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 شكر وتقدير

محمدد   ددل اادد د الوددن   ا مددال الحمدد ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددسد الددس يددا  الم يددلال 

 الالس اله الطااال الطنه يل.

الحم ر الذي انن لي    ي الأخذ  ا ي  كمل مشوا ا طويس ،لم أ جو  ه ا  ق  ه اللطفه ال حمته 

اليدد   لددي جملددن مددل خلندده أاددننوني هددي خطددوا ي كلنددن ، الكددننوا لددي يدد  ا ،  املدد  ا   دد  هم 

 الال انء لنم. 

 قت احده مو دو   أ.م.د. ميثم  اثي ي يف ث جزيل الش   الالتن ي  الدس ايدتن ي الفن دل  ن د  أال

 الاللطنء.الاحث الا  اهه المان   الاة طوال م ال الاحث الال تن ة الهنه د ل الاد ال ا  

ال ئدا  قىدم الدود  أ.م.د. عبد االميثر  ثرير  ثندو الأق د الش   الا مت نن الس اما  كلاة الللود 

 . هيش  جي   حنف الحانال ال كتو  

هدي  دلاة الا ت يولدوجي  ال يامن اليى ني ان اق د اجمل اان ات الش   لم تىاي قىم الم تا ات

 هي مىتشفس ال ىنئاة الا طفنل. وا ست هيفيء ا ست املمىتشفس ال يواناة التللامي الاخص م نم 

مصثفف  ا خوال ا ازاء هي قىم الود الحانال المل  نا الل هنن الجمال اق د    ي الامت نني الس 

لمدن ا د الم مدل مىدنا ال هي كلاة الللدود قىدم الاا دة  د. لفا  علي ال  حيدر  نفدالا خ  رعد جفاد

 جزاهم د ا ي خا  الجزاء.

 لظام امت نني الس مل غم ني  فاض محادتنم ال الاد  ادنئنم ه دننوا لدي خاد  ادون اليد    الا وجه

 امي ....اخفتي واخفاتي.. كمنل   ايتي 

راثد   ثند الاخص  نلش   ص ينتي ال يغاب ال  ه ي ان ا    زمسئي طسا ال  اينت الللان 

 .  محرد

 ومن هللا ا تففيق

 



 هند                                                                                                            

 االهداء

الىىم  ىىغ الىىا الواىى لال ااة  اال  حىىال ةةاحلىىن اال ىىالةةالم حوىى  الو  ىىال ةةاحىى     

 االم هايدح   ح د صلم هللا عليه اال ةةةةةةةالع ل يغ

 عنم الحب االم  عنم الحن ن االتف ح ةةالم اس ال  الم  الك  ف  الحي ةةةالم  

 الحو يب الم  غ ك ن ةع ئه  او حج    ا ن حه  السم جوا   الم اغلم ةةالحي ة 

 ا   الغ ليال                                          

الم اندي اق ت ةة ا الذي اعد هللاةةالىم  ىغ اوواحى  علىم احفسىهمةةالم  ىغ 

 الم  غ اظهواا ل    ه  اج ل  غ الحي ة ةةالحي هعل  ح  علم 

 اخ ت                                             

                            

 اهدي و وة جهدي ال ت اضع

 هند                                                                              
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 ا رختصر        ةـــفـــنريــــت

Acid/Acid A/A          
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Immunoglubulin Alpha     IgA      

Immunoglubulin  M       IgM         

Immunoglubulin Gamma IgG          

Rheumatoide Arthritis RA          

Interleukin-6 IL-6          

Tumor Necrosis Factor-Alpha TNF-α        

Number No.         

Base pair bp           

Ethylene-Diamine Tetra  Acetic acid EDTA        



dineuclotide tri-phosphate dNTP         

Guanine Cytosine GC           

Polymerase chain Reaction PCR          

Enzyme- Linked Immunosorbent Assay ELISA        

Beta            β 

Interleukin-6 Receptor   IL-6R     

Toll-like receptors TLRs        
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درا ثثة منيعيثثة انددة  ددم التنددويم اللغددوي ل يددنلة الطنلاددة ه دد  حىددال الددي المويددومة  ددـ ) أ ددن    

محيفظثثة فثثي ا تهثثيب ا رسثثي ك ا بف يثثة ا رنزو ثثة مثثن مثثر   Proteus.SPPوجزيئيثثة  بكتريثثي 

 .ا ديفانية (
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     اقرار المشرف                                                   

 Proteus.SSPبثـ   درا ثة منيعيثة وجزيئيثة  بكتريثي  أ دن  ان  يدنلة المنجىدتا  المويدومة 

هنثثد ( قدد  اادد  نن الطنلاددة  ا ديفانيثثة حيفظثثةفثثي ما تهثثيب ا رجثثيري ا بف يثثة مثثن مثثر   ا رنزو ثثة

/الدود / الدود الحادنال / أحادنء    أ  اهي الهي جزء مل متطلانت نال   جة المنجىتا حسين علي

 مجن ية.
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 2014 /   12/     23التن يخ :                                                                         

                   

 تفصية رئيس قس   علفم ا حيي                                  

الدس لج دة الم نقشدة ل  ايدتنن  يدنلةال  مالس التوصاة المن مة مل ا يتن  المش ف أحادل هدذ أ ن ال

 ال انن ال أي هانن .

                                                        

 :ا مضنء                                                              

   جنيم ح ون د.ا يم :                                                               

 اللنب الللمي : م  س                                                              

 جنملة النن ياة  -الل وان :كلاة الللود                                                              
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    Summaryا خالصـــة 

مل الم  س المون ال   مج المىدنل  الاولادة  د الا  ا اا ة  170 م هي هذم ال  اية جمع       

،الددذيل  اجلددوا مىتشددفس ال يواناددة التللامددي المىتشددفس  كو ( 10أنددنث ال110) ل ددس الج ىددال 

للتحد ي  2014ناىدنن  الدس 2013مدل  شد يل الثدنني  للم الالو  ال الا طفنل هي م ي ة ال يواناة ،

 49ن يدة ال اماوحاويدة انئ يدة ظا ختادن ات الما   ا دت نتدنئج  Proteus المتنلادنتادل   ت يدن 

اكث  ا  ة لألصدن ة  َََََّّّّّلك أن ا ننث ،كمن  ا ت ال تنئج  P.mirablisازلة لا ت ين  (28.82%)

ال  ىدداة  49اصددل مددل  33 نت  مددج المىددنل  الاولاددة مددل الددذكو  ا  كددنن ادد   ا نددنث الموددن 

 (.32.15ال  ىاة ) 11و المون ة   مج المىنل  الاولاة ( امن ا   الذك17.19%)

مدددل المضدددن ات الحاويدددة  ننواددد 12نحدددو P.mirablisاختاددد ت حىنيددداة ادددز ت   ت يدددن       

  ىدداة  ن اتمددن  الددس ط ينددة انتشددن  ا ق اص،اظندد ت ال تددنئج مننالمددة اللددز ت قادد  ال  ايددة 

 ،Amoxillin/Cluvanic acid ،Erythromycin ،Rifampin مضددن ( ل ددل مددل 100%)



ل دددددل مدددددل المضدددددن ات التنلادددددة  (%11.22كمدددددن ا ددددد ت ال  ايدددددة الحنلادددددة نىددددداة مننالمدددددة )

,Chloramphenicol,Gentamicin ,Nitrofuration, Cephalothin ,Nalidic acid   

( %42.85  ىدددداة )  ا مددددن ا دددد ت مننالمددددة م تلفددددة للمجددددنماع ا خدددد ى Cefotaximالمضددددن  

مدن اظند ت ال تدنئج ك . الدس التدواليCiprofloxacinال Cephaloxin ( لمضن ي %32.15ال)

 .Impenem( لمضن  %100حىنياة  نمة   ىاة )

 ن اة  فنال  يتلمنل أ  Virulence Factorsاوامل الض االال جا نت  م التح ي ال  لض      

 Single and Multiplexالمفد   الالمتلد    Polymerase Chain Reactionاندزيم الالمد ال 

المىؤالل ال انتنج انزيم  hpmAالمىؤاللة ال انتنج انزيم الاو يز ، ureAال ureCالهي كل مل

.ا  المىددؤالل اددل ا يددواط  flaAالمىددؤالل اددل انتددنج انددزيم الا ال اددز ال  zapAالنامو يىددال ، 

( %81.11(،)%100(،)%100( ،)%100( ،)%91.11كنندددت نىددداة ظندددو  هدددذم الجا دددنت)

 الس التوالي.

                             كمدددددددددن  دددددددددم هدددددددددي ال  ايدددددددددة الحنلادددددددددة قادددددددددنس  لدددددددددض المؤ ددددددددد ات ا لتنن ادددددددددة      

(التددددي لنددددن اسقددددة   مددددج المىددددنل  الاولاددددة ا   ددددم قاددددنس Cytokinesالح كاددددنت ال لويددددة )

Interleukine-6  الTumor Necrosis Factors-Alpha الم  دس المودن ال  هدي مودول

      ف اددددة ا لاددددزا  لمنل أيددددت P.mirablis  مددددج المىددددنل  الاولاددددة المتىدددداب  ويددددنطة   ت يددددن 

Enzyme Linked Immunosorbent Assay ا  الجد  ا  فدن  كااد  هدي نىداة هدذم اللوامدل،

 هي موول الم  س المون ال   مج المىنل  الاولاة .

لمىددؤاللة اددل الضدد االال هددي اللددز ت الملزاللددة هددي أظندد ت ال  ايددة يددان ال ملظددم الجا ددنت اا  

لدد ى الموددن ال   مددج  TNF-αال  IL-6محنهظددة ال يواناددة ، كمددن ان ه نلدد  اسقددة  ددال ا  فددن  

 .P.mirablisالمىنل  الاولاة المتىاب ال   ت ين 

          Introductionا رقدمة       -1

      Proteusمدل أهدم ا ندوا  التن لدة لجد   المتنلادنت  Proteus mirablis لد    ت يدن            

(. الهدددي اودددانت يدددنلاة لوددداغة كددد اد الاللنئددد ال لللنئلدددة الملويدددة 2011)اللدددزاالي الوخددد الن 

Enterobacteracea الا ت يدددددن الم تشددددد ال هدددددي المىتشدددددفانت                        اندددددوا  مدددددل أهدددددم   التدددددي  لدددددال

(. ان   ت ين المتنلانت هي اللنمل الم  ي ا الل هي اإلصدن نت الم تىداة مدل 2011موطفس ،)

مت اهندة مدع  أال  ودو ال م فد  ال  اإلصن ة  ون ق  ال (Nosocomiol Infections)المىتشفانت 

الل ي  مل  P.mirablis.  ىاب   ت ين ((Filimon and lacob, 2007أج نس   تا ية اخ ى  



ال ؤ ي اإلصن ة احاننن  المىنل  الاولاة  يامن هي النىم الللوي م نناإلم اض هي من متنن التننا 

 P.mirabilis لدد    ت يددن  (.Swierzko et al.,2000) الددس حدد الث التنددنا حددويض ال لاددة

الن نال الاولاة ال  ثد   التننا هي إح اث  Escherichia coli ين االمىاب الم  ي الثنني  ل    ت

                        للنثدددددددنط   تلملالال اقددددددد يل هدددددددي المىتشدددددددفانت الالمىددددددداإلصدددددددن ة  ندددددددن هدددددددي  الم  دددددددس 

                     هدددي الاولادددة لمددد ال زم ادددة طويلدددة الكدددذل  ا  ددد نص الدددذيل يلدددننون مدددل  شدددوهنت   كاااددده 

 الاولاددة    ىددتوطل هددذم الا ت يددن ايددطح النثددنط ا   Sosa et al., 2006).)  الن ددنال الاولاددة

(Sabbauba et al.2003) .الشنئلة المت   ال  اإلم اض أهمالمىنل  الاولاة مل  لتنن نت ل  ا ال

 (. Addose,2000الح الث ل ى الج   الاش ي هني  واب جماع الف نت )

 Virulence factors أمتسكنن الل ي  مدل اوامدل الضد االال   ة هذم الا ت ين   اط أم ا ا       

انددزيم ال(، Ureaseإنددزيم الاددو يز)ال،( (Flagellaا يددواط ،  (Fimbria)الالتددي  شددمل ال مددـل 

( المتلدد   الىد  ينت الشددحمي Hemolysin)اإلندزيم الحددنل للد د الإنتددنج (   Proteaseالا ال ادز)

(lipopolysaccharide)  الد اخلي  اليىددمس الدذيفنن(Endotoxin) (Sosa et al.,2006). 

مدل اوامدل الضد االال ال نم دة الدذي   تجده   Ureaseال الادو يز  Proteaseيل  اندزيم الا ال ادز ال

صدفة  ش اوداة ال ف ينادة منمدة التدي يتمادز  ندن   الذي يل Proteus.sppجماع يس ت   ت ين  

(.  نددود   ت يددن Brooke et al.,2007هدد ا  هددذا الجدد   اددل  لددض اج ددنس اللنئلددة الملويددة )ا

Proteus mirablis  إنتنج إنزيم الا ال از Protease ىنن مل  هنانت الجىم الم نااة                                                                                                 لحمنية نف 

. (Dattelbaun et al., 2003)  ال يلمدل  هدذا اإلندزيم الدس  حطدام الاااتاد ات التدي لندن هلنلادة

تددي  ف زهددن ال اااددنت الالادد ال ، ادد الال ه لددي مضددن ال للما  ال ددنت الالتددي  لدد  مددل  هناددنت الجىددم ال

 (Belas et al.,2004).الالن وات الجنملة هي ال لاة ا     اية اإلصن ة  نلتننا المىنل  الاولاة  

(  Swarmmingكدددددذل   متلددددد   المتنلادددددنت النددددد  ال  الدددددس   دددددويل ظدددددنه ال ا نثادددددنل )        

((Stickler,2008مل ال سين الا تا ية   لد   منيزهدن  . الهذم الظنه ال نن جة ال هج ال مجمواة

   لدد  ح كددة ا نثاددنل مددل اوامددل . (Almansouri,2005م ونددة طانددة  قانددة لحلنددنت ممتدد ال )

       ىددددتطاع ال حدددد اث ا صددددن ة  نخمددددنج المىددددنل  الاولاددددة  المتنلاددددنت لا ت يددددن ةمنمددددالضدددد االال ال

          ويددنطة هددذم الح كددة الىدد يلة الالمتوايددطة   يددن غددزال اجددزاء م تلفددة مددل المىددنل  الاولاددةاالا ت

                                    يجللندددددددن قدددددددن  ال الدددددددسال  ن يدددددددواط ممدددددددن يزيددددددد  مدددددددل ام ا ددددددداة   ت يدددددددن المتنلادددددددنت 

 نإل دنهة إلدس إصدن ة المىدنل  الاولادة  .  (Liaw et   al., 2001)نمغدزالال لاتال الايدتلمن ه

الت فىداة الالجدد الا الالحدد ال  الإصدن نت الن ددنال النضددماة ا د    ددنالل الغددذاء هن دنك إصددن نت الن ددنال 

 (. Thaler and Kennedy, 2000الملوث  نن )



يللب الجننز الم ناي  ال ا منمدن هدي حمنيدة الجىدم ا د  حد الث ال مدج حادث يىدنا  الدس         

الح كادنت ال لويدة   حفاز خسين الجندنز الم دناي ال هناادة   د  ا صدن ة الا تا يدة ال لد   دأه از

cytokines  الالتددددي لنددددن  ال  هددددي ننددددل الوظافاددددةالتددددي   ددددون ا دددداه  ددددنلن مون مددددل ال نحاددددة            

انتدنج   ( . اليلد(Sheu  et al., 2006ا  دن ال ال امانئادة  دال ال سيدن الم ناادة الخسيدن الجىدم  

ايددتجن ة أاللاددة للطانددة الم نطاددة ا دد  الغددزال الا تادد ي حاددث يددز ا    كاددز  لح كاددنت ال لويددةا

نتشدن  المتزايد  (. النظد ا لسDiepold et al.,2008) اإلصدن ة ل   قنئق مل الح كانت ال لوية 

المىنل  الاولاة اللنلة ال  اينت الجزي اة الالمللومنت الواهاة التي  تللق  أم ا اة هدذم   لتنن نت

 المتىدااة هدي إحد اث P.mirablisه هت ال  اية الحنلاة الس   ايدة  د االال   ت يدن  الا ت ين هن 

المىنل  الاولاة الاسقدة اإلصدن ة الا تا يدة  دالض المؤ د ات الم ناادة التدي  تحندق هدي  التنن نت

 المحنال  اآل اة :

مل الم  س المودن ال  نلتندنا المىدنل  الاولادة ال ش اونن  P.mirablisازل   ت ين  -1

 ال  اية حىنياتنن لالض المضن ات الحاوية .

