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 وإنزيم البروتيز الخام  P.aeruginosaبكتريا  ناتجة من حقنيرات النسجية ال االتغ
   جزئيا في الفئران البيضالمنقى و  
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  وإنزيم البروتيز   P.aeruginosaدرست التأثيرات المرضية النسيجية للعالق البكتيري لبكتريا           
فأظهرت   ،lµ  b.w  0.05و    0.1الكبد والكلية للفئران المحقونة وبواقع    همافي عضوين  جزئيًا  الخام والمنقى  

كل من مرضية نسجية في    ايراتتغ  جزئيًا أحدثتالعالق البكتيري وإنزيم البروتيز الخام والمنقى    أنالنتائج  
الوريد   في  سمك  حدوث تغايرات متباينة منهافي الكبد ب   حيث اظهرت المقاطع النسجية  ،  كبد والكليةالأنسجة  

وارتشاح الخاليا     blood vessels congestionفي االوعية الدموية  واحتقان    ،central veinالمركزي  
النواة  ا فجوي  mononucleotide cells infiltrationحادية  وتنكس   ،vacuolated degeneration  

جدار   سمك  نزف دموي،حدوث  المقاطع النسجية للكلية    أظهرتبينما    متعددة،   بؤر نخرية وجود  فضال عن
 و بان العالق البكتيري ذ نستنتج من الدراسة الحالية وقد  األلياف تواجدو  ، وتكسر في النبيباتالدموية األوعية

 تأثير مرضي اشد من اإلنزيم الخام بينما كان تأثير اإلنزيم المنقى اقل من اإلنزيم الخام. 
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 . الفئران البيض

  

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:
بكونها عصيات سالبة لصبغة كرام    P.aeruginosaتتميز بكتريا        

االوكسيديز لفحص  متحركة Catalaseوالكاتاليز    Oxidaseموجبة   ،
 ،(، عزلت من التربة1هوائية مجبرة )  ، متالكها لسوط قطبي واحدوذلك ال
البكتريا    ،النباتات  طحوس  ات والحيوان   اإلنسانجلد  و   ، والمياه   هذه  وتتميز 

الزرعية احتياجاتها  ان  إذ  ،ببساطة  الممكن  المحاليل   ها  دنج  من  في 
عديدة منها    أمراضا    P.aeruginosaتسبب بكتريا    .واألمالح  عقماتوالم

والتهابinflammation of woundsالجروح    التهاب الحروق   ، 
inflammation of burns   سيما ال  العين  الذين    لألشخاصوالتهابات 

الدم وتسبب   الجلد وتجرثم  والتهابات   عند   أمراضايرتدون عدسات الصقة 
 

 

* Corresponding author at University of Anbar - College 

of Education for Pure Sciences  

.E-mail address:  

 
بالسرطان    األشخاص من    واألشخاصالمصابين  يعانون   أمراضالذين 

( بااليدز  والمصابين  المناعة  تسبب    ،(2نقص  التهاب    أمراضكما 
 ،المفاصل والعظام  إصابات  ،الجهاز العصبي المركزي   إصابات  ،الشغاف

البولية المجاري  التهابات  التهاب  المزمن  األذن،  والخارجية    ، الوسطى 
 ،والتهاب الجهاز الهضمي وذات الرئة  ،التهاب المجاري التنفسية  السفلي

والجلد  األنسجة  إصاباتعن  فضال   وتقيح    الرخوة  الجلد  التهاب  ومنها 
 .(3)الجلد

العديد من عوامل الضراوة التي تسهم   P.aeruginosa  الـتمتلك          
ها في تأثير و بسبب امتالكها للكبسولة  منها مقاومتها للبلعمة    أمراضيتهافي  

الجسم المخاطية  ،مناعة  عوامل   ،والمادة  من  تعد  التي  والشعيرات 
االلجينيت    ،االلتصاق مادة  تمتلك  السكرايد    alginitكما  متعدد  وطبقة 

