وت  نلي  م  صيغة ررام واستادمت ال حوص ت الراموحاواة الماتل ة 

االندول ,احمر المثال ,ال ورس  ,الر تلاز ورسداز,مثل فحص اال
يروسر ر ,استيالك السترات ,الحررة والاورا  وتم تأراد التتااص 

 .2ويحي ز ال  اتك  Apii 20E Kitي ستادام ندة التتااص 
 DNA Extraction استخالص المحتوى الوراثي .-2

تم استاالص المحتوى اليالزمادي للعزالت حسب م  ح ء فخ 
 حاث تم االستاالص ي لغلا ن والتيراد للعزالت الامسة. ]11[
 Plasmid Curingتحييدددد البالزميددددات باسدددتخدا. الحدددرارة. -3

Experiment 
فخ تحااد المحتوى اليالزمادي ي ستادام ]12[تم تتي ع طراقة 

مل من المرق المغذي  5الحرارة رع مل محااد ور التخ حاث تم تلقاح 
تنواع اليرتارا  المعزولة والمستادمة فخ الدراسة يمستعمرة م ردة من 

س نة نند درحة حرارة  24الح لاة , حضنت المزرنة الحرثوماة لمدة 
مل من المزرنة تضاف إلاي   1.1ْم. يعد انتي ء فترة التحضان ااذ  37
مل من المرق المغذي وحضن الوسط الغذا خ الملقح نند درحة  11

ة ولرل نزلة نلى حدا, فضال نن ذلك ( س ن1-2مم ولمدة ) 37حرارة 
مل من المرق المغذي  11مل من المزرنة وتضاف لي   1.1فقد ااذ 

ْم  37ويوار  نموذحان لرل نزلة وحضنت المزرنة نند درحة حرارة 
للنموذج األول الستادامو رنموذج ساطرة لمالحظة التحااد التلق  خ م  

س نة  24ْم ولمدة  44رة النموذج الث نخ والذي تم حضنو نند درحة حرا
للحصول نلى التحااد التلق  خ. تم تنماة العزالت التخ تم حضني  لمدة 

-54ْم إلى درح ت حراراة ن لاة وماتل ة )37( س نة ويدرحة 2-1)
در  ق لرل درحت ن حراراة ماتل ة تنلى  11( ْم ولمدة زمناة 66

 %.93للوصول إلى نسية رتل 
 Agarose Gel األكددداروز. الترحيدددل الكاربدددائي عمدددى  دددال -4

Electrophoresis. 

  1.8ويترراز  ]13[تم الترحال الريري  خ حسب م  ح ء فخ 
 للعزالت التخ تم تحراء التحااد لي  و للعزالت األصلاة .

 النتائج والمناقشة
 Proteus mirabilisتظيرت نت    الدراسة نمو نزالت الر 

نلى تروان حلق ت  Nutrient agarالدم ووسط  تر رنلى وسطخ 
نحو ح فة الطيق نتاحة لظ ىرة االنثا ل وغار  ومتحومتحدة المررز 

%( وتط يقت النتاحة م  111محللو للدم ولحما  العزالت وينسية )
 نلى Proteus mirabilisنندم  ر م يتنماة يرتارا   ]14[إلاوتوصل 

الحظ ظ ىرة االنثا ل لحما  العزالت  تر ر( 1.5وسط زرنخ ح و نلى )
نزلة  17 إنالذي وحد  ]15[من ريل اليرتارا , رم  وات قت م  نت    

نت     تظيرتالحررة التموحاة.  إحداث%( ر درة نلى 111وينسية )
فخ مق ومة اليرتارا   فرور استعم ل الحرارة رع مل محااد لليالزمادات 

نت    الرتف حزم الر  وتظيرت  للمض دات الحاواة ليعض المض دات رم
DNA  للعان ت المدروسة اات  ء رسم  األر روزاليالزمادي نلى ىالم

الدرحة الحراراة  إن]16[وحدمن الحزم اليالزماداة فخ العزالت المحادة , 
تحااد  إلىالمترفعة واستادامي  رع مل محااد للمحتوى اليالزمادي تؤدي 

 تنطىاليالزمادات وح ءت الدراسة مت قة م  نت    الدراسة الح لاة حاث 
التحااد ي ستادام الحرارة المرت عة نسب تحااد لليالزمادات ن لاة من 