يدتلمنل  ن ادة نالتح ي ال  لض الجا نت المىؤاللة ال اوامل الض االال لندذم الا ت يدن   -2

 (.Single and Multiplex PCRالمف   الالمتل  ) PCRالـ 

ا ددد  الم  ددس المودددن ال  IL-6,TNF-α)) لتنن ادددة الهددي ح يدد   لدددض المؤ دد ات ا  -3

 يسيددزاا  ن اددة  تلمنل نيدد P.mirablisال ددنجم اددل   ت يددن  ةالمىددنل  الاولادد أخمددنج 

ELISA . 

 

 

 LITERATURES REVIEW: ا تنرا  ا رراجع    2

 Historical Aspectنبذ  تيريخية   :2-1

 قددند حاددث د 1885 اددند Hauser اللددنلم مدد ال  الل Proteus المتنلاددنت   ت يددن كتشددفتا        

المتنلاددنت  أيددمنهن ال المتحللددة اللضددوية المددوا  ال المجددن ي ماددنم ال الادد از مددل مدد ال  الل  لزلنددن

Proteus ا  دد نل   لدد   ظددنه ال  متسكنددنPleomorphism  2000)et al., hara ’(O                                   .

للدند  Bergyحىدب  ود اف   (Group 5)إلدس المجموادة ال نمىدة  Proteusي تمدي جد    إ 

1994 (Holt et al., 1994) .  التي  ضدم مجموادة الا ت يدن اللودوية الىدنلاة لوداغة غد اد ال

 Tribeالالس الناالة   Enterobacteriaceae   اللنئلة الملوية (subgroup1) حت المجمواة 



  .Proteae  ( Toth and Emody 2000   ; Karlowsky et al., 2003)المل الهدة  دـ 

  Morganella الالدـ  proteus  ,providenciaثسثدة اج دنس هدي : proteaeال ضدم قاالدة 

Holt et al.,1994) ; (Greenwood et al., 2002. اللندد   كدد  هددي مودد ف   كددي لللددند

  mirabilis.P  ،P. vulgaris ،P.rettgri   ان ج   المتنلانت يضم خمىة انوا  هي1974

   ،P. morganii ال P. inconstans  (Buchanan and Gibbons, 1994). 

ْأْن يمادز  دال  1950ادند  Henriksen غا ت مواقع هدذم ا ندوا  ا   م دل اللدنلم   ل   ل        

الاال دح قن لادة   ن اتمدن  الدس ا ختادن ت ال اماوحاويدة Providencia ـال ال Proteusج ىي 

         Proteusالذي     تجه  ناة اه ا  اللنئلة الملوية ال دال ان جد    Deaminaseانتنجنمن  نزيم 

     الادددد د ق   دددده الددددس انتددددنج الحددددنمض مددددل   مدددد   Gelatinaseالالددددـ  Lipaseي ددددتج انزيمددددي 

     Providence ج ـدـ  الدـخدسف  مدنناتول الدـسالمننــوز ، الالول ، الـ  ا اكأ الى  ينت الم تلفة

(Karlowsky et al.,2003;Swierzko et al.,2000) . 

الكددذل    الا ختسهددنت الت كاااددة هددي   ال ا ددنت ملا ددة (DNA)ايددت ن ال ل  ايددنت  نجددال ال      

الدس 1904ادند  Rettger هالدذي اكتشدف Proteus rettgeriالودفنت المظن يدة هند  نندل ال دو  

الال ددع  Providencia rettgeri .(Penner,1981)ال ددو  لاودداح  Providencia جدد  

  القىددم الددس   Providenciaالددـ لأليددانا الىددن نة نفىددنن  ددمل جدد    P.inconstansال ددو  

 Providencia alcalifaciens     ،Providencia stuartii  (Greenwood et:  نواال

al.,2002). ا  ج حنلاددددن ال ددددو  قددددال  P.morganii الجدددد    ددددمل Morganella  لاودددداح

M.morganii ااتمدن ا هدي  لد  الدس نىداة ال دوانال ال الىنيتويدال (G+C) 50 التدي  شد ل% 

 الProteus    الدـ  ا خ ى اللنئ ال للج    انلاة هي هذا ال و  منن نة  ن نوا الهذم ال ىاة   ون 

الدس ان جد   المتنلادنت ال  ايدنت القد  ا دن ت  . (O’hara et al.,2000  (%39التدي  د لت 

  .(Greenwood et al., 2002) هنط  P. vulgarisال  P. mirabilis يحتوي ال واال 

           يضدددم خمىدددة أندددوا  ال هدددي  Proteusالدددـ أصددداح جددد   الدددس الهدددق التوددد اف الحددد يث ال       

P.mirablis  ,P. penneri , P.vulgaris ,P.myxofaciens  الP. hauseri   ال  لدد

 . et alhara ’(O ,.(2000 التفناست ال امانئاة الحاويةااتمن ا الس 

   General Characters ا صفيت ا نيمة  لبكتريي  2-2

            اد، قط هدددن يتددد االاكددد وصدددف هدددذم الا ت يدددن  أن ندددن اودددانت قودددا ال يدددنلاة لوددداغة           

للىاو ات   المتح كة غا  م ونة مني  المت   (0.6-6.0ال طولنن ) مني  المت  (  1.0- (0.3  مل



2007) (Abbott, .  ال م ونة لل اىولةكمن ان هذم الا ت ين( حتدوي الدس م نمدل Fimberiae )

  (، يدددنلاة لفحدددص ا الكىدددا يز، م تجدددة  ندددزيم  Flagellaeيدددواط ) ا  الدددس حتدددوي الكدددذل  

)iron agar)  kliglerا د  نموهدن الدس اليدط  S 2Hالاو يز، م تجة لغنز كا يتا  النا  الجال 

         (Vogus Proskaur) اليدددنلاة لفحدددص ((Methyl redالموجادددة لفحدددص احمددد  المثادددل 

اليدددط حدددنال الدددس  الدددس ا ددد    ماتندددن ((Phenyl Pyruvic acid  أم ننندددن   دددويل  الكدددذل 

(Phenylalanineن اتمدددن  الدددس انت  )نج اندددزيم ـــدددـ(Phenylalanine deaminase) 

Greenwood et al., 2002)) .موجاة لفحص ال ن لاز الأنوا    ت يدن المتنلادنت  لطدي   ون ال

المتنلاددنت  لددون  ، ال ظندد  مىددتلم ات   ت يددن P.vulgarisهحوددن يددنلان لسندد الل منادد ا ال ددو  

غا  إننن   مد  كدس مدل يد    الس اليط أكن  منكون ي لل د   م هن ي   السكتوزاصف   نهت 

هـوائددـاة  ـمددـتنز   ـونـنددـن ال .Holt et al., 1994 ))  ال لوكددوز الالىدد  الز الال ددن كتوز

(Abbott,2007;Cooker et al.,2000) . 

  س مل أ  نل ظنه ال   ل ف  نيم ا نثانل اليلتن  أن قد   نن  P.mirabilis ىل    ت ين        

إ   تمدنيز مدل  (.(Jiang et al., 2010الس ايتاطنن  المىنل  الاولاة  تحد  مدع  ح كدة ا نثادنل 

ا د   لناحندن هدي اليدط المد    (Swimmer cell) نل لادة الم ثنلدة  خسيدن يدن حة قودا ال  د اس

الالتمنيز الس خسين  المغذي، الل ل ا    لناحنن الس اليط ز اي صلب  ا أ هذم الا ت ين  ن ننىند

متجملدة  م ثنلة  دلف طدول ال لادة الىدن حة المحنطدة  دأ ف ا يدواط المحاطادة ال  دون ال سيدن

مل  ال (.Carey et al.,2013) المتشن  ة ا يواط  تح ك يوية الس الويط  مل  ت انلاة ج ا

ال ددن   مسحظددة المىددتلم ات الددس اليددط اكددن  الدد د أال ا كددن  المغددذي إ   دد  ل مددل  لدد  يسحـددـظ 

انتشن  الاحتشدن  امدواج متوالادة مدع حلندنت نمدو كثافدة حدول موقدع التلنداح إ  يغطدي ال مدو ايدطح 

القد  الجد  ان ظدنه ال  .(Liaw et al., 2000;Greenwood et al., 2002)الويدط الودلب 

       ث   ددددددنلظ الف الاا اددددددة المحاطددددددة مثددددددل الجددددددو  احمددددددنض اما اددددددة ال اتادددددد ات ا نثاددددددنل  تددددددن

  (Gaisser and Hughes, 1997).ملا ة

 :  Pathogenicityاالمراضية 2-3

( هدي الن دنال Normal floraمل ال اادت الطاالدي )جزء هذم الا ت ين  كون الس ال غم مل         

 ؤ ي الس اصن ة  ل ل مل المم ل ان  لس  نص ا صحنءالملوية مع  نقي انوا  الا ت ية الملوية 

 .الل وننن   ت ين أنتننزيدة((Kearns, 2010 مهي الغنلب ا  من   تنل الان  لافي الم ناة ا ه ا 



(Opportunistic ) مل ا صن نت ا   الجو هن هي غاد  موط ندن الطاالدي ال لذا هني  ىاب كثا 

  .( Pellegrino et al.,2013)ك مج المىنل  الاولاة 

   Urinary tract infectionخرج ا رسي ك ا بف ية  :2-3-1

المىنل  الاولاة الس الجو  ال نئ نت الحاة ال قانة هي المىنل  الاولاة الس ال غم خمج يشا            

،   .(Verrier, 2000)لد الىالمل انده قد  ي دون مدل الودلب التمادز  دال التلدوث الا يدتلمن  اال 

هضدس  كلندن اليل  خمج المىل  الاولي مل ا خمنج الشنئلة هي المجتمع  اليوداب الف دنت اللم يدة

  تلددف   U.T.Iإن اإلصددن ة  نلددـ. (Orrett , 2001الج ىددال  كددو ال الاننثددنل ) اددل اصددن ة كددس

هدي م تلدف    دون أكثد  حد الثنل هدي اإلندنث ممدن هدي الاده هدي الدذكو  ال نختسف اللم  ال الج   

ا امن  ا ا م حلة الطفولة الما  ال ) أقل مل ثسثة أ ن ( حاث   دون نىداة حد الثنن هدي الدذكو  

                  ( هددي الددذكو  1%( هددي اإلنددنث ال )3-5%  ددون هددذم ال ىدداة )  ال اإلنددنثأكث ممددن هددي الادده هددي 

(Egland and Egland , 2002). كمددن الجدد  ان ا صددن ة  نل ىدداة للف ددنت اللم يددة كننددت                  

                         لغدددتايددد ة هدددأكث   51يددد وات الالادددنلغال  10للف تدددال اللمددد يتال لألطفدددنل  الن  ةاالدددس نىدددا

ي دون يداانن الان ملظم اخمنج المىدنل  الاولادة  (.2013)خما ،(%الس التوالي 23.7-22.2)

  P.vulgarisال P.mirablis،المتنلانت E.coliالا ت ين الىنلاة لواغة ك اد مثل   ت ين النولون 

 Pseudomonas aeruginosa،الزائفدة الزنجن يدة  Klebsiella sppاندوا  مدل ال لاىداس ال

،Acintobacter ،Serratia الMorganella morganii   كددددذل  يحدددد ث خمددددج المىددددنل،      

   الاولاددددة  فلددددل الا ت يددددن الموجاددددة لودددداغة كدددد اد المددددل هددددذال الا ت يددددن الم ددددو ات الملويددددة

Enterococcus الم و ات الل نو ية،Staphylococcus الStreptococcus agalacticae          

(Tangho and Mcaninch,2004.)  2012 ال  اية التي  وصل الانن خلف الكدنظم تالا ن 

مل اصن نت المىنل  الاولادة كمدن  دال ان  (%11.85لة ال )المىؤ P. mirablisان   ت ين الس 

نىاة ازل هذم الا ت ين كننت هي ال ىنء االس ممن هي ال جنل . ال يم ل  أْن يح ث ال مج  هدي أي 

( ، الا حلال Bladderالمثننة ) (،(Ureter(، الحنلب (Kidneyالمىنل  الاولاة :ال لاة  مل جزء

(Urethra) ،  حدويض ال لدس  اخمدنجحىب موقع ا صن ة الدس  اليو ف (Pyelonephritis ،)

الا  من   ون  ه نك  شوهنت   كاااة   (Urethritis)ا حلال  اخمنج،( Cystits)  المثننة اخمنج

طويلدة أال  مد ال( لUrinary catheter)  ال الظافاة أال الجو  اجىند غ ياة مثل  ننء النثت  الادولي 

  (Masson et al., 2009). ملن ال    مجالهال  (   (Stonesالحوس الجو 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pellegrino%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23620155


الاولي ممن ق  ي دتج م ده  ىل  فضل اصن ة الجزء الللوي مل الم P. mirabilis  الق  الج  ان     

  مدجيودنحب هدذا الال،  (Liaw et al., 2001) (Pyelonephritis)ال لادة الالحدويض  اخمنج

مدل ا طفدنل  % 50 لض ا ا اض مثل الحمس ، الالغثانن ، الا لم هدي م طندة الداطل الالجد  ان 

. ال تد االا (Craig,2004)ال لاة الالحويض يلننون مل  لف ا نىدجة ال لويدة  نخمنجالمون ال  

 U.T.I  المىنل  الاولاة  ال أخمنج   تا ية   ا  اة الس أخمنج قن لة حاث يلد  الدـ  اخمنج  ال 

ا د    يدامن( المحد ثنل نىداة انلادة مدل الوهادنت الSepticaemia)الد د انت دنن ياان منمدن لحد الث 

  دالىدنلاة ل د ا (  نلا ت ين Bacteremiaحاث يل  مل المىاانت ال ئاىة لتج ثم ال د )  المى ال 

Mathai et al ., 2001)).  القد  اثادت ان   ت يدنP.mirabilis  اخمدنجمىدؤاللة ادل احد اث 

           هدددي ا هددد ا  الدددذيل يلدددننون مدددل  غاددد ات   كااادددة غاددد  طاالادددة هدددي  يدددامنالمىدددنل  الاولادددة   

طدد ال مددل خددسل الاددو ياز الددذي   تجدده الا ت يددن ثللن لملالالم  ددس المىددت الاولاددة أالهددي   الن ددنال

(Poore et al., 2001)  . ال لتمدد   د ال اإلصددن ة المد  نن الددس اوامددل الضد االال التددي  متل نددن

الا ت ين المىااة للم ض مل ننحادة المدل ننحادة اخد ى  لتمد  الدس طاالدة ا جندزال ال هناادة لد ى 

مدل اخطد  اللوامدل  التدي  دؤ ي   المىنل  الاولاة  اخمنج ل يال Bass et al., 2003).) المضاف

هن ددنك  الاولادة  نإل دنهة الدس اخمدنج المىدنل  . Elder ) (2004 ,الدس  طدو  النودو  ال لدوي 

اخمددنج الن ددنال الت فىدداة الالحدد ال  الالجدد الا الا  نددال الاللا ددال الا نددف الالح جدد ال الاخمددنج الن ددنال 

 وصدفنن  P.mirbilis   ت يدن  ال  حد يثنل   اال ال .(,Thaler and Kennedy (2000النضماة 

إ  لدوحظ   د ا  ادزل  Rheumatoide Arthriti( RAال ثوي )  المفنصل خمج لم ض نل مىاا

المون ال   نذا المد ض الأيضدنل ا  فدن  هدي مىدتوى ا د ا    ت يدن    ا   نصالا ت ين مل ا  ا 

P.mirabilis   ممنيؤك    ال  الا ت ين هي  طو  هذا الم ض(Rashid et al., 2001) هضـسل .