وتعتمد قدرتها    ،(4والعديد من الصبغات التي تنتشر في الوسط الزرعي )
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ات والذيفانات الخارج خلوية ومن  نزيمها لإلإنتاجعلى      األنسجةفي غزو  
اإل هي  نزيمهذه  في   Proteaseالبروتيز  ات   كبير  دور  له  الذي 

كما ويلعب   ،يا النسيجخال  وإتالفهبسبب اختراقه حواجز الجسم    أمراضيتها
وبالتالي البكتريا    لنمولنمو  الغذائية االساسية لعوامل  ال  افرفي تو   هاماً دورا  

اختراق من  واستقرارها    تمكينها   ، كاملةال  اإلصابة   إلى وصوال  االنسجة 
السكريات  البروتينات التركيبية مثل    كسيرالقدرة على ت  نزيمويمتلك هذا اإل

 . (5) األنسجةفي  الكوالجينو  ،التركيبية
 لإلنسان  بكتريا مرضيةك  P.aeruginosaبكتريا    أهميةونظرا لتزايد        

السنوات   هذهلذا    األخيرةفي  بكتريا    أمراضية  معرفة  دراسةال  هدفت 
P.aeruginosa   والمنقى    إنزيمو الخام  هذه جزئيًا  البروتيز  من  المنتج 

المعزولة   الجروح  ن  مالبكتريا  وعينات  اخماج  وتحديد   اإلدراروالحروق 
 . الكلية والكبد للفئران البيض  ألعضاءجية ها المرضية النستأثيرات 

 المواد وطرائق العمل :
 عزل وتشخيص البكتريا  

(  35)  شملتن حاالت مرضية مختلفة والتي  ( عينة م145)  جمعت      
و) جروح   مسحة  47مسحة  )حروق  (  من  63و  عينة  من   اإلدرار( 

(  85)  عزلت  ،الرمادي  في   واألطفالالتعليمي ومستشفى النسائية    مستشفىال
 W1ثم انتخبت العزلة    ،البروتيز  إنزيم  إنتاجمختلفة على    زلة ذات قابليةع

التحليالت الالزمة لتشخيص البكتريا    وأجريت  ،نزيم ًا لإلإنتاج  األغزركونها  
ل المتبعة  القياسية  الطرق  اس  ،ذلكوحسب  التشخيص  تأكيد   تعمل ولغرض 

 . Vitek2 (6)جهاز الـ
 جزئيا  تنقيته بروتيز واستخالصه بشكل خام و ال إنزيم إنتاجالكشف عن 

اكار الجيالتين بالعزالت  الحاوية على وسط    الزرعية  األطباقلقحت         
بقطر    ،البكتيرية دائري  وبشكل  الطبق  مركز  في  التلقيح  ثم   ، سم  1وتم 
درجة حرارة    األطباقحضنت   لمدة    37عند  ظهور   ،ساعة  24°م  ويعد 

ولغرض   ،المنطقة الشفافة حول النمو البكتيري داللة على النتيجة الموجبة
حاوية مللتر    250مخروطية سعة  دوارق    الخاص لقحت  نزيماستخالص اإل

من    100على   امللتر  السائلوسط  في   ،لجيالتين  الدوارق  وحضنت 
 ، ساعة  48°م لمدة    35رجة / دقيقة عند درجة حرارة    150حاضنة هزازة  

نبذ   الحضانة  مدة  البكتيري  الوبعد  المبرد مزروع  المركزي  الطرد  بجهاز 

دقيقة   5000  بسرعة  / حرارة  عند    دورة  )  4درجة  لمدة  دقيقة 15°م   )
 . (7)  اً ًا خامإنزيم راشح المزرعة  واعتبر
اإل        خطوات    بإتباعجزئيًا    نزيمنقي  بكبريتات   أولهاعدة  الترسيب 

(  80-60()60-40()40-20()20-0مختلفة )    إشباعاالمونيوم وبنسب  
نسبة   واختيرت  اإل60-40)  اإلشباع%  لتركيز  خطوة    نزيم(%  بعدها 

اإل  ، األيونيالتبادل  كروماتوغرافيا   المحلول  مرر  المر نزيمثم  من ي  كز 
ترشيح   عمود  على  السابقة   أجري و     Sephadex-6Bهالمي  الخطوة 