حاث يانت نت    الترحال  Proteus mirabilis نزالت يرتارا  
يل ر P. mirabilis( للعزالت المنتاية من 1الريري  خ فخ الصورة ررم )

تمازت ىذه العزالت يظ ىرة االنثا ل ريل استادام الحرارة  إذويعد التحااد 
وفقداني  ليذه الظ ىرة يعد مع ملتي  ي لحرارة رع مل محااد لليالزمادات  
فضال نن امتالري  ص ة المق ومة المتعددة للمض دات الحاواة , احتوت 

يعد  إم ححم ريل التحااد نلى يالزمادان صغارة ال األصلاةالعزالت 
اليالزمادات م  اات  ء لظ ىرة  ألحدالعزالت اات  ء  تظيرتالتحااد فقد 

الص ة رد  إن إي (2االنثا ل للعزالت راد الدراسة ورم  موضح ي لصورة )
 .P ي حتواء يرتارا   إلاة تت رترون محمولة يالزمادا  وىذا م  

mirabilis  نلى يالزمادات صغارة ذات وزن احمل الحان ت المت رة
 17[ وتت رنوامل الضراوة ومق ومة المض دات الحاواة , رم   ألغلب

يالزماد واحد  إلى  P.  mirabilisاحتواء النوع اليرتاري من إلى ]18[و]
احمل الحان ت المس ولة نن نوامل الضراوة ومني  ن مل االنثا ل وىذا 

( فقدان احد 1م  ات ق م  الدراسة الح لاة حاث االحظ من الصورة )
اليالزمادات من حما  العزالت فضال نن فقدان رال اليالزمادان فخ 

 ( يعد التحااد. 2()1العزلة ررم )
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فقدان  إلى تت رحاث ]19[ح ء فخ م  م   تاض تت ق الدراسة 
الدور اليالزمادي  إلى وتت ر المحادةص ة ظ ىرة االنثا ل فخ العزالت 

فقدان الحزم اليالزماداة  إنفخ تلك الص ة وفقدان يالزماد صغار الححم.
المتوافق م  فقدان ن مل الضراوة المتمثل يظ ىرة االنثا ل اعطخ دلاال 

وة رد ارون محمول نلى تلك حان ت ن مل الضرا إنواضح  نلى 
تعيار يالزمادات  إمر ناة إلى إلاة اإلت رةاليالزمادات.ومم  تحدر 
حان ت المق ومة  إن إلى ]21[تت رفقد  E.coliالمتقلي ت فخ يرتارا  الر 

المتعددة ومعظم نوامل الضراوة التخ تمتلري  يرتارا  المتقلي ت محمولة 
نلى يالزمادات صغارة الححم وان ىذه اليالزمادات ذات ر  ءة ن لاة 

و   E.coli من اليرتارا  مني  األارى األنواعفخ االنتق ل وتحوال 
S.typhi ومة المرتسية واعد ذلك من األسي ب الر اساة النتت ر المق

 للمض دات الحاواة وضراوة اليرتارا .

البالزميدي عمى  ال. االكاروز  DNA(: الترحيل الكاربائي لمد 1صورة )
 فولت / س. لمدة ثالث ساعات لبكتيريا الد  5وفولتية   % 0.8بتركيز 

Proteus mirabili1حيث يمثل المسارPA,2PA,3PA,4PA,  العزلة
 1PM,2PM,3PM,4PMاألولى والثانية والثالثة والرابعة قبل التحييد وتمثل 

 العزلة األولى والثانية والثالثة والرابعة بعد التحييد . 

 
 Aقبل التحييد ,   Bبعد التحييد ظا رة االنثيال ( توضح 2صورة )
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Investigating the Portability Bacteria Proteus mirabilis Isolated From 

Wounds and Burns Infections to Form Swarming and Study the Virulence 

Factor Genetically. 
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Abstract: 

This study was designed to investigate ability of the bacteria Proteus mirabilis isolated from wounds and burns 

infections to production of virulence factor swarming and samples elected included the most antibiotic-resistant 

isolates and by (4) isolates of the bacterium Proteus mirabilis diagnosed depending on the biochemical test as well as 

the production of the phenomenon swarming. The use of heat as a factor curing of plasmids electric deportation 

results showed a loss of status in the plasmids isolates were elected as well as the loss in the formation of the 

phenomenon of isolates swarming referring to plasmids role in the formation of such status. 