                                    اخددد ى  شدددت ك  ندددن هدددذم الدددـا ت ين الهدددي خمدددج الىدددحنين لددد ى ا طفدددنل حددد يثيأصدددن نت  ادددـل

(             Osteomyelitis(  ، الخمددددج اللظددددند )Neonatal meningeocephalititis)  الددددو  ال

O,hara et al.,2000). ) 

 تصني  اخريج ا رسي ك ا بف ية :2-3-1-1

   تصني  اخريج ا رسي ك ا بف ية من حيث االمراضية::2-3-1-1-1

                                  Complicatated U.T.I   ا رسي ك ا بف ية ا رنقثد خريجاأ:      

 للمىدنل  الاولادة غنلادن مدن ي دون Proteus mirabilisإصدن نت   ت يدن المتنلادنت ان               

                     ادددن ال المنثطددد يل الي دددونالم  دددس  سـالددد مدددع خمدددج المىدددنل  الاولادددة الملنددد ال إ دددنهة مت اهندددن



                          الالتشددددوهنت الو  يددددةالا نىدددد ا ات مت اهددددق مددددع التشددددوهنت الت كاااددددة هددددي الن ددددنال الاولاددددة 

Dattelbaum et al.,2003;Li et al.,2004) ). صددلب اللددسج  خمددنجا الهددذا ال ددو  مددل

  المضددددن ات الحاويددددة ال  لدددد   ىدددداب الجددددو  هددددذم الا ت يددددن  اخددددل قنلددددب الحوددددوال لمنل نيددددت

(Torzewska et al.,2003.) 

                                                             Uncomplicatated U.T.Iاخريج ا رسي ك ا بف ية اير ا رنقد   ب :

يؤلف خمج المىل  الاولي غاد  الملند  نىداة كااد ال مدل ا خمدنج ، اليحد ث ا د من   ي دون        

ه نك  غا ات الاختس ت  ش يحاة الالظافاة اودااة غاد  طاالادة هدي الن دنال الاولادة  حادث  دؤ ي 

هضس ال أنه   يـتواهق مدع ا  دـط ا نت التدي  دؤ ي الدس اطدـل  ال لاة الظنئفنن  ش ل طـاـالي

 شمل اخمنج الن نال الاولاة غا  الملن ال   ال هن ُكس مل  ج ثم اإل  ا  ا يم  هي الاـنت  هن  الجىم

ال لاددة ال حويضددنن  اخمددنجالمثننددة ال اخمددنجال ( (Asymptomatic Bacteriuriaا ادد اض

(Gunther et al., 2001 .) 

 

                 ا   حسب مكي  االصيبةبا رسي ك ا بف ية  اخريج تصن :2-3-1-1-2

       Upper U.T.Iاخريج ا رسي ك ا بف ية ا نليي -أ

للطاندددة ال ن جدددة مدددل غدددزال الا ت يدددن  (Pyelonephritis)الحو دددنن مل اخمدددنج ال لادددة يشددد     

 ودنحب أخمدنج المىدنل  الاولادة الللادن   (Wagenlehner et al., 2009)الان نا امادة لل لادة

الظن  مع  الالتلب الالم ال نص ال الايفل Chills)  ) الالنشل ي ال (Fever ) أا اض م نن الحمس

( الاإليدددننل Vomitingقلدددة التادددول ال  ددد ا م  الهدددي  لدددض ا حادددنن   دددون مودددحو ة  دددنلتناؤ)

(Diarrheaمدع الدم هدي الداطل الالغثادن )ن Nausea) )  .(Lane and Takhar ,2011)   ال لد

اخمنج المىنل  الاولاة الللان اكث  خطو ال مل اخمدنج المىدنل  الاولادة الىدفلس الل  ندن اقدل  داوان 

م نن اللنذا هإن    ج ب اصن ة ا حلال يم ع مل الصول الا ت ين إلس المثننة الإن  ا د اسجنن يؤ ي 

  .(Reddy's, 2002)إلس خمج المىنل  الاولاة الللان 

    Lower U.T.Iاخريج ا رسي ك ا بف ية ا سفل  -ب

 Joseph) (Urethritis)الخمددج ا حلاددل  (Cystitis)يتضددمل كددل مددل خمددج المثننددة           

dipiro et al., 2011) .مددل ا ادد اض مجمواددة يشدد و م  ددس خمددج المثننددة الحددن  مددل  ال



 Urgency الالحنجدة للتادول الكث ال ا   م ات التاول Dysuriaالى ي ية المتضم ة اى  الاول 

 Suprapubic  .(Lane and Takhar ,2011)  الألم هو  م طنة اللننة

 :حسب شد  االصيبةبا رسي ك ا بف ية اخريج تصني  : 2-3-1-1-3

    Primary infectionاالخريج األو ية  -أ

  نتاجددة غددزال الا ت يددن للمىددنل  الاولاددة الا يددتاطنن هانددن  هددذا ال ددو  مددل ا خمددنج حوددلي         

       اليىدت ل  ، (Pus cells الل مد ال، المودحوا  لد   دأا اض كدنلحمس مدع الجدو  خسيدن قاحادة )

        هن خمنج ا اللاة :هدي أالل اصدن ة  ، (Bethasda, 2002) الانن  وجو  ال سين ال موية الااضنء

            زالاولي مل ال نحاة التش يحاة الالوظافادة ال ىداانن أحادنء مجن يدة ح ث  ن   نص يلامي الجنن

  .(Nicolle,2008 ) حىنية  غلب المضن ات الحاوية ، ال   ىتم  لفت ال طويلة 

 

 

    Re-infictionتكرار ا خرج -ب

اد د ق  ي جع الىداب هدي   د ا  خمدج المىدنل  الاولادة الدس اد د ايدتلمنل ادسج كدنف اال          

 Pewitt and) الممدد ض للمضددن ات الحاويددة ال ددنئل  ددنللسج  نإل ددنهة الددس مننالمددة ا لتددزاد

Schaeffe,1997  .) 

  Persistent infection  االخريج ا رتفاصلة-ـج

الملنلجددة ، الهددذا    لدد  أن نددن حنلددة ايددتم ا   واجدد  الا ت يددن الم  دداة هددذم ا خمددنج  لدد ف         

يل ي أن   ؤ ال ا صن ة هي المىل  الاولي لم  ُلنلج  ل ، ال إن  ال نئل الممد ض يىدتوطل هدي كثاد  

المحمادة هدي غنلادن مدن  الصدول المضدن ات الحاويدة ، الالمواقدع مل ا حانن هي مواقدع محمادة مدل

            ةاولاددددددالكنلنثنط   ددددددون التشددددددوهنت التشدددددد يحاة الالحوددددددنال الاولاددددددة الا جىددددددند الغ ياددددددة 

(Urinary catheter ) (;Schlager et al., 2001  ,2003 Stoller Abrahams and  .)   

 ق ا ندوىائ:طر 2-3-1-2

ق محتملة مل قال الا ت ين التي يم ل ان  غزال ال  تش   اخل المىنل  الاولادة ائه نك ثسث ط      

Kaye,2000) (Soble and : الهي.-  



     ascending routeالط يق الونا  -أ

  hematogenous routeالط يق ال موي  -ا

  lymphatic routeالط يق اال المىن  اللمفنالي -جـ

 صيبة بخرج ا رسي ك ا بف ية:ا نفامل ا رهيئة  ال2-3-1-3

يلاق الج ينن الطاالي لس  ا  اال التف يغ ال نمدل للمثنندة اال يىدنل اقتد اا  الذي لنملالأن         

يدد ى الاددنحثون ان  نددنء كماددة هددي ا  ال نئ ددنت مددل المثننددة ي ددون اددنمسل منا ددنل لسصددن ة  ددنل مج ، 

(. كمدن Mims et al. , 1993( ملالت  يل  انمسل منا نل لت دنث  الجد اثام ) 2-3ا   ا  اكث  مل )

   (%2)  ان حددواليال ةالاولادد مىددنل ا صددن ة  نخمددنج ال Catheterizationلاددة النثطدد ال  ناددع ام

              ةـمددددل المىتشددددفانت يدددداانن قثطدددد ال المثنندددد ةالم تىدددداحددددن ت اخمددددنج المىددددنل  الاولاددددة مددددل 

Smith et al. , 2000)) .ط  ق  يؤ ي الس حمل الج اثام مان  ال الس المثننة ادل نأن غ س النث

الف اغ الموجو  هاه أال ال ط يق التسم  الس طول الىطح ال ن جي لألغشاة الم نطاة ط يق 

 ا من ه نك اوامل اخد ى  دؤ ي الدس ا صدن ة  .(  Nicolle , 2001 ال النثط  الج ا  ا حلال )

                الضدددغط الت ن دددحي   نلا ت يدددن الحددد الث خمدددج المىدددنل  الاولادددة م ندددن التغاددد ات الحنصدددلة هدددي

(Osmolarity pressure)  ، يؤ ي  د اكم الىدمود الاولادة الم تلفدة الال  كاز الاو ين هي اإل  ا

إلددس  ثادداط الفلنلاددنت المىتضدد ية ل سيددن الدد د الحااااددة الال سيددن الاللماددة،  ن  ددنهة الددس ا لاددنت 

 .(Reinhard et al., 2006) الم نااة ا خ ى 

حاددث  المىددنل  الاولاددة مش وددة  ددمل الحددن ت الم  دداة اخمددنجمددل  (%95) الان نىدداة       

       ureterثددم الحنلددب  ( (urinary bladderةـــددــالالمثنن urethraال ـددـل ط يددق ا حلـ دد خل ادد

            ال ادن  الالودغن   P.mirablisال وداب   ت يدن. ((kidney Meryeir et al.,2000  الال لدس

          نزـددددـة الجنـنت  نىجددددـددددـ  مددددل المضنافـالل يدددداب ـمددددل كددددس الج ىددددال هضددددس اددددل اننددددن  ىدددد

ادنلي الننا يدة  نل اليدط P.mirablis ملاشدة   ت يدن (. تطلدب(Zhao et al.,1999 الاـولـــدـي 

                          نم نيددددا  قنادددد ي يلدددد pH مل ددددس محنلاددددل  ات   كاددددز قلددددوي الان المحدددداط الددددذي ي ددددون  ال 

 كلويدددة خطاددد ال مثدددل اال نيدددتطناتنن ان  ىددداب ا ددد ا  (Kellely et al.,2009).ل موهدددن

(Pyelonephritis) ــددددددـ ثم الـال جدددددد ةـددددددـننـس االالمثــددددددـالحوددددددوال ال ل( د Bacterriemia )     

Burall et al., 2004) ( إ  ان الزالائد  الا ال ا ادة التدي  متل ندن هدذم الا ت يدن التدي  لد ف  دـ .

هددي التددي  ىددنا هن هددي ا لتوددن  الددس ال سيددن الطسئاددة الاولاددة ، الال سيددن  Fimbriaeال مددل 

جد   اكثد  اندوا    P. mirabils اليل  ال دو  (.Li et al., 2004) ننالطسئاة ال لوية الايتاطنن



ال ل  هذم الا ت يدن مدل  . Jacobsen) , (2008 المىنل  الاولاة المتنلانت    ا ا هي اح اث خمج

هددي ا هدد ا    يددامنالمىددل  الاددولي مددل ال ددو  الملندد  الج احددي ال خمددنج  لم  دداةالمىدداانت ا

النثط ال طويلة ا م  اال الذيل يلننون مدل  شدوهنت اال  غاد ات   كااادة اال ال دافاة هدي  لمليمىت

 المضدن ات  نيدت  اد اللسج صلب ا خمنج مل ال و  الهذا (.Li et al., 2002Aالن نال الاولاة )

 Li and Mobley, 2002; Li)  الحودوال قنلدب  اخدل الا ت يدن هذم الجو   ىاب ال ل  الحاوية

et al., 2002-b)  إ  يودنحب هدذا ال مدج  لدض ا اد اض مثدل الحمدس، الالغثادنن، الا لدم هدي

 (Craig, 2004).م طنة الاطل 

ن أْن ي ون  اخلدي المود            أال قد  ي دون مدل  (Endogenous)ان ا صن ة  نذم الا ت ين إم 

  .Li et al.,2004)) نتاجة التلوث الحنصل  جنزال المىتشفس Exogenous)مون  خن جاة )

       Virulence Factorsعفامل ا ضراو    :2-4

الل يدد  مددل اوامددل الضدد االال  التددي  ىددنهم هددي أم ا دداتنن   P. mirabilis متلدد     ت يددن         

  لنددذم الا ت يددن المددل اوامددل الضدد االال (Corker et al.,2000). ال ثااتنددن هددي أنىددجة المضدداف

ال (  (Fimbria( ، ا هددد ااurease( ، أندددزيم الادددو يز)Hemolysin) ندددزيم الحدددنل للددد د ا

 ( . كمددن  تمازهددذم الا ت يددن  ظددنه ال ا نثاددنلFlagella) ( )Himpsl et al.,2008ا يددواط

(Swarming)الس ق   ـــنن الدس   ــــــدـويل الغشدنء الحادوي ة، أ نهتformation  Biofilm 

.(Liaw et al.,2004)  هذم الا ت ين هي: هي الأهم اوامل الض االال 

    Hemolysinلدم      االنزي  ا حيل  :2-4-1

       الس  حلال ك ينت ال د  تهمتنز  نن لاال ي ات  أثا  يمي الس ال سين انزيم الهو اان ال ال          

مدددل خدددسل هلنلاتددده الىدددماة الدددس ال سيدددن الطسئادددة  U.T.I ال  هدددي اصدددن نت الدددـ ه الحمددد  اللددد

(Epithelial cells) لل لادة (Mobely et al,1990) ه دنك ا  لدة اندوا  مدل التحلدل الد موي .

كلددي للدد د ال ادد ال المىددتلم ات   حلددل الهادده يحدد ث Beta haemolysisموي ال نمددل  التحلددل الدد

الهاده يتحلدل   Alpha haemolysis الالتحلدل الد موي الجزئدي ،طة  م طندة  ائندة اال  دفنهة نمح

  الثنلددث امددن ال ددو،الدد د جزئاددن ال ادد ال المىددتلم ات محنطددة  م طنددة  دداه  ائنددة خضدد اء اللون

ال ا ددع  المىدتلم ال هندط الال دو  الهاده ينتود  التحلدل الدس من حدت  Gamma haemolysisهدو

Delta haemolysis  الهو ا د الن  ال الس  حلل ال د  (Brooks et al.,2001 .) 