محلول    استرداده   )  Tris-Hclبوساطة  مPH=8الداريء  وتم    الحظة ( 
ثم قيست    ،منهاواحدة  بقياس االمتصاص لكل    مجموعةال  جزاءلالالبروتين  

اإل وقيس    األجزاء   جمعتم    ،يةنزيمالفعالية  فعاليتها    الحجمالفعالة  وقدرت 
مالئمة مناسبة    أنابيبفي    توزيعهاو   اجري تركيزهاثم    ،فيها  وتركيز البروتين

بواقع   الغرض  ومن    نبوبلألمل    1لهذا  بالتجميد   هاحفظتم  ثم  الواحد 
 .حقةالجارب  ت  إلجراء

 البروتيز   إنزيمقياس فعالية 
 فعاليةفي قياس  Casein hydrolysis methodطريقة  خدمتاست       

)  المحللة  البروتين الراشح  من    0.1حضن  اذ    ،(8في  محلول المل 
  30  ـ°م ل  30في درجة حرارة    Casein%  1مل من    0.9مع    ينزيماإل

من    2  أضيف  ثم  ،دقيقة  نهاءال  %  Trichloroacetic acid  5مل 
  centrifugeنبذ المزروع بجهاز الـعملية    أجريتدقيقة    30التفاعل وبعد  

)  5000عند   لمدة  دقيقة   / دقيقة  15دورة  االمتصاصية    ،(  قياس  وتم 
 .م 4تر بدرجة نانومي  280بالطول الموجي 

  0.001التي تعطي زيادة    نزيمكمية اإل  بأنها  نزيمتعرف وحدة الفعالية لإل 
االمتصاصية   موجي  في  طول  تحت  280)عند  دقيقة  لكل  نانوميتر   )
 :  اآلتية ية اعتمادا على المعادلة  نزيموقدرت الفعالية اإل  ،الظروف القياسية

 =فعالية اإلنزيم ) وحدة / مل (
 ( نانوميتر 280االمتصاص عند طول موجي )    

 x 0.001زمن التفاعل x  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ي        نزيمحجم المحلول ال            

 تحضير العالق البكتيري  
 بكفاءتها   امتازت بانها ذات كفاءة عاليةوالتي    Wa1العزلة    تم انتقاء       

العزالت  بال يز  ي البروت   إنزيم  إنتاج  في مع  تنميتهاو   األخرى مقارنة  على   تم 
منه التركيز   تحضر   ثم°م  37ساعة وبدرجة    24ـ  وسط اكار الجيالتين ل
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1.5  x  10  8  مل  / فوسفات    تخدامباس  لترخلية  وباالعتماد داريء  ملحي 
 . لترمل 0.1وبواقع  ماكفرالند القياسي أنبوبعلى 

 الفئران   ربية وحقنت
 Mus musculus الساللة بيضاءالسويدية الفئران ذكور ال عملتاست       
 ، فأرة  18غم وبعدد    25-20بين    أوزانها  باينتت   ،أسابيع  10-8  بأعمار

متابعة    وقد والعلف  لنظافة  ال  تم  الشرب  الماء   قفاص الالتعقيم  وعملية 
الدورة الضوئية واالخذ بنظر االعتبار لتي وضعت فيها الفئران البالستيكية ا

 .ظالمفي الساعة   12ضوء و في الساعة  12
الفئران     مهيئة لهذا الغرض،  أقفاص  خدامباست   موعاتست مج  إلىقسمت 

مجموعة  تحتوي  و  ثالث كل  حقن  ،فئران  ةعلى  وهي   األولىالمجموعة    تم 
البريتون  ال منطقة  في  الملحي  الفوسفات  بداريء  السيطرة  مجموعة 

intraperitonealy0.1بالعالق البكتيري  حقنت  الثانية    ة،  المجموع   µl ،
فأرة  لكل  مل /  0.1الخام بحجم    نزيم باإلحقنت  المجموعتان الثالثة والرابعة  و 