( target( هي ال سين المضدافة الند ف )poreهو  ش ال ثنوا )  hemolysine ـان الظافة ال    

الدس ال لدس  مىدنا ال هلنلادة التحلدل للنامو يىدل  P.mirablisن المل خسل ا صن ة   تشد    ت يد

القد   (Liaw et al., 2000).هأنة يؤ ي الس  حطدام ا نىدجة Cytotoxicال ىاب يماته لل سين 

مع التلاا  ال الجال المىؤل ال   ويل  يز ا   ش ل متواز   Hpm لوحظ أن انتنج النامو يىال 

 نل سيددن الزاحفددة منن نددة مدد ال هددي ال سيددن 20الأن انتددنج النامو يىددال يددز ا   حددوالي  ا يددواط 

  .(Fraser   et al., 2002)ا اتان ية 

 Flagella and Swarmmingاال فاط واالنمييل     :2-4-2

ان الجدددددو  ا يدددددواط الدددددس يدددددطح الا ت يدددددن الم  ددددداة الا نتننزيدددددة  ىدددددنل املادددددة            

   (.Mcmanus et al., 1980) النشد  ا صدن ة مدل المواقدع ا اللادة colonizationا يدتلمن 

أن ح كددة الا ت يددن انمددل منددم هددي اإلصددن ة   مددج المىددنل  الاولاددة إ   ددتم ل   ت يددن المتنلاددنت 

Proteus  مددددل غددددزال الن ددددنال الاولاددددة  ويددددنطة الح كددددة الىدددد يلة المتوايددددطة  ن يددددواط ممددددن                 

                                                        للنن قدددن  ال الدددس غدددزال ال لاتدددال ال ايدددتلمن همن ـــــدددـ ين ال ج تـــدددـالا ذمـهددد إم ا ددداة يزيددد  مدددل

(Liaw et al., 2000;  Liaw et al., 2001; Liaw et al., 2003).  

حلزالنادة  Hair-like appendexا يدواط اادن ال ادل زالائد  خاطادة طويلدة  شداه الشدل         

Helical  مجوهة  ا ز مل الس يطح ال لاة يىتفن  مدل نمدط  وزيدع ا يدواط الدس يدطح ال لادة

ي ون موقع ال ا   ا يواط مح   ل ل ج   هن نك أج دنس  ات الهي  ش اص ال  و اف الا ت ين 

 ا مددن ا ج ددنس المحنطددة  ن يددواط  ىددمس  Monotrichousيددوط قطاددي الاحدد  هنددط ال  ىددمس 

Peritrichous ت يدن    كمدن هدي  Escherichia coli أيدواط محاطادة 10-1التدي  متلد  مدن ال

 يدوط محاطدي الموقدع 100ممدن يزيد  الدس  Proteus mirablis المتنلادنت   ا من  متل    ت ين 

(Volk et al.,1997 )الالم ون الد ئا  لسيدواط هدو اادن ال ادل  د ال ال يىدمس ((Flagillin                          

(Umpierrez et al .,2013).  تلدد    ت يددن مProteus  mirablis ال مددل الجا ددنت ـاثدد 

كمدن  حددظ (.Manos et al.,2004)(  (flaBال flaA) )ال همدن لدلة ادل  ولاد  الفسجالالمىدؤ

Belas (1994.أن لأليواط  ال ا هي مننالمة الجننز الم ناي ) 

 ش ل امواج  ا ا مدل حنهدة المىدتلم ال ا صدلاة  ح كة الا ت ين(هي Swarmingا نثانلاة )       

نه ال  و دددوا الدددس ايدددطح ا اليدددنط الودددلاة ظدددال سحدددظ هدددذال ال flagellaطة ا يدددواط ن وايددد

ادل  نادة اج دنس اللنئلدة الملويدة  Proteusا اتان ية حادث  مادز هدذال الظدنه ال جد   المتنلادنت 

Gue et al., 2001; Liaw et al., 2001; Liaw et al., 2003) .) نه ال ا نثادنل ظد   لدال



swarming منمدددة خدددسل  ال ال حادددنال   ت يدددن P.mirablis   تمدددنيز مدددل خسيدددن انثانلادددة ا            

           ايددددواط محاطاددددة  الددددس خسيددددن متطناللددددة 10-1 ددددنلطول الالتددددي  متلدددد  ملالت  (2-4(صددددغا ال

 .Liaw et al., 2000))   متلدد  ا  ف مددل ا يددواط خددسل ا نثاددنل ملالتدد   (8) الددس وددل 

                             نه يددددددن مددددددل خددددددسل الدددددد ال ات المت دددددد  ال لنجدددددد ال ال سيددددددنظظددددددنه ال ا نثاددددددنل سحددددددظ  ال

              شدددد ل اددددال الثددددو  خددددسل ح كددددة الا ت يددددن الددددس ا يددددطح الوددددلاةنتاجددددة الدددد مج  الم ثنلددددة

(Gibbs and Greenberg 2011). 

ان الىس ت المتشن نة مل   ت ين  ا   Dienes (1946)ان االل مل  حظ هذم الح كة هو         

مىتلم ا نن مع  لضنن   الن ان ي ون  ا نن اخ ال  هنصل الهذا مني اس   ت اخل امواج   المتنلانت

                                      هدددي  وددد اف اندددوا  المتنلادددنت لملت( التدددي ايدددتDienes phenomenon)  ظدددنه ال  ندددا 

et al., 2006 ) (Sosa. اد أ الح كدة مدل غاد  انثادنل  يا أ نمو المتنلادنت الدس ا اليدنط الودلاة 

 ن يان الي دون هدذا  الت مل 8ينانت مل التلناح ا  من يول قط  المىتلم ال الس  3-8الزاحفه  ل  

 دوه  الح كدة ايدتم ا ية  ندنء  (.(Liaw et al.,2000 ال ال و  مل ال مدو الالح كدة غاد  مىدتم 

 حت ظ الف م نياة ال ىنا هن هدي ا يدتجن ة للظد الف الاا ادة الم نيداة الغاد  الم نيداة الا ت ين 

نظددند ح كددة  النجددنا   نهىددنن مددع ا نددوا  ا خدد ى مددل الا ت يددن حاددث  متلدد  الا ت يددن المىددوطة

متطو ا هي ا الينط الىدنئلة الا يدطح الودلاة الهدذا ال ظدند مندم لل مدو الدس الىدطوا الا اليدنط 

 . (Harshy, 2003)الىنئلة الاللزجة 

 نخمدنج حد اث ا صدن ة   المتنلادنت لا ت يدن ةمنمالض االال المل مل اوا ل  ح كة ا نثانل        

 ويدنطة هدذم الح كدة  الاولادة مىدنل اجدزاء م تلفدة مدل ال ىتطاع الا ت ين غزال الالاولاة المىنل  

يجللنن قن  ال الدس غدزال اليطة  ن يواط ممن يزي  مل ام ا اة   ت ين المتنلانت االى يلة الالمتو

 لمددل ظددنه ال ا نثاددنل الددس  ويدداع مىددنحة  . (Liaw et al., 2001)نمال لاتددال الايددتلمن ه

 ال قانة الس الىطوا الم تلفدةا غشاة الحاوية  ال ىنهم هي   ويل (Colonizationا يتلمن  )

(Jacobsen et al.,2008اليم ل  ثااط هذم الح كة  أيت.)كحنمض الاو ي  موا  كامانئاة  لمنل

Boric acid  الازاي  الوو يودSodium Azide (Liaw et al.,2003). 

   Urease productionانتيج انزي  ا يفريز    :2-4-3

                يلدددد  انددددزيم الاددددو يز مددددل اوامددددل الضدددد االال المنمددددة هددددي   ت يددددن المتنلاددددنت  الهددددو            

        د ال ين  ا  يحتوي الس ال ا ل الدذي يلد  الجدو م  (Metoloenzymes) مل ا نزيمنت المل ناة

ا ج ددنس  مددل ال ي ددتج الادو يز مددل الل يد . (Li et al., 2002)لسنددزيم  الموقددع الفلدنل لتشد ال



 ال  Klebsiella ال  ssp Proteus المىدددددددنل  الاولادددددددة مثدددددددل خمدددددددنجالا تا يدددددددة المىدددددددااة  

Staphlococcus (Zhao et al., 1998)  ت يددن المتنلاددنت  لدد  . ال  Proteus  اهددم  مددل

                  ال ا كاادددددد ا هددددددي املاددددددة ؤ يالاولاددددددة الم تجددددددة  نددددددزيم الاددددددو يز الددددددذي يدددددد المم  ددددددنت

الق   .(Dattelbaum et al., 2003; Tanaka et al., 2003) (Colonization)لمن  ــاإليت

 اندزيم إن    ت ين المتنلانت  تمتع  نن لاة انلاة الس إنتنج كماة كاا ال ملالل ي  مل ال  اينت  ا ت 

 .(Gendlina et al,. 2002) الاو يز   سف الا ت ين ا خ ى

                 ( urolithiasisهدددددي   دددددويل الحودددددس الاولادددددة ) ان ال ا  ئاىددددد الادددددو يز يللدددددب اندددددزيم        

                الناددد  الجا ي للمحددداط الدددذي يلمدددل هادددة ال لددد  لدددألس  همدددل خدددسل  هلددد ةالحودددس ال لويددد ال

الالدذي  د ال م يدؤ ي الدس  .Zhao et al., 1998) فلدل ايوندنت ا مونادود ال ن جدة ادل الادو يز )

 Carbonateapatite الامددددسا O)26H4Po4(MgNH الهددددي Struvite  يدددداب امددددسا الددددـ 

الهدي    خل هدي   كااندن ال لدوي هي من ال م نطاة   تج مل الا ت ين 4(PO10Ca  )(CO6.3الهي)

  Glycocalyx (Torzewska et al.,2003 ).   ىمسمتل   الى  اي  من ال  ت ون مل 

اندزيم أظن ت ال  اينت المت ووة  نلت ظام الو اثي لمجنماع الجا نت  ات اللسقة  ننتدنج        

مجمدواتال   لد ف  الدسالاو يز ال  ح ي  التىلىل ال نمل لل اوكلاو ا ات، قىمت هذم الجا دنت 

         ( أمددددن المجمواددددة ا خدددد ىStructural genesالمجمواددددة ا اللددددس  نلجا ددددنت الت كاااددددة )

( ال إن  ه ددنك جا ددنل يىدداط  الددس ا يت ىددنخ Accessory genesلجا ددنت اإل ددنهاة )هتلدد ف  ن

(Transcription ( يلدد ف  ددنلجال الت ظامددي )Regulatory gene  ي مددز لدده  ددـ )ureR  ،

            ال ت ددون المحدد  ات الت كاااددة المىددؤاللة اددل   ددويل الجددزء غادد  الفلددنل مددل ا نددزيم مددل ثسثددة 

 التددددي  ت ددددون مددددل اث ددددال مددددل الجا ددددنت  Helicobacter pyloriجا ددددنت مددددن ادددد ا   ت يددددن 

(Mulrooney and Hausinger 2003) . 

لدس اال نىدم  الادو يز مىؤاللة ال   ويل اندزيم ثمنناة جا نت P.mirabilis   ضم   ت ين         

 ureC ال  ureA  ،ureBمجمواتال ا اللس  ل ف  نلجا نت الت كاااة  ال ضم ثسثة جا نت الهي 

                                  ((Apoenzyme مىدددؤاللة ادددل   دددويل الوحددد ات الت كااادددة الم وندددة لألندددزيم غاددد  الفلدددنلال

(Poore et al.,2001)  الهي  ضم المجمواة الثنناة جا نت ا نهاةهامن ureE ,ureD ,ureG 

ureF   خل هدذم ا يوندنت هدي المواقدع  دايوندنت ال ا دل ال  شدف  لملند  الاد ال ال الدذي يد  طالتي 

يتم الىاط ال الدس الجا دنت الىدالة الحفزي تاله ذا يتم   شاط الموقع ال الفلنلة  لإلنزيم غا  الفلنل

الجدو  الاو يدن هدي الويدط  هل د   ureRقال جال أخ  يل ف  نلجال الت ظامي  الي مدز لده  دـ   مل



ممن يؤ ي  ureDالس الجال  Promotorالذي ي  اط  نلـ  ure Rيت جم هذا الجال إلس الا ال ال 

الم دتج اليمتدنز اندزيم الادو يز  .(and Mobley., Island (1995إلس   جمة الجا نت ا خ ى  

              ونددده اكثددد  هلنلادددة مدددل الادددو يز الم دددتج مدددل ا ج دددنس الا ت يدددة  P.mirablis مدددل   ت يدددن

( الدذي ي دون (Crystallin biofilmا خ ى حادث يدؤ ي الدس   دويل الغشدنء الحادوي الالدو ي 

                                غلددددددق النثددددددنط  الاولاددددددة لددددددس يلمددددددل االالددددددذي اكثدددددد  انددددددوا  ا غشدددددداة الحاويددددددة  لنادددددد ا 

 ةـويددـلحان ات اـاللددسج  نلمضدد لـيددؤ ي الددس هشدد ل المضددن ات الحاويددة ممددنـ ت ين مددـالادد ةـالحمنيدد

(Jones et al.,2005;Stickler,2008 .)                                                                     

 protease productionانتيج انزي  ا بروتيز       :2-4-4

ا نزيمدنت ( التي  ل  مل hydrolasisي تمي انزيم الا ال از الس ا نزيمنت المحللة منئان )         

مثل  ال  انزيم الا ال از هي ت. ي(Mala et al., 1998) ال  طو م المنمة هي نمو ال نئل المجن ي

هددي م طنددة الل ددق  IgG ال IgAا م ا دداة مددل خددسل ق   ددة الددس  ددط  ال لو اولا ددنت الم نااددة 

(hinge reigonها ددتج اجددزاء   ال ا اددة صددغا م  ات هلنلاددة )  ننقوددة ال ددذل    ددون ا يددتجن ة

.كمددن اكدد  ال  الددي (Parsons et al.,2004)لنددذا ا نددزيم محدد ال ال  للا ت يددن الم تجددةالم نااددة  

هضدسل  IgMله النن لاة الس  دط  الضد   P. mirabilis( ان انزيم الا ال ااز الم تج مل 2001)

ا نزيمنت المحللة للا ال ال  ىدنهم  نالموجو ال هي المول النانيي الإ IgGال   IgAال ا   ا  

الددددس هددددي   ددددويل م كاددددنت ال لو ددددنمال التددددي لنددددن  ال  منددددم هددددي  حفاددددز ال سيددددن الم ثنلددددة 

              أْن اندددزيم الا ال ادددز  ي دددتج مدددل ال سيدددن غاددد  المتح كدددة الجددد  هنددد (  (swarmingا نثادددنل

((Allison et al., 1993; Loomes et al., 1992. ( الجد  هدي 2005) إ  أن   الىدل ي

الس إنتنج ا نزيم الحدنل  الانه لا  جماع اللز ت النن  ال الس إظنن  ح كة ا نثانل قن     ايته

للادد ال ال هلددم   ددل ه ددنك اسقددة  ددال ظددنه ال ا نثاددنل الإنتددنج ا نددزيم، القدد  هىدد  الىدداب الددس أن 

شدف  إلنتدنج ا ندزيم. الاندزيم الا ال اادز يلد  اللز ت غا  الم تجة لسنزيم    متل  الجا نت التدي  

 . (Cole et al., 2000) (Metalloproteases)اح  اه ا  انئلة الا ال ازات المل ناة 

ه دنك جا دنت كمدن أن   zapAإن  الجدال المىدؤالل ادل  شدفا  هدذا  ا ندزيم ي مدز لده  دنل مز       

التـي   ـون  zapEال zapB، zapC، zapD  اخ ى مشن نة للجال المشف   نزيم الا ال از الهي

 (Walker et al.,1999). نزيدـم الاـ ال اـدـز مىــؤاللة ال انـتـــنج انزيمــنت اخد ى مشن ندـة 

الدد د  لفىددلجاة الالم  داة مثدل  جلدطاهددي الل يد  مدل اللملادنت مندم  للدب انزيمدنت الا ال ادز  ال  

خددسل  طددو   (Morphogenesisالالت ظددام ال ىدداجي الاملاددة التشدد ل ) الهج  نددن النمددو ال سيددن



 ا ال اد ال ااثددة     النمددو( Inflammation) ا لتنددناال  (Differentiation)الالتمددنيز ال نئ ددنت

ال نحاة اللسجاة  مل الانتشن هن ال  شاط ا نزيمنت ال نملة الاطس  الن موننت الالااتا ات الفلنلة 

الانتننل الا ال ا نت المفد زال ااد  ا غشداة الحادة  ((Precursor proteins   ال ا اة  مل  ن ئنت

 .(Rao et al .,1998 ) ال  ظام الفلنلانت ا يضاة الهي التلاا  الجا ي ال حوي  ا نزيمنت  

 لض المثاطنت الاللوامل الم تزلة الال س اة هي هلنلاة ا ندزيم ،إ  إن  هلنلادة ا ندزيم   ؤث         

 ا ندزيم ال ال هدي  حفاز ؤ يانندن  دالس ممن ي ل  Zn++ ال  Ca++ق  از ا ت ا   ملنملتة  نيوننت 

هي حدال لدم هنط اظن ت  أثا ا مثاطن لفلنلاة ا نزيم (  (EDTAال س اة مثل  ،امن اللوامل هالثان 

 (.2009 ثاط هلنلاتة  وايطة اللوامل الم تزلة مثل الىىتال )الشويخ الجمناتنن، 

 Biofilm Formationا غشيء ا حيفي         تكفين  :2-4-5

هدددو اادددن ال ادددل  جمدددع ا حادددنء المجن يدددة  الالتودددنقنن  نلىدددطوا  ال  دددون محنطدددة  دددـ             

الهدددذم الاددولاما ات هدددي اادددن ال ادددل   extracellular polymers ددولاما ات خدددن ج خلويدددة 

يددد  ينت  متلددد  ال  ا  يىدددنهم هدددذا الغشدددنء هدددي حددد الث ا صدددن ة المننالمدددة المضدددن ات الحاويدددة                          

(Kokare et al.,2009ا ا  ددد .)المدددوا  الاولام يدددة ال دددن ج خلويدددة هدددي  ثاادددت الغشدددنء             ؤ ي

موجو م   اخله مل الظ الف الاا اة غا  المسئمة مثل ا  دله الحاوي هني  وه  الحمنيه لل سين ال

الودددد مة ا الزموزيددددة، الجفددددنف الالمددددوا  الىددددنمة للا ت يددددن                         , pHهددددو  الا فىددددجاة،  غادددد  الددددـ 

(DeCharvalho,2007.) 

ىددنن مثددل  دد  اط الا ت يددن الحناليددة الددس هددذم ا غشدداة  نلل يدد  مددل ا مدد اض المنمددة هددي اإلن      

اخمنج  غنف النلب الالومند ، اخمنج ا  ن الويطس المزمل الاخمدنج الجد الا الالحد ال  ، كمدن 

ان الا ت يددن التددي  متلدد  ا غشدداة الحاويددة  ددتم ل مددل ايددتلمن  ا جنددزال الطااددة كجنددنز النثطدد ال  

(Costerton et al., 1999) ان الغشنء الحاوي الدذي   ونده   ت يدن .P.mirabilis    يم دل ان

 ( 93.75% ) ناوا قىط ال المثننة  ا  أظند ت  لمنلنميىاب مشنكل خطا ال  للم  س ا   ايت

الندد  ال الددس   ددويل الغشددنء الحاددوي هددي أنن اددب النىددط ال  P. mirabilis ازلددة مددل   ت يددن  

(Ali,2012). 

                               لرضيدات ا حيفيثة      P. mirablisمقيومة بكتريي : 2-5

                                               P.mirablis Resistance to amtibiotics 

 ß-Lactam Antibioticsمضيدات ا بيتيالكتيم      :2-5-1              



إن  مضن ات الااتن كتند اان ال ال مجنماع كاا ال مل المضن ات الحاويدة  شدت ك جمالندن           

، ال ضم هدذم المضدن ات أ  دع مجدنماع  ئاىداة lactam ring) -(ß نحتوائنن الس حلنة  اتن كتند

الال ن  دددددن ا ام  (Cephalosporins)الالىافنلويددددداو ي نت  Penicillins)هدددددي: الا ىدددددالا نت )

(Carbapenims)  الالمونن نكتدددددند(Monobactam)  ال  تلدددددف هدددددذم المجدددددنماع هدددددي طاالدددددة 

 الحلنددددة اإل ددددنهاة المتوددددلة  حلنددددة الااتن كتددددند، هفددددي مجمواددددة الا ىددددالا نت نجدددد  أن  الحلنددددة 

(، إ نهة Cephem -6(، الهي مجمواة الىافنلوياو يل هي )Thiozolidin -5اإل نهاة هي )

ن مجمواة مضن ات المونو نكتند هتنتو  إلس الجو  حلنتال إ نهاتال هي مضن ات ال  ن  ن ا ام. أم 

 نفىدنن  لمجموادةلنجد  اختسهدنت  دال المضدن ات اللنئد ال ه نلد  الس حلنة الااتن كتند هندط، كدذل  

                        الالددددذي ي ددددون يدددددااه اختسهنددددن هددددي ندددددو  الىلىددددلة الجننااددددة المتودددددلة  حلنددددة الااتن كتدددددند.

Araj, 2003) (Samaha- Kfoury and. لمدل مجموادة مضدن ات الدـ ال β-lactame   الدس

م ددددع   ددددون الجىددددو  الااتا يددددة التددددي  دددد  ط الحدددد ات ا حمددددنض ا ما اددددة هددددي طاــــــددددـنة 

الااتــــــدددـا الكسي نن  دددمل جددد ا  ال لـــــــدددـاة الا ــــدددـتا ية ممدددن يدددؤ ي الدددس القــــدددـف املادددة 

     نياتنن للضدددددغط ـــدددددـ ـــــدددددـت ين نتـــــــدددددـاجة حى وــــدددددـ اع الجددددد ا  المدددددل ثدددددم مــــدددددـوت الا

           . النظددد ال لألصدددن نت الم تىددداة هدددي المىتشدددفانت (Jawetz et al., 1998)ا الزمــدددـوزي 

                           هندددددد  أصدددددداحت ملظددددددم اج ددددددنس المتنلاددددددنت مننالمددددددة لنددددددذم المضددددددن ات   ىدددددداب أنتنجنددددددن

 دد   اخمددنج المىددنل  الاولاددة  هلددن ُ  سل هددذم المضددن ات اسجدد لملتايددت  نزيمددنت الااتن كتددنماز،

                                                                                              الاخمددنج اإل ن الويددطس، الهددي  لطددس اددل ط يددق الفددم  ىدداب أمتونصددنن ال نمددل هددي ا ملددنء

(Livermore and Woodford, 2006). 

    Cephalosporinsا سيفي ف بفرينيت  :2-5-1-1

 تدددددألف مضدددددن ات الىافنلويددددداو ي نت مدددددل حلندددددة الااتن كتدددددند متودددددلة مدددددع حلندددددة             

Dihydrothiazine))  م وندة ندواال  د اس(7-amino cephalosporanic acid)    مدع الجدو

اليم دل أن  .(Brook et al .,2007) الدنل ل دو  المشدتق   R1، R2يلىلتال جننااتال متغاد  ال 

اما ويافنلويدداو يل -:ا اللس ا الكىدديإلددس مجمددواتال  نىددم م كاددنت الىافنلويدداو يل كاماناليددنل 

((Oxyaminocephalosporin  الالمجمواددددددة الثننادددددددة هددددددي الماثوكىدددددددي يافنلويددددددداو يل

(Methoxycephalosporin)  المل ا مثلة الس مجموادة ا الكىدي أما دو يافنلويداو يل هدي

ددددددددن مجمواددددددددة نكىددددددددام اليافت ينكىددددددددون اليددددددددافتنزي يم اددددددددة مضددددددددن ات الىافو مجمو                          أم 

الىافوكىدددددداتال    ( هتضددددددم Cephamicineالماثوكىددددددي يافنلويدددددداو يل أال الىافنماىددددددال )

                                        مواةـل  مجددـــــددـ متالل  نن ذم الم كاددنت الثانددة الوددلة  نلىافنلويدداو ي نت،ـــددـالالىافو اتنن،اله



     ددددددددددددددددد   ادددددددددددددددددل                                                                                        (Oxacephem)  اسـ ددددددددددددددددد ( التدددددددددددددددددي3OCH) ماثوكىدددددددددددددددددي-8

(7-aminocephalosporanic-acid) وجو  هي مجموادة ا الكىدي أما ويافنلويداو يل ـــالم

(Yao and Moellering, 2003)                            .                                                              

  ُوددد ف الىافنلويددداو ي نت إلدددس أ  لدددة أجادددنل، إيدددت ن ال إلدددس هلنلاتندددن المضدددن ال لل مدددو           

 -الا تا ي الهي:

 ات الطاف الضاق،  شدمل، الدـاليشمل الىافنلوياو ي نت   :الجال ا اللCephalothin ،

Cephaloridin ال  Cephalexin  الهذم الم كانت لنن نشدنط  ىداط نىداانل  د  الا ت يدن

 الE.coli نجد  أن  أنواادنل ا يد ال مدل   ت يدن نفىه الىنلاة لواغة غ اد، الل ل هي الوقت 

Klebsiella pnumoniae ون حىنية لنذم المضن ات   (Moya et al., 2010). 

  انزيمنت الااتن كتنماز الهدذم  الهذم الم كانت   ون مىتن ال نوان من  وجو  :الجال الثنني

              ال ددواص  زيدد  مددل نشددنطنن  دد  الا ت يددن الىددنلاة لودداغة غدد اد ال شددمل الىافنماىددال

-Cefoxitin,Cefuroxim ( Samahaمددل المضددن ات  المثددنل الددس هددذم المجمواددة

Kfouy and Araji,2003.)                               

 ات نشنط اكث    ثا  مدل المضدن ات   ضم هذم المجمواة مضن ات حاوية :الجال الثنلث 

ال  ون قن  ال الس   وجو  أنزيمنت الااتن كتنماز  ات الطاف الضاق الهي اكث  ايتن ا ا

الدس هدذم المضدن ات  ااو الج ا  ال دن جي للا ت يدن الىدنلاة لوداغة غد اد المدل ا مثلدة

Ceftazidime،CefotaximeالCeftriaxo (9Moya  et al.,2010;Greer,200) 

االل مشتننت هذم المجواة اليمتنز  فلنلاة اللنلاة  Cefotaximاليل  مضن  الىافو نكىام 

الل  دة يمتلد  هلنلادة  P.mirablis جنم الا ت ين الىدنلاة لوداغة غد اد ال دن خص   ت يدن 

يافنلويداو ي نت  ان P. vulgaris (Murray et al.,1999) ت ينـدـجدنم      الـمتغنيد

الن دنال   اخمدنج هدي تلملاكث  ا جانل هلنلاة      ت ين المتنلانت هني  ى الجال الثنلث هي

 . P.mirablis (Okesola and Makanjuola, 2009)ال ن ج ال  الاولاة

  مثل الىافام ) :الجال ال ا ع(Cepheme  اليظن  هدذا المضدن  1994الذي طُو   هي ي ة

                              ال  المويددومنت  ددل  الددس زيددن ال هددي اإليددتن ا ية لددا  هنددط لإلنزيمددنت التددي  شددف  لنددن

  Plasmidsهدذم اإلنزيمدنت التدي   دون جا ن ندن محمولدة الدس الاسزماد ات حتس لدالض

Kalai et al.,2005;Yoa and Moellering,2003)    . ) 

 



    Carbapenemesمضيدات ا كيربيبيني     : 2-5-1-2

فلنلاددة  دد  الا ت يددن الايددع الال تماددز هددذم المجمواددة مددل المضددن ات   وننددن  متلدد  طاددف          

الىنلاة الالموجاة لوداغة غد اد الالا ت يدن السهوائادة.المل ا مثلدة الدس هدذم المجموادة مضدن ات 

مددل مجمواددة مضددن  هددو أالل  Impenemا مااا ددام الالمادد ال ا ام الا   ددن ا ام، اليُلدد   ا مااا ددام 

          ة لودددداغة غدددد اد، الفلنلاددددة الجادددد ال  دددد  مجددددنماع الا ت يددددن الموجاددددة الالىددددنلا يال ن  ددددن ا ام  

                                            الااتن كتدددنماز أنزيمدددنتهندددو م كدددب مىدددتن  جددد ا ال يتدددأث    ددد  الا ت يدددن السهوائادددة،  الكدددذل 

 Queenan and Bush,2007) Bush,2009; Jacoby and.) 

        Quinolonesمضيدات ا كفينف فنييت : 2-5-2

مل المضدن ات الايدلة الطادف هدي  أثا هدن الدس الل يد  مدل الا ت يدن   ل  هذم المجمواة            

          Nalidix acid  مضدددن ال  اليلددد. (Katzung ,2001)الموجادددة الالىدددنلاة لوددداغة غددد اد 

                  اقتوددددد الس ملنلجدددددة خمدددددج  المضدددددن هدددددذا  لمنل، الإن  ايدددددت الجادددددل ا الل لندددددذم المجموادددددة

يدمي                الالدذي  1980ادند  الاولاة ا مد  الدذي ا ى الدس  طدو  جادل ج يد  مدل ال وي دولالالمىنل  

                    ال Norfloxacinالددددددددددددددددددددددس  ا ددددددددددددددددددددددتملFluroquinolones)الفلو كوي ددددددددددددددددددددددولال )

Ciprofloxacin الي تلف Ciprofloxacin الNalidixAcid  ال هلو   وجو  F هي   كااه                

(Brooks et al.,2007  ) لمل ال وناولا نت الس  ثاداط هلنلادة اندزيم DNA gyras   الا تاد ي

 نء املادة التضدناف الكدذل   ثداط ـاثد DNAالتفدنف  د يط الحدنمض ال دوالي الالمىؤالل ال هد 

 DNAـممددن يددؤ ي الددس  ثادداط املاددة التضددناف الايت ىددنخ الدد  Topoisomerase llانددزيم

(Hooper,2000;Prescott et al.,2005) ال وي ولا ددنت هددي اكثدد  المضددن ات .ان مضددن ات

الن دنال  الاولادة  اخمدنجالتي  ط ا مع ا   ا  الهذا يجللنن مل اللسجنت الم نياة للدسج اصدن نت 

 (.Naber et al.,2000) ال ن جة ال الا ت ين الىنلاة الالموجاة لواغة ك اد

 

 

 

 

 ا رضيدات ا حيفية ا رمبفة  تصنيع ا بروتين :2-5-3



                                 Antibiotic that inhibit Protien synthesis  

 Nitrofurationا نييتروفيفرانتف    : 2-5-3-1

         مددل المضددن ات الفلنلددة  دد  الل يدد  مددل الا ت يددن الموجاددة الالىددنلاة لودداغة غدد اد يلدد              

ا ددس . (Katzung  2001)أال أقددل  pH 5.5ال  دز ا  هلنلاددة المضددن  ا دد  الدد قم  النادد  الجا ي 

              يلطدددس ادددل ط يدددق الفدددم مدددع الطلدددند اللددده ا  نت مدددل النددد ن المن دددي اايدددتلمنله  م دددذ ال مىدددا 

س يدؤث  الداليىت  د هذا المضن  هي اسج اخمدنج ا ملدنء الالمىدنل  الاولادة،  ، أثا ات ايتث نئاة 

  DNAاملاددة صدد ع الادد ال ال مددل خددسل ا  دد ا  التددي يىدداانن ال شدد ل مان دد  الددس  دد يط

(Brooks et al.,2007) . 