/    0.05و   التواليلكل  مل  على  حقنت    ،فأرة  حين  موعتان المجفي 
فأرة  لكل  مل /    0.1بحجم    ةجزئي   شكلبالمنقى    نزيمباإل  الخامسة والسادسة 

   .(Weijer et al., 2003فأرة على التوالي ) لكل مل /  0.05و 
بعد          الحيوانات  على   7قتلت  الحصول  لغرض  وشرحت  ايام 

بوساطة المحلول الكلية ( وثبتت بعد غسلها    –االعضاء المدروسة ) الكبد  
على الفسلجيالملحي   اعتمادا  نسيجية مجهرية  مقاطع  منها  ثم حضرت   ،

 .(9الطريقة المذكورة في )
 النتائج والمناقشة :

 والكيموحيوي التشخيص المجهري والمزرعي 
ووفقًا والزرعية،  والبايوكيميائية    باالعتماد على االختبارات المجهرية       

 ، P.eruginosaالبكتريا من النوع    أن( تبين  10في المصادر )  ذكرلما  
 اثناءمخمرة لالكتوز  الشاحبة غير  الكبيرة  ال  ها باشكالها  مستعمرات   تميزت  إذ
المستعمرات كبيرة   الوقت الذي كانت فيهفي    ، ماكونكيها على وسط  ت عا زر 
زرعها على وسط اكار   في حالة  مرتفع    هاكريمي ومركز   ولونهامسطحة  و 

)    مدىالعزلة    وأعطتالدم،   نوع  الدموي  التحلل  من  وكانت (  βواسع 
 وأجريت   ،تخمرةمواكه  فمنها رائحة    صدرت   ظمةالمستعمرات غير من   افاتح

 Vitekواستعمل جهاز    ، (  1جدول )  مجموعة من االختبارات الكيموحيوية  
 التشخيص. تأكيدلغرض  2

العزلة  ( اختبارات فسلجية وبايوكيميائية مستخدمة في وصف1جدول )
Pseudomonas aeruginosa Wa1 

 النتيجة  نوع االختبار  ت

 + وكسيديز ا إنزيم إنتاج 1

 - صبغة كرام  2

 + الكاتاليز  إنزيم إنتاج 3

 + الستراتاستهالك  4

 -  starch hydrolysisنشأتحلل   5

 + نيز يجيالتي إنتاج 6

 - يوريز  إنتاج 7

 - كبريتيد الهيدروجين إنتاج 8

 + اختزال النترات  9

 - اختبار االندول  10

 + اختبار الحركة  11

 + اختبار المثيل االحمر  12

 + تحلل كريات الدم الحمر 13

  :البروتيز إنزيم إنتاجقابلية البكتريا على 
على          البكتريا  قابلية  التحري عن  اكار   نزيماإل  إنتاجتم  وسط  على 

تحلل    قطر  أعلى  أعطتالعزالت البكتيرية التي    أكفأاختبرت    إذالجيالتين  
  هذه العزالت حلل  ت تراوح قطر    اذعزلة    12  تضمنتالصلب و على الوسط  

)  5.8  –  1.5بين   جدول    اختبرت التحلل    قيم  إلى  وباالستناد  ،(2سم 
 . سم 5.8قطر تحلل مقداره  كبربا Wa1العزلة 
على          البكتريا  قابلية  التحري عن  وسط  البروتيز    إنزيم  إنتاجتم  في 

باست   قيستالجيالتين السائل و  البروتين  وحساب    .10)طريقة )  عمالكمية 
العزلة البكتيرية   أعطت  و  ،نزيم دة / ملغم بروتين ( لإل الفعالية النوعية ) وح

W1  وكانت  إنزيمفعالية    أعلى مل  100.3ية   / نوعية    لتروحدة  وبفعالية 
 . نزيماإل نتاجإل قابلية أكثر إنهاأي  وحدة / ملغم بروتين 771.53

العزالت على وسط   عند زرع )سم( تحلل البروتين  أقطار( 2جدول )
 م ° 37ودرجة حرارة   8.0هيدروجيني الرقم الجالتين ذي ال