   Chloramphenicolا كلفرامفينكفل      :2-5-3-2

ال لو المفا  ول الس  ثااط   دنء الاد ال ال مدل خدسل م دع ايدتطنلة الىلىدلة يلمل مضن             

اندزيم ال دذل  يلمدل الدس  ثاداط  مدل ال اياويدود ( (50S ن  انطده  نلوحد الالااتا يدة ال نمادة ال لد  

Peptidyltransferase  Fluit et al., 2001)).  ال ذل  يثاط نمدو الا ت يدن ادل ط يدق  ثااطده

لا نء الا ال ال، ال  يلطس ال لو امفا ا ول هي حنلة الجو  حىنياة ل ى الم يض الكذل   يلطدس 

 K دؤ ي الدس اد د   دون هاتدنمال  مدل ثدملة ال اات الطاالي لألملدنء الىاب قيلل ىنء الحوامل كمن 

يحتددـوي الددس حلددـنة نتددـ ال  زيل هددي  ال،Streptomyces venezuelae الهددو ي ددتج مددل الفطدد 

.   شأ مننالمة الا ت ين لمضن  ال لو المفا  ول مدل خدسل انتدنج (Brooks et al.,2007)  كااة 

الالتي  شف  مل قال جا نت محمولة الس  Chloramphenicol acetyl transferaseانزيمنت 

الالذي  Acetoxy chloramphenicol-3اسزما  الهذم ا نزيمنت  حول المضن  الحاوي الس ال

الهذم ال وا ج المشتنه   ون غا  هلنلة  Diacetoxy chloramphnicol-3-1   ال م يتحول الس

 .( Fluit et al., 2001كمضن ات حاوية  ىاب هشل ا  انطنن  نل اياويود )

 Aminoglycosidesمضيدات االمينفكاليكف يدات     : 2-5-3-3

ياويدود, امدل ال  ((30S وحد ال لمل الس م دع  ود اع الاد ال ال ادل ط يدق ا  انطندن  نل          

( هي املادة  ود اع الاد ال ال ممدن يدؤ ي الدس حد الث Intiation complex) ال ثااط ملن  الا اية

(.  نددنالد Shahid et al.,2003انتددنج  دد ال ال غادد  هلددنل ) مددل ثددمال mRNAخطددأ هددي قدد اءال 

             الا ت يددددن مضددددن ات ا ما وكسي ويددددني  مددددل خددددسل انتددددنج ا نزيمددددنت التددددي  حددددو  الموقددددع 

ال  Nucleusidyltrasferaseال Phosphotransferase الفلددددنل للمضددددن  الحاددددوي مثددددل 



Acetyltransferase  الالتددي  لمددل الددس  حددوي  موقددع الندد ف للمضددن  الحاددوي الكددذل  انتددنج

انزيمنت  لمل الس  حوي  جزي ة المضن  الحاوي ممن يؤ ي الس ا د ق  ال المضدن  مدل ا   ادنط 

الدس م دع  الاده اخد ى  تضدمل  غاد  حدنجز ال فن يده ممدن يدؤ يااله نك   نل اياويود الهن ان هلنلاته

(.المدل مضدن ات هدذم المجموادة  Karlowsky et al.,2003) الصول المضن  الس موقدع املده

مددل  هددي اددسج اخمددنج المىددنل  الاولاددة الهددو أهماددة كاادد اللدده ذي ـالدد Gentamycinمضددن ات 

  د  الا ت يدن الملويدة نل االلاد ال  وصدفه مضدن  لمنلههي هذا المجنل الي ثد  ايدت اسجنت ال ط ا الل

(Thureen et al.,1999.) لداطُ  مدع مضدن ات الااتن كتدند لتنلادل نشدوء المننالمدة كيوصدف  ال 

   هذا المضن ، إ  يظن  هلنلاة كاا ال ا   خلطه مع الا ىلا نت      ت ين المتنلادنت الالزالائدف 

 .(Katzung, 2001)الا نوا  الىنلاة لواغة غ اد 

    Rifamicinا ريفيميسين    : 2-5-3-4

   ( إ  يثاط  و اع ال نن الا تاد ي،Bacteriostaticللا ت ين ) هو أح  المضن ات المثاطة            

ممددن يددؤ ي الددس  ثادداط  ودد اع  DNA- depended RNA polymerase ن  انطدده  ددإنزيم 

(Murray et al.,1999) mRNA . 

   Immune Responseاال تجيبة ا رنيعية  :2-7

  ظم ا يتجن ة الم نااة للوامل ا صن ة  وينطة مؤث ات م نااة الخسين م تجة للح كدنت         

 ( T Cellالتدي  حفدز نضدج ال سيدن التنئادة  ) Dendritic Cellsال لويدة مثدل ال سيدن التشدج ية 

   Cytokinesمددل خدسل انتددنج  لدض الح كاددنت ال لويدة (Th1 Cellsالدس ال سيددن المىدنا ال )

Wozniak,2006)   ;Kadowki and Antonenko,2001).  الهي اح ى ال  اينت  ا ت ان

يحث ا يتجن ة الم ناادة الفط يدة .كمدن  ا دت ان  P.mirablisالذي  ف الم   ت ين  Flagellinالـ 

ح كادنت  دؤ ي الدس انتدنج ال مدل ثدمال Pro-inflammatoryالدس ان يحدث  Flagellinق  ال الدـ 

 ددوه   (.Umpierrez et al.,2013) (Chemokine) الال امددوكال (Cytokinesال لويددة )

الادنت الم نادة الفط يدة مدل  لملا يتجن ة الم نااة الفط ية حنجزا    مىاانت ا م اض .ال ىت

   ال سين   لا  ،ا  منالس مجمواة مل مىاانت ا م اض الا ت ية  ط ينة حن ال قال المضاف لل  

                 طدددددددة  دددددددنلم ضا ىتشدددددددل الحواجز الجزي ادددددددة الم  المىدددددددتناست الدددددددذي المضدددددددافة حنجز

(Diacovich and Pierre Govel,2010.)   



                                         ودورهثي فثي اال تهثيب  يت ا خلفيثةيثا حرك:2-7-1

role in inflamatiom                                     Cytokines and their        

ال منيزهددن م نمددو ال سيددن ظااددن ال اددل  دد ال ال  ات هلنلاددة انلاددة يدد  ح كاددنت ال لويددةال            

  ىق الح كانت (.Thomoson,1998) خمنجال ىنا  الس حث ا يتجن ة الم نااة ا     اية ا 

 نئف هددي الجنددنز الم ددناي الا يددتجن ة ال مجاددة ا   لمددل كم ايددل ينددود  دد ال ظددادد ال ال ال لويددة

ام نمو ال سين الم ناادة المدؤث ال مدل ظمحو ي هي الم ايلة  ال كل مل خسين الجننز الم ناي ال  

جنة ال ال الجننز الم ناي ال ناة اجنزال الجىم مل جندة اخد ى م وندة  دذل   دا ة مت نملدة  ىدنم 

  (.Gloria et al.,2005ام ا يتجن ة الم نااة )ظ ش ل كاا  هي   

لح كادددددنت            ا لتنن ادددددة الدددددس مجمدددددواتال :م ندددددن ا لح كادددددنت ال لويدددددةاليم دددددل ان  نىدددددم ا       

 مثددل ن نت الحددن الــددـؤ ي  ال هددن هددي ا لتنـــددـن ال الالتددي  ــددـالمىددؤاللة اددل ا لتنن ددنت الح ال لويددة

TNF-α, IL-8, IL-1, IL-6, IL-11  الكاموكا نت اخ ى كنللنمل المحفز للمىدتلم ال المحاادة

GM-CST))Granulocyte Colony- Stimulation Factor   امدن المجموادة ا خد ى،

 ال   ,IL-4, IL-5, IL-6متويطة لأليتجن ة ال لطاة مثل  الح كانت ال لوية يم ل ان  نىم الس 

 IL-13 ثدل   نت متويدطة لسيدتجن ة ال لويدة ماليدنيتوكاIL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-7, 

IL-9 , IL-10, IL-12 ((Shaikh,2011. 

  شدط هدي الم  دس المودن ال   مدج  IL-8ال  IL-6مثل  Cytokines لض الح كانت ال لوية 

ان الح كاددنت  Hedges et al.,1992)(. ال ددال )Benson et al.,1994المىددنل  الاولاددة )

ايدتجن ة المضداف ل مدج المىدنل  الاولادة الالفد    دال حجدم ايدتجن ة  ال لويدة   دون الايدطة  دال

الان ال سيدن  .النوااتده للم  س الدذيل يلدننون مدل خمدج حدويض ال لادة الحدن الح كانت ال لوية 

الماط ددة للغشددنء الم ددنطي  للمثننددة   ددتج الح كاددنت ال لويددة الال اموكا ددنت الالااتادد ات المضددن ال 

للما  ال نت ،ا   لمل هذم ال سين الس م ع  ل ض المىنل  الاولاة الللان للا ت يدن ال لمدل كحدنجز 

(.كمدن ان ه نلد  ثدسث الادنت Kagnoff and Ekmann,1997نت المم  دة )ا    خول ال نئ د

هددي الا ت يددن التددي   شددط ا يددتجن ة ا لتنن اددة ال لويددة ، ا اللددس هددي اددل ط يددق التفناددل المان دد  

 دد الا ط ا يددطح المني  ال اددة مددع مىددتناست ال سيددن الظنن يددة ال أحدد  هددذم الدد الا ط المني  ال اددة 

التددي  متل نددن الا ت يددن الهددذم التفددناست  حددث الغشددنء الددس  ولادد   Fimbriaeالنويددة هددي ال مددل 

الح كانت ال لوية ، الا لاة الثنناة  ت اخل الم وننت الا ت ية مع ال سين الظنن ية ال ن جة مان د ال  

، non-epithelialتتطلدب   شداط ال سيدن غاد  الطسئادة هأث نء   شاط ا لتننا ، امن ا لاة الثنلثة 



التدي اجتنحدت مدل قادل ال سيدن الم ناادة  Epithelial Layerالا ت ين الطاندة الطسئادة  ا    ت  

  (.Svanborg et al .,1999ا لتننماة الهذم ال سين لنن الن  ال الس انتنج الح كانت ال لوية )

           Interleukin-6 6انتر يفكين :2-7-1-1

هددي   ظددام  نل م كزيدد ال  ال  ؤ ييدد Pleiotropicنه ظددمتلدد   المهددو ااددن ال اددل يددنيتوكال          

 اة ــــدـاالل  تجن ةــدـل ايـينيتوكادهدو  IL-6(.الان Mihara et al.,2012الم ناة الا لتنن دنت )

Proinflammatory Cytokine   لحددد الث الحمدددس اللددده  دددأثا حادددث يلمدددل  مثن دددة مؤ ددد                     

            (. لدددده اهماددددة كاادددد ال هددددي ا يددددتجن ةUehling,1999هددددي ا يددددتجن ة ال مجاددددة الالجننزيددددة )

 ال سيددددن م نددددن      الم نااددددة ا ناددددة الالم تىدددداة الددددس حدددد  يددددواء اليفدددد ز  ويددددنطة مجمواددددة مددددل

Monocyte،Macrophage، TCell ال BCell (Jones et al.,2011.) 

         ا   TLRsال IL-6Rمىدددتناست خنصدددة الملنددد ال الدددس يدددطوا ال سيدددن مثدددل  IL-6يمتلددد        

الددددددس  اخددددددل ال لاددددددة المدددددد  اط  يدددددد  اط  نددددددن الينددددددود  أ يددددددنل ا ددددددن ات مددددددل الىددددددطح

ا  ، النشدوئنن هدي  ولاد  ا لتنن دنت المزم دة ال كااد  ال  ال   IL-6يمتل  (.Schwantner,2004 نن)

 مدل ثدمال neutrophilالس  د اكم الل لدة الح كانت ال لوية الحن ال  لمل  نتخمنجان هي   اية ا 

 ال  كااد  هدي الل يد  مدل الفلنلادنت  1لألنت لادوكال  .((1IL- Kaplanski et al.,2003 ح ي 

مدع ا صدن نت  نل الانيولوجاة ا  يوج  هي المول ال ناة الىوائل الجىماة حاث ي ون الجو م م  اط

الان ا صن ة  نلا ت ين الىنلاة لواغة ك اد  حفز  نتنج مىتوينت مثل الح ال  الا صن نت اللنمة 

 كددد  ئل للمددد ض المتىددداب ادددل الا ت يدددن  لملهدددي المودددل اليىدددت 1مدددل ا نت لادددوكال انلادددة

(Okamoto and Oyasu,1996 .) 

 

 

                       ا فرم نفع ا فيتنخر:عيمل 2-7-1-2

Tumer Necrosis Factor-alpha (TNF-α) 

      نئف يم ددل ان يدد ظم الل يدد  مددل اللملاددنت ال لويددة الالانيلوجاددة ظددهويددنيتوكال متلدد   الو        

                  الموت المادددد مج لل سيددددن ،نيز ال سيددددن الم نااددددةــددددـة ، مـــددددـن الم نااــددددـفاز ال سيــددددـمثددددل  ح

Cawthorn et al.,2008)) . اليتم انتنجه مل ا ال انوا  مل ال سين الم ناادة غاد  المت وودة



الال سيددن  T-Cellال سيددن التنئاددة ، Monocyte،الوحادد ات  Neutrophilمثددل ال سيددن الننا يددة 

 Proinflammatory Cytokineيددنيتوكال ايددتجن ة االلاددة لل مددج   اليلدد Mast cellالا ي ددة 

(Blake et al.,2001.) 

       ،  النزهدددده االا ددددن ال الددددس    دددد  ال ىدددداج الموددددنا  ددددنل مج  لدددداسل  TNF-αانتددددنج   اليلدددد      

 نل اما اددد نل حنمضددد 233ون مدددل ــدددـحادددث يت  1هدددي ال  المويدددود ال موجدددو  ـدددـنجه جــدددـاليشف  نت

(Krystyna et al.,2007) الق  الج  ان مىتوينت الـ .TNF-α  اكا  هي الم  س الذيل يلننون

مل ان فنض مل ل الت  اح ال اااي ،الالم  س الدذيل ينومدون  نلغىدال ال لدوي الأن انمدل    د  

الددو د نددو  الفددن هددو يددنيتوكال لدده  ال   نلمشددن كة هددي ا خمددنج الجننزيددة الاضددو هددي مجمواددة 

 (.Bolton et al.,2001)الىنيتوكا نت التي  حفز    هلل الم حلة الحن ال مل الم ض 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

     Materials and Methods                              ا رفاد وطرائق ا نرل -3

   Materials  : ا رفاد3-1

    Apparatus and Equipments:األجهز  واألدوات ا رختبرية 3-1-1

 في ا درا ة وا شركيت ا ُرصنِنة  هي. نرلةواألدوات ا رختبرية ا رست ( األجهـــز 1-3  جدول

 الش كة المو لة  أيــــــــــم الجــــنـنز ت



    Autoclaveموص ال  1

 

 

Marubeni (Japan) 

 Hoodكن ا ة التلنام  2

 Water bathحمند منئي  3

 Hot plateصفاحة التى ال  4

 Sensitive electronic balanceمازان أل ت الني حىنس  5

  Incubatorحن  ة  6

Memmert (Germany) 7 ه ن كن  نئي  Oven 

  UV–Transilluminaterمو   ا  لة هو  الا فىجاة  8

Scie – plas (Belgium) 9  ت حال ال ن  نئي الالح الElectrophoresis unit 

 Vortex mixer Cyan (Belgium)المنزج ال الا   11

 Compound light microscope Olympus (Japan)مجن   وئي م كب  11

 Digital camera Sony (Japan)كنما ا  قماة  12

 Distiller GFL (Germany)جننز  نطا   13

 USA جننز ا لازا 14

 Microliter pipettes  salmed(Germany)منصنت  قانة   15

 pH–meter Martini (USA)جننز قانس الحمو ة  16

 Thermo cycler apparatus (PCR) Techin (USA)جننز المض م الح ا ي  17

 Refrigerator Concord (Lebanon)ثسجة  18

 Standard wire loop (1µ Himedia (India)ال نقل الز اي النانيي ) 29

 Disposable petri dishes  Sun (China) م تلفة ا حجندأطان   ت ي  سيتا اة  21

 Sterilized swabs cotton Afco(Jordan)مىحنت قط اة ملنمة  21

  Cooling centrifugeم اذال )ما  ال(  22

Janetzki (Germany) 23  م اذال انلاة الى اةHigh speed centrifuge 

  Slides   ائح زجنجاة 24

Superestar (India) 25   أنن اب إختانTest tube 

 Calipers China ها نان 27

 

 

 

 

 

     Ready Prepared media:االو يط ا زرعية ا جيهز  3-1-2

 .في ا درا ة وا شركيت ا ُرصنِنة  هي نرلة(: األو يط ا زرعية ا جيهز  ا رست2-3جدول  

 ا الينط الز ااة الغ ض الم شأ
 

 

 
ايددتلمل هددذا الويددط للتحدد ي اددل قن لاددة اللددز ت الددس انتددنج 

Swarming   انزيم النامو يىال المسحظة ظنه ال ا نثانل 

 اكن  ال داليط 

Blood agar Base 



 

 

 

  Chemical materials نرلةا رفاد ا كيرييئية ا رست: 3-1-3

 في ا درا ة وا شركيت ا ُرصنِنة  هي. نرلة(: ا رفاد ا كيرييئية ا رست3-3جدول  

 الشـــ كة الموـ لة ـــم المـــن الـأيـــ ت

 Agarose ا كن الز  1
BIOBASIC INC (USA) 

 TBE10X bufferئ ا   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himedia (India)     

 

 

 

 

 

 

 منء الااتون ايتلمل لل شف ال حلنة ا ن الل

Pepton water 

 وصدددفه ايدددتلمل لل شدددف ادددل الا ت يدددن الم مددد ال للىدددت ات 

 لل ن  ون ال الحا  ال مو  

اليدددددددددط  الىدددددددددامون 

 يت يت

Cimon citrate 

 اليط اكن   DNaseايتلمل للتح ي ال قن لاة الا ت ين الس انتنج ال

DNase  agar 

 اد غدايتلمل  وصفه اليطن انت ن ادن للا ت يدن الىدنلاة لوداغة  

الللتف يددق  ددال المىددتلم ات الم مدد ال الغادد  الم مدد ال لىدد   

 السكتوز

 اليط اكن  المنكون ي

MacConkey 

agar 

 اليط ا كن  المغذي م م اند

 Nutrient agar 

 اليط  اكن  ال  الد  نل  ش اوا نل ايتلمل اليط

Chrom agar 

ايددددتلمل  الويددددط لغدددد ض هحددددص حىنيدددداة الا ت يددددن  جددددنم 

 المضن ات الحاوية

 اليط المول ه تون

Muller hinton 

agar 

 اليط اكن  الاو ين انزيم الاو يزايتلمل  للتح ي الس قن لاة الا ت ين الس انتنج 

Urea agar 

كاا  اد  الناد  الجال  نتدنجا أيدنسالدس  الا ت ين ايتلمل لتماز

 الالسكتوز ال  م  الى  ينت ا لث نئاة ال لوكلوز

 اليط كل ل  الح ي 

Kligler’s Iron 

Agar 

 اليط الم   المغذي م م اند

Nutrient broth 

أال الجزئددي للىدد  ينت ايددتلمل لل شددف اددل التحلاددل ال نمددل 

 الانتنج  ا يتال مثال كن  ون

 اليط المثال ا حم  ال

 هوك    الي نال 

Methyl red   

vogas– 

Proskaour 

 

Oxoid  (England) 
ايددتلمل كويددط ننقددل ال لغدد ض   ماددة ال  شدداط اللددز ت هددي 

 التجن ا.

 

اليدددددط ننادددددع النلدددددب 

 الال منغ

Brain Heart   

Infusion Broth 



  2BaClكلو ي  الان يود  3

 

 

 

 

 

 

BDH (England) 

   Isoamyalcohol  يزالاماليل اكحو 4

 Ethanol (96%كحول اإليثننول ) 5

  Gelaten جاس ال  6

 NaClكلو ي  الوو يود  7

  4SO2Hحنمض ال ا يتا   8

 3O8H3Glycerol (Cكلاى الل ) 9

  O)8H10naphthol (C-α نفثول –لفنأ 11

    KOHها  الكىا  الاو نياود 11

 HClحنمض النا  الكلو ي   12

13 P-Dimethyl amino Benzyl aldehyde 

 2O3N15H15Methyl red (C) حم المثال ا  14

15 Tetra methyl-p-phenylene diamine dihydro chloride Himedia (India) 

 2O2Hydrogen peroxide (H SDI (Iraq)( ا الكىا  النا  الجال  16

 Ethyl alcohol Teba(Iraq)% 91ا ثالي ال حول  17

 

     Stains: ا صبغيت 3-1-4

 في ا درا ة وا شركيت ا ُرصنِنة  هي. نرلة(: ا صبغيت ا جيهز  ا رست4-3جدول  

 الش كة المو لة أيم الوــــاغة ت

  Ethidium bromide dyeصاغة   الما  ا ثا يود  1

BIO BASIC INC (USA) 2  صاغة التحمالLoading dye  

 Gram stain  SYRBIO (France)صاغة گ اد  3

 

 

 

 

 

 

     Antibiotics:ا رضيدات ا حيفية  3-1-5

 (Bioanalyse   Turkeyشركة  من ا رضيدات ا حيفية  ا تي جهزت ص( أقرا5-3جدول  

صددددددد ف المضدددددددن  

 الحاوي

 حدددددددددت صددددددددد ف 

 المضن  الحاوي

 الت كاز ال مز ايم المضن  الحاوي

βlactam/   اموكىالالAmoxcillin/ AMC 10/20 µg 



βlactamase 

inhibitor 

combination 

 Cluvanic acid حنمض كلوهو ن 

 

Cephems 

Cephalosporine 

 الجال ا الل

 Cephalothine KF 30 µg يافنلوثل

 Cephalexin CL 30 µg يافنل ىال

Cephalosporine 

 الجال الثنلث
 Cefotaxim CTX 30 µg   ىاميافن

Penems Carbapenem أماا ام Impenem IMP 10 µg 

Aminoglycosides  لاج تنماى Gentamicin CN 30 µg 

 

Quinolones 

Floquinolones يا الهلوكىنيال Ciprofloxacin CIP 5 µg 

Quinolon حنمض ال نلا ك Nalidic acid NA 30 µg 

Phenicols 

 Chloramphenicol C 10 µg كلو ام فا ا ول 

 Nitrofuration F 300 µg نات الهو يشل 

Macrolids  ا ث المنيىال Erythromycin E 15 µg 

Rifamycins  يفنماال  Rifampin RA 30 µg 

 

 Polymerase Chain Reaction (PCR)تفيعل ا بلرر  ا رتسلسل  :3-1-6

   DNAـ:عد  ا تخالص ا 6-1 -3-1

 و ا شركة ا رجهز   هي .  ( عد  ا تخالص ا دني6-3جدول  

 ت الم وننت الش كة المجنزال

 

Geneaid (Korea) 
 

GT Buffer 30 ml 1 

GB Buffer 40 ml 2 

W1 Buffer 45 ml 3 

Wash Buffer 100 with ethanol 4 

Elution Buffer 30 ml 5 

GD Column 100pcs 6 

2ml collection tubes 100 pcs 7 

 

 

   PCR PreMix عد  مزيج تفيعل  لسلة ا بلرر  : 3-1-6-2

  عد  مزيج تفيعل  لسلة ا بلرر  ( 7-3  جدول

 الش كة المجنزال ال ماة الم وننت ت



 

                                                    Primer design تصري  ا بيدئيت:  3-1-6-3   

هي هذم ال  اية  ال المىؤاللة ادل  لملةالمىت ureE ال flaA ال hpmA  م  ومام الان ئنت         

لتددوها   Primer3Plus ن يددتلننة  ا نددنمج  P.mirablisأنتدنج اوامددل  دد االال هددي   ت يددن الددـ  

 الكمن يأ ي: (Untergasser et al., 2007)الهق من جنء هي  الس ظ الف مسئمة 

ال ط يدق الحودول الدس التىلىدل الجا دي   ureEالflaA ال  hpmAصممت الان ئنت  -1

الموجدددو  هدددي الموقدددع GenBank ئ مدددل هدددذم الان ئدددنت مدددل   ددد  الجا دددنت ل دددل  دددن 

 .www.ncbi.nlm.nih.govا ل ت الني

الالددذي يوجدد  الددس الموقددع   Primer3Plusا خددل هددذا التىلىددل الجا ددي هددي   نددنمج الددـ -2

ا   اطت اإلا ا ات المسئمة ل ل  ن ئ مثل  www.bioinformatics.nlا ل ت الني 

الحجددم نددن ج  G+Cالنىدداة   Annealing Temperature  جددة حدد ا ال ا   اددنط 

 . Product sizeالتض ام 

اختا  الان ئ الم نيب  ل  التأك  مل   ننمج ال ال ات الح ا ية ل دل  دن ئ مودمم ال لد   -3

 دم . ( 2المادال هدي ملحدق  قدم ) Optimase Protocol Writerادل ط يدق   ندنمج 

كط ينددة لتو دداح  وددمام  (1)  قددم هددي ملحددق hpmAم الاددن ئ ا كدد  خطددوات  وددم

  الاوا ئ هي ال  اية الحنلاة.

 

 DNA primers  : بيدئيت ا دني3-1-6-4

 Bioneer(Korea) ( بيدئيت ا دني وا تي ت  شراؤهي من شركة 8-3جدول  

 المو  حجدددددم ندددددن ج  "(5-"3 ىلىل النواا  ال ت الجا اة) نو  الان ئ

1 Top DNA polymerase 1U    U1   

 

 

 

 

Bioneer (Korea) 

 

2 dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)  µM250 

3 Tris-HCl (pH 9.0)  mM 10 

4 KCl  Mm30 

5  2MgCl  Mm1.5 

1 Stabilizer and tracking dye 

7 Standard 96 PCR tubes 



 التض ام

zapA ACCGCAGGAAAACATATAGCCC F*   

Pb 540 

 

Stankowska 

et al .,2008 

GCGACTATCTTCCGCATAATCA R** 

ureC GTTATTCGTGATGGTATGGG   F  

Pb317 GTAAAGGTGGTTACGCCAGA R 

Urea GATCTGGGCGACATAATCGT F  

Pb312 

صدددددمم هدددددي هدددددذم 

 TCACCGGGGATCATGTTATT R ال  اية

hpmA TGGTATCGATGTTGGCGTTA F  

pb 717 

 صدددددمم هدددددي هدددددذم

 GTGGTGCCCACTTTCAGATT R ال  اية

flaA AGGATAAATGGCCACATTG F  

Pb 417 

صدددددمم هدددددي هدددددذم 

 CGGCATTGTTAATCGCTTTT    R ال  اية

F:Forword                                 **R:Reverse          * 

 ا د يل ا حجري :3-1-6-5

 .( خصيئص ا د يل ا حجري9-3جدول  

 ال لال الحجمي الوصف الش كة المجنزال
 

 

 

 

Promega(USA) 

 ات  ال نن مل قطعحزمة  11مل  ال لال الحجمي يتألف

 (511 ،  400،  300، 200، 100أحجند   ا أ  دـ ) 

،  900، 800، 700،  100، ا حزمثثثثثثثثثة ا رنلرثثثثثثثثثة 

           زالج قنا ي 1500)، 1000

 
 

M       

 

 

 

 

 

 

 

 TNF-αو  IL-6في قييس ا رؤشرات اال تهيبية  نرلة:ا ندد ا رست3-1-6-6

 TNF-αو  IL-6( مكفنيت ا ندد 11-3  جدول



 

 methodes      Sterilization:طرائق ا تنقي 3-2-1

A:  ا تنقي  بي حرار  ا رطبة Wet hot sterilization   

   جة ( Autoclaveالز ااة الجنهزال الالت كاااة  جننز الموص ال  ) ا الينطُانمت جماع         

 (  قانة.15لم ال ) 2(  نالن /أنج15ال غط )( د ْ 121ح ا ال)

 

 

B:  ا تنقي  بي حرار  ا جيفةDry hot sterilization  

ْد اللمد ال يدناة  168)   جة ح ا ال  )( Oven) هي الف ن ال ن  نئي لملةُانمت الزجنجانت المىت

     النوف.  