قطر التحلل  مصدر العزلة  رمز العزلة  ت

 *سم 

1 Wa1  جروح العمليات

 القيصرية 

5.8 

2 Wa2  4.5 الجروح 

3 Wa3  3 الجروح 

4 Wa4 2.8 الحروق 

5 Wa5  2.6 الجروح 

6 Wa6  3.2 االدرار 

7 Wa7  3.5 االدرار 

8 Wa8 2 الحروق 

9 Wa9 1.5 الحروق 

10 Wa10  3 االدرار 

11 Wa11  1.8 الجروح 

12 Wa12  3.2 االدرار 
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 البروتيز  إنزيمتنقية 
ب ي البروت  إنزيمنقي          تضمنتخطوات  يز  بكبريتات    عدة  الترسيب 

( وحدة / 414.81نوعية )الفعالية  اوب   ، (60-40تشبع )    االمونيوم بنسب
)  ، بروتينملغم   تنقية  مرات  )  نزيماإلحصيلة  الوب   ،( 0.54وبعدد  ية 

44.65% خطوةاست   أعقبها   ،(  التبادل    عمال   األيونيكروماتوكرافيا 
المنقى  نزيمحيث بلغت الفعالية النوعية لإل DEAE-Celluloseباستعمال 

العزلة   وحدة  P.aeruginosa  W1  (638.57من  بروتين   /(  ملغم 
)و  تنقية  وبحصيلة  0.83مرات  )  إنزيم (  اجري   ،(%40.54ية   بعدها 

الهالمي   العمود  الترشيح  فيه على   Sephadex -6Bباستعمال  وحصل 
( وحدة / ملغم بروتين وعدد مرات تنقية 1088.36فعالية نوعية مقدارها )

وحصيلة  1.41) )  إنزيم(  )    ،(%35.79ية  الجدول  خطوات 3ويبين   )
 .  نزيمتنقية اإل
  Wa1 Pseudomonasيز من العزلة ي البروت إنزيم تنقية  (3)  جدول
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 -في الكبد والكلية : النسجية التغيرات
   :الكبد -1

في   نسجية  تغايراتجية للكبد وجود  للمقاطع النس  دراسةأوضحت ال
سمك   والتي تضمنتالمرضية    P.aeruginosaببكتريا    المجاميع المحقونة

المركزي   في الدموية    احتقان،  central vein  الوريد   bloodاالوعية 
vessels congestion  ،احادية النواة    ارتشاح خالياmononucleotide 

cells infiltration  ، فجوي مع   vacuolated degeneration  تنكس 
النخرية   البؤر  من  العديد  مقارنة 2)  شكل  Necrotic spotsوجود   )

 (.1بالسيطرة )
وظائف الكبد إزالة السمية وبسبب تجهيزه الدموي المزدوج فهو    من

على عدة عوامل   هذه التغيراتمد  وتعت   للكثير من التغيرات النسجية   معرض
المفرزة من البكتريا    السموم  ونوعية  تغذية الخاليا الكبدية وكمية  منهامهمة  

(11)،  ( الدموي  النزف  سبب  يعود  الخاليا    (hemorrhageكما  بين 
استمرارية إلى  (congestion)االوعية الدموي واالحتقان الدموي في  الكبدية

األوكسجين) النخرية)12نقص  البؤر  وجود  أما  و .  الخاليا ارتشاح  كذلك  ، 
يعود قد    hepato toxic  كبديوجود حالة تسمم    الى فيشير    احادية النواة 

الخاليا    الىأيضا   إلى  الوارد  الدم  ونقص  االلتهابي  الدم  وفرط  االحتقان 
يحدث  و رتبط مع التهاب الكبد الحاد  ي   عادة  الخاليا  تنخرإن حالة    ،الكبدية

تحفيز    كاستجابة خالل  من  الكبدي  الجذب على  للنخر  عوامل    إفراز 
المتمثلة  chemotaxic  الكيمياوي  االلتهابية  الخاليا  البداية   لجذب  في 

 lymphocytes  الخاليا اللمفاوية  بعد ذلكثم    neutrophilبالخاليا العدلة  
المواد macrophagesوالبلعمية   تداخل  نتيجة  التأثيرات  هذه  تنتج  وقد   ،

( الكبد  في  البروتينات  تصنيع  الدراسة  13المحقونة مع  نتائج هذه  تتفق   .)
بها   قام  دراسة  نتائج  بكتريا  14)مع  تأثير  عن  الكشف  لغرض   )

P.aeruginosa .في كبد الفئران البيض 
والتي    للمجاميعنتائج  الأوضحت   والثالثة  حقنها  الثانية  تم 

(intraperitonealy)  الخام البروتيز   (crude enzyme)   بإنزيم 
الرابعة   والمجاميع  ،(4)  شكلمل / فارة     0.1( و    3)  شكل  فارةمل/0.05

  شكل مل / فارة   0.05  (pure enzyme)  باإلنزيم المنقى  حقنتوالخامسة 
و  6) وجود  5)  شكلفارة    مل/  0.1(  البريتون  عبر  في(  الوريد    سمك 

الدموية    واحتقان   ،central vein  المركزي   blood vesselsاالوعية 
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congestionالنواة    ، وارتشاح خاليا  mononucleotide cellsاحادية 
infiltration  وجود وتنكس  حاالت  مع   Degeneration and  تنخر 
Necrosis    في المجموعة الثانية   التغييراتفي الخاليا الكبدية وزادت شدة
 على  سام  تأثير   ذوزيم الخام  المجاميع داللة على أن اإلن   باقي  مقارنة مع 

فارة ذو    لكلمل /  0.1انسجة الكبد أكثر من اإلنزيم المنقى وكان التركيز  
بافراز    P.aeruginosaتقوم بكتريا    .فارة  لكلمل /  0.05تأثير أقوى من  

و   البروتيز  ومنها  الخارجية  اإلنزيمات  من  اللذان   Exotoxin Aالعديد 
ما تلف األنسجة والموت عند  و   تحطيمى  عل  ذات القدرةيعتبران من العوامل  

حقنها كبيرا   يتم  اختالفا  البروتينات  هذه  وتختلف  المختبرية  الحيوانات  في 
 (. 15من حيث السمية وهذا يتوقف على طريقة الحقن )

البروتيزات أن  إلى  الدراسات  من   proteases  تشير  المنتجة 
تسبب   إنها    تلفالبكتريا  أي  البكتريا  حيوية  على  االعتماد  بدون  األنسجة 

 ،تسبب تلف األنسجة بعد قتل البكتريا بالعالج بوساطة المضادات الحيوية
البروتيز إنزيمات  فعالية  تثبيط  يعتبر  من  لهذا  األنسجة  حماية  في  مفيد 

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع النتائج التي حصل    ،(16)المتوقع  الضرر  
البروتيز بعد استخالصه  18كما ذكر )   ،17))  عليها من ( أن حقن إنزيم 

انتظام    بعدمفي كبد الفئران البيض تتمثل    نسجية  تغايراتيؤدي الى  البكتريا  
وارتشاح   النسق الخلوي خاليا الكبدية حول األوعية الدموية وفقدانها  ال  ترتيب

  . وتحطمهاسايتوبالزم الخاليا الكبدية 
 الكلية  2-

نتائج وجود  لدراسة  ال  اوضحت  للكلية  النسيجية   افات لمقاطع 
 سمكو   ، في النبيبات مع نزف دموي   كسرحصول ت تي تضمنت  نسجية وال

جدار   مقارنة    8)    شكلال  األلياف  تواجدو   ،الدموية  األوعيةفي  مع  ( 
 Rice et)  مع ما وصل إليه  هذه النتائج  وتتماثل  (    7)    شكلال السيطرة  

al., 2005) ،  والتي    للمجاميعنتائج  ال  وأوضحت والثالثة  حقنهاالثانية    تم 
( و 9)   شكلالفارة  لكل  مل/    0.05  (crud enzyme)بإنزيم البروتيز الخام

الرابعة والخامسة  حقنت   اميعوالمج  ،(  10)    شكلال فارة  لكل  مل /    0.1
المنقى   البروتيز  /    0.05(  pure enzyme)بإنزيم    شكل الفارة  لكل  مل 

و  11)  )0.1    / البريتون   12)    شكلالفارة  لكل  مل  عبر   )
(intraperitonealy  (   ت البولية  كسروجود  النبيبات  دموي و   ،في   ،نزف 
ما لوحظ في الكلية م  ،األليافوجود  مع  الدموية    األوعيةفي جدار    سمكو 

نخر نبيبي حاد   احدثاإلنزيم قد    أن  دل علىمرضية نسجية ت   ايراتمن تغ
necrosis  acut tubular،  ان هنا    حيث  المرضي  بتغيرات  التغير  يبدأ 

لبروتين  اً سبب م  بسيطة   الفيزياوية  الوضعية  في  الخاليا    اتتغيرا  في  الخلية 
العالي التخصص  الظهارية    ذات  الخاليا  للنبيبات  epithelial cellمن 

 . ( Yang et al., 2002الكلوية )
ا  P.aeruginosaبكتريا    أن الضراوة  تنت وعوامل  منها   جلتي 

ت  تسبب  البروتيز  إنزيم  والتفاصيل   كسرخاصة  للنبيبات  الظهاري  الجدار 
 أكدته وهذا ما    ،خاصة في النبيبات الملتوية الدانية  شكلوب الخلوية الدقيقة  

في تغيير مستوى االيونات   المذكورة اثرقد يكون للعوامل  و   ،الحاليةالدراسة  
الدم نقص  ف  األوكسجينوكذلك    ،في  حالة  عنه    واصل ال  األوكسجينينتج 

الذي و   ،موضعي في النسيج  نخر تجلطي  مما يؤدي الى احداثالخاليا    إلى
إنتاجت ي  خالل  من  الورمي    هحفز  النخر   Tumer necroticعوامل 

factors    الخاليا االلتهابية المتمثلة   جتذابكيمياوية خاصة المواد  افراز  و
  ، Nephritisتهابات الكلية  اللبذلك تكون سبب  والبلعمية و   لخاليا اللمفاويةبا

وجود حالة  و المرضية    ايراتمن خالل التغالحالية  الدراسة    أوضحتهوهذا ما  
الكلي  بوجود حالة نزف شديد مما   أيضاعلى ذلك    والتأكيد  ةسمية والتهاب 

علىي  تغيرات    دل  الخلويةوجود  االوعية  من  لل  في  النفوذية  ب نسيج  زيادة 
(5).   

الدراسة    وافقوتت  نسالخ  اال  واالحظ  لذين ا  (9) ,معالحالية  نتائج 
لبطان ال اي  للفئران  البولية  حقنتلنبيبات   ،P.aeruginosaببكتريا    لتي 

النبيبات  وتكسر من  الكبيبات  وتكسر  ،قسم  الخاليا    ،بعض  وارتشاح 
   .االلتهابية
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Histological Variation Resulting From The Injection Of Bacteria P.Aeruginosa 

And Crud Protease Enzyme And Partially Purified In White Mice 

Wafaa T. Radef     Ammen S. Badwi      Dhafer F. Al-Rawi 

Abstract : 

Studied the effects Histopathological of stuck bacterial  P.aeruginosa and enzyme protease crude and  Partially 

purified in the liver and kidney of rats injected and by 0.1 and 0.05 μl b.w, results Showed that  bacterial Stuck and crude 

enzyme protease and partially purified caused variations satisfactory textile in each of the liver tissue, kidney Where 

Histological sections showed in the liver occurrence of variations differing including thickness in the central vein central 

vein, and vascular congestion blood vessels congestion and infiltration unilateral cell nucleus mononucleotide cells 

infiltration, and degeneration vacuolar vacuolated degeneration as well as the presence of foci of multiple necrotic, while 

the Histological sections of the college showed bleeding bloody, thickness of the wall of blood vessels, and break in the 

tubule and the presence of the fiber has been concluded from the current study that patients with stuck bacterial effect of 

most of the crude enzyme, while the effect of the enzyme purified less than a crude enzyme. 