 ا رنشأ    نفع ا ند        فنيتــــا رك                     

IL-6 Plate                                 

 

 

IL-6 ELISA    

Kit         

 

 

                                              

     (Ray Biotech)                                 

U.S.A  

                    IL-6 Standard   

                  IL-6 Conjugate 

                      A  Diluent  

                      B Diluent  

                  Wash Solution 

                    Stop Solution 

TNF-α  Plate                     

 

 

TNF-α ELISA 

 Kit          

 

 Ray Biotech) 

 U.S.A                

               TNF-α Standard  

TNF-α Congugate               

                     Diluent A  

                    Diluent B   

                 Wash Solution 

    Stop Solution                    



  وا كفاش  لتحضير ا رحي ي: 3-2-2   

Solution and Reagents Preperation                                      

 ا رحي يل   : 3-2-1-2

  Solution Normal saline : ا رحلفل ا رلحي ا فسلجي2-2-1-1- 3

مللات  مل المنء المنط  ، الأكمدل الحجدم ( 90( هي )NaCl( غم مل )0.85ُحض   إ ا ة ) 

 لمل. ايدت دْ  )4) قاندة الحفدظب  لد   لد  هدي   جدة  15( مللات  ثدم اندم  نلموصد ال لمد ال 100إلس )

 Macfaddin, 2000) الا تا ي ا   أج اء التجن ا الم تا ية  ) لنلق المحلول هي   فاف ال

 (    0.5رق     : محلفل ثيبت ا نكر  ا قيي ي  ميكفرالند( 3-2-2-1-2

 (، الكن  ي:  Benson, 2002)ُحض  المحلول الس الهق من جنء هي 

(  مللاتد  مدل 90( هدي )BaCl2غدم مدل كلو يد  الادن  يدود ) (1.75حضد   إ ا دة ) : Aمحلفل  

 .( مول/لت 0.048)( مللات  للحوول الس   كاز 100المنء المنط  ثم أكمل الحجم إلس  )

 ، منء منط  ملنممللات  ( 90إلس ) 4So2H مل حنمض ال ا يتا  مللات ( 1)أ اف  : Bمحلفل 

( مللاتد  مدل محلدول 0.5( مللات .ا   ايتلمنل محلول منكف  ند  مدزج )100الأكمل الحجم إلس )

A ( مللات  مل المحلول99.5مع ) B (  1.5للحوول الس ا    ن يادي لل سيدن الا تا يدة  مند ا 

   .مللات  |( خلاة 810×

    ا كفاش  -2-2-2 : 3

   Oxidaseكيش  االوكسيديز  -1-2-2: 3-2

 -Tetramethyl- Pغددـم مـددـل  ((0.1  إ ا ددة لمنلُحضددـ  ال ن ددـف وناددـنل ا ددـ  ا يتددـ

Phenyl Diamine Dihydro chloride  مللات  مل المنء المنط  ال ع ال ن ف هي  ((10هي

نتدددددنج أندددددزيم اهدددددذا ال ن دددددف للتحددددد ي اددددل قن لادددددة الا ت يدددددن الدددددس  لملق ا ددددة ملتمدددددة. ايدددددت

 . (Forbes et al., 2007)زيا الكىا 

  Catalase reagentا كيتليز: كيش  3-2-2-2-2

( ،ال لد  %3(  ت كادز) Hydrogen peroxideمحلدول  ا الكىدا  الناد  الجال ) لملايت       

المنء المنطد  الملندم الحفدظ هدي ق ا دة ملتمدة  ( مللات  مل 100هي )هي  2O2H( غم مل  3 ن ا ة )

 (.(Collee ,1996ال ن ف للتح ي ال ق  ال الا ت ين الس إنتنج أنزيم ال ن لاز لملايت

 

 Kovac's reagent كيش  كففيكس :3-2-2-2-3



مللاتد  ( 75هي ) P-Dimethyl Aminobenzaldehyde( غم مل من ال 5)  إ ا ةُحض  

                     الم كددددز. حفددددظ ال ن ددددف HClمللاتدددد  مددددل حددددنمض  25ال  Isoamyalcoholمددددل كحددددول 

                         ا ندددد الل إنتددددنجلحددددال ا يددددتلمنل هددددي ق ا ددددة ملتمددددة هددددي الثسجددددة ، ايددددتلمل هددددي اختاددددن  

(2007Forbes et al.,). 

 Reagent Methyl red : كيش  احرر ا رميل  4- -3-22-2

( 95%) مللاتد  مدل ((300غدم مدل صداغة احمد  المثادل هدي  (0.1)  إ ا دةُحض  ال ن ف         

  .(Macfaddin, 2000المنء المنط  ) لمنل نيت مللات  (500)الحجم الس  الأكملكحول اثالي 

   Voges –Proskauer reagent كيش  ففكس برو كفر  :2-5- 3-2-2

 يت ون مل :

-A ( كن دف الفدننفثولAlpha- nephthol  الدذي حضد )100غدم مدل المدن ال هدي  ((5  إ ا دة)) 

 .5%))مللات  مل ال حول ا ثالي المطلق  لاواح الت كاز

-B محلول ها  الكىدا  الاو نيداودKOH     (100)غدم مدل المدن ال هدي  (40)  إ ا دةالدذي حضد 

  .(,.2007Forbes et al) ((40%مللات  مل المنء المنط  لاواح الت كاز

 DNAـ محلل ا : كيش  3-2-2-2-6

ال دزيل  داطء  (HCL)  مدل حدنمض الناد  الكلو ي مللاتد   (8.4)  إ نهةُحض  ال ن ف        

مل المدنء المنطد  للحودول مللات   (100)  إلسالس المنء المنط ،ثم اكمل الحجم مللات   (80)الس 

 المحلدل لدـ لإلندزيمايدت  د ال ن دف للتحد ي ادل الا ت يدن الم تجدة  (HCL).( مو   مل 1الس )

((DNA   ( . (Macfaddin,2000 

   Culture mediaا زرعية   :األو يط3 -3-2

  Ready Culture mediaا زرعية ا جيهز   األو يط:3-2-3-1

المود لة  حىب  للامنت الش كنت ( 2-3ج الل ) الز ااة الجنهزال  هي ا الينطُحض ت         

 لنن.   

       Structural culture media االو يط ا زرعية ا تركيبية: 3-2-3-2

 Blood agar mediumالدم  :  وسط اكار3-2-3-2-1

ثددم  ُدد   حىددب  للامددنت الشدد كة  المودد لة ،   الملنددم الالمحضدد   اكددن  الدد داليددط  لمليددتأ       

 إطادن ال مل ثدم صداه هدي AB ص ف (  د اإلنىنن %5الأُ اف له )  دْ  (50-45الويط ل  جة )

 Macfaddin,2000) .) ملنمة الُحفظ  نلثسجة لحال ا يتلمنل  ت ي

 

 Urea agarا يفريي  : و ط اكير3-2-3-2-2



 لد هن حىدب  للامدنت الشد كة  المود لة ،  الملندم الالمحضد   اكدن  الاو يدناليط ايتلمل  

˚ ( د50)  ل   ا ي  الويط هي الحمدند المدنئي ل  جدة %20مل محلول الاو ين  مللات  (5أ اف )

ايدتلمل للتحد ي ادل  ،(Deep slop) ، الالز  الويط الس أنن اب ال لت  ش ل منئل لتتودلب

 قن لاة الا ت ين الس إنتنج إنزيم الاو يز . 

 Gelatine agar: و ط ا جيالتين   3-2-3-2-3

زجنجادة  أنن اب( مللات  مل الم   المغذي الالز  هي 500) غم مل الجاس ال هي (1) أُ يب       

 لملثدم اندم  نلموصد ال الحفدظ هدي الثسجدة إلدس حدال ا يدتلمنل ايدت أناو دةمللات  ل ل  (5) واقع 

 .  (Atlas  et al., 1995)الجس ال   إينلةالويط للتح ي ال اللز ت النن  ال الس 

 ا بروتيز: و ط ا تحري عن إنتيج أنزي   3-2-3-2-4

Protease  Modified solid casein medium                                            

(  قانة ال  نلوقدت نفىده حضد   20 م  حضا  اليط ا كن  المغذي ال لنامه  نلموص ال م ال )        

( 100( مللات  مل المنء المنط  ثدم اكمدل الحجدم الدس )90( مل الحلاب م زال  ال يم هي )10%)

الهدو هدي  أ داف ،ْد  (50 د   الدس   جدة حد ا ال )(  قدنئق ، ثدم 5مللات ، انم   نلموص ال  لم ال )

( ْد .  دم مجننىدة ال لداط 50( ْد الدس اليدط ا كدن  المغدذي الماد   الدس   جدة )50) حد ا ال   جة

 ودو ال منلو دة هدي   اإلطادن ملنمدة ال د ك لاتودلب . حضد ت  إطادن   جه جا ال  ثم  صدب هدي 

 .Senior , 1999) )اإلطان  لوث  للتأك  مل ا د دْ  (37) ح ا اليناة الهي  (24الحن  ة م ال )

                                                                       :جرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع ا نينثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيت3-2-4

  

اا ة مل الم  دس المودن ال   مدج المىدنل  الاولادة  170جمع  ضم ت ال  اية الحنلاة           

مدل مىتشدفس اال مل يشد   أصدن تنم   مدج المىدنل  الاولادة ال حىدب  شد اص الطاادب الم دتص 

 2013مددل يدد ة  ثددننيالددو  ال الا طفددنل المىتشددفس ال يواناددة التللامددي خددسل المدد ال مددل  شدد يل ال

، دملت اللا دنت المدأخو ال اا دنت ا  ا  الاا دنت  د ،ا  حد ص اث دنء جمدع  2014اللغنية ناىنن 

مل ا   ا  ال ؤخذ ال ماة الويطس م ه ال حفظ هي انن اب جمدع النط ات ا اللس اللا نت ان  نمل 

ال ش اودنن ، ا  ز ادت ز انن لغ ض اا نت ا   ا  الس الم تا  ننلت خنصة ملنمة ،ال ل هن 

هددي اطاددن   تدد ي حناليددة الددس اليددط المددنكون ي الكددذل  الددس اليددط اكددن  الدد د الوددلب  ط ينددة 

 يدناة لغد ض  شد اص الا ت يدن24 -18د اللمد ال  37 الالت طاط الحض ت ا طان     جة حد ا

اا ة  د مل الم  س  ا ندم المودن ال   مدج المىدنل   170ال نماة الس ا الينط ، الق   م يحب 

اا دنت  د اخد ى مدل ا د نص اصدحنء 10مل مدل كدل مد يض الايضدن  دم يدحب 5الاولاة  واقع 



ا  ال لت اا دنت  TNF-αال  IL-6  يت  امنن كىاط ال اث نء منن نة المؤ  ات ا لتنن اة الهي

الددددد د هدددددي انن ادددددب اختادددددن  ملنمدددددة ال لددددد هن  دددددم ال دددددلنن هدددددي جندددددنز الطددددد   الم كدددددزي 

هي  ن اة  لمنله قانة ،لفول المول ال  نقي م وننت ال د الايت15 ال ال/ قانة لم ال 3000 ى اة

.ELISA 

  Identification of isolated bacteria: تشخيص ا بكتريي ا رنزو ة  3-2-5

 :    وت اللز ت ال نماة الس  اليطي اكن  ال د الالمنكون ي ااتمن ال الس ا ي  التنلاة          

-A ا خصيئص ا رزرعية 

ما ئانل ااتمن ال الس الودفنت المظن يدة لندن مدل  P.mirabilisُ  وت مىتلم ات   ت ين         

حاددث  دد ل الحجددم  اللددون المىددتلم ات. إ   ددم الت كاددز الددس المىددتلم ات التددي  ماددزت  ظددنه ال  

الددس اليددط اكددن  الدد د. كددذل  ظندد ت  مىددتلم ات   ددنحاة غادد   P.mirabilisا نثاددنل لا ت يددن 

 دد نل المىددتلم ات ال نماددة اة أ   ددم   ايددن  المددنكون ي.كددم مدد ال لىدد   السكتددوز الددس اليددط ا

كمدن (.(Macfaddin,2000 الخونئونن المز ااة الال مو أال ا د ال مو الس ا اليدنط التف ينادة

 .P.mirablis  وت الس اليط ك الد اكن  ال نص  ا ت ين 

-B ةا رجهري ا خصيئص Microscopic characteristics 

جد اء صداغة غد اد  ،حادث  الل سين الا تا ية مدل خدسل  جن ية  اية ال ونئص الم ت م        

 Loop)أخذت مىتلم ال مف  ال نناة ننماة الدس اليدط ا كدن  المغدذي  ويدنطة اد الال ننقدل ملندم 

full)  الال لت الس   يحة زجنجاة مع  ضع قطد ات مدنء ملنمدة ثدم ه  دت ال سيدن ال  كدت ،

 تيلة .صاغت  وداغة غد اد ، ال مدلتجف ، الثاتت  إم ا هن الس اللنب ثسث م ات  وو ال ي 

          مسحظدددة  ددد ل ال جمدددع ال سيدددن  فحودددنن  حدددت المجنددد  الضدددوئي  نيدددتلمنل الل يدددة الزيتادددة 

(Forbes et al.,2007.) 

 Biochemical test: ا فحفصيت  ا كيرفحيفية 3-2-6

  Oxidase test   ا كش  عن إنزي  االوكسديز :3-2-6-1

                    طادددت ال قدددة    ددداح  نطددد ات مدددل كن دددف ا الكىدددا يز المحضددد  الدددس الهدددق الفنددد ال        

ال قة الت  داح ، يلد   إلسثم ننل جزء مل المىتلم ات  ويــــنطة اا ان خشـااة  -1-2-2) 3-2)

 .(Forbes et al., 2007)ثنناة نتاجة موجاة  30-10ظنـو  لون   فــىجي خسل 

 

 

 



 Catalase test  : ا كش  عن انزي  ا كيتي يز3-2-6-2

ن  المغددذي  ويددنطة اادد ان كدديددناة الددس ا 24 – 18ننددل جددزء مددل مىددتلم ال م مددنال لمدد ال         

، يلد   الالدس المىدتلم  2O2H  (3%)خشااة الس   يحة زجنجاة نظافدة ثدم ا دافت قطد ال مدل  

 .Forbes et al., 2002)ظنو  هننانت هوائاة نتاجة موجاة لسختان  )

 Indole test: ا كش  عن حلقة االندول 3-2-6-3

يدناة،   24اج ي  لناح اليط منء الااتدون  نلا ت يدن المد ا  اختان هدن ال لد  مد ال حضدننة           

إلدس الويدط  ، ان   دون اللدون   (Kovac's reagent)مللات  مل كن دف كوهدنك  (0.5)أ اف 

الدس    لدةالتدي    فدع إلدس ا الدس  الويدط الال ن دف ال حدولي    ل حلنة  ائ ية  ال هي ا حم  

 .(Macfadden, 2000)ا ختان   ةإيجن ا

 Methyl red test: اختبير ا رميل األحرر 3-2-6-4

 MR-VP Mediumاجددد ي الفحدددص  تلنددداح ا نن ادددب الحناليدددة الدددس الويدددط الز ادددي          

 (5) يناة  لد   لد   دتم ا دنهة 48-24  ْد لم ال (37)ح ا ال ا    نلمز ال  الا تا ي الحض ت 

الدس  لدة قاندة     15ناو دة  لد  قط ات مل كن ف احم  المثال، ان ظنو  اللون ا حمد  هدي ا 

 .et al (Collee,. (1996   م  ال لوكوز ال نمل أي ان الفحص موجب

 Voges proskaur test  :اختبير ا ففكس برو كفر 3-2-6-5

الحضد ت   نلمز ال  الا تا ي MR-VP Mediumاج ي الفحص  تلناح الويط الز اي        

مددل كن ددف  مللاتدد ( 0.1) ددنهة إيددناة  لدد   لدد   ددم  48-24ْد لمدد ال  (37) ا دد    جددة حدد ا ال

اناو ددة. ان ظنددو  اللددون  مددل محلددول ها  الكىددا  الاو نيدداود إلددس كددل  مللاتدد   (0.2)ال  الفددننفثول

            للى   الإنتنج  الس ال تاجة الموجاة التي  شا  إلس التحلل الجزئي   لة   نئق ق 5-2 خسل  الو  ي  

 .  (Acetyl methyl-carbonyl) (Collee  et al., 1996) يتال مثال كن  ونالإم كب 

 Citrate Utilization Test: اختبير ا تهالك ا سترات 3-2-6-6

ايتلمل هذا ا ختان  للتح ي ال ق  ال الا ت ين  يتنسك الىت ات  وصفنن مو  ال الحاد ال          

يدناة  )24(المنئدل  دنللز ت الا تا يدة الحضدل لمد ال  Simmon citrateلل دن  ون. لندح اليدط 

                    نتاجدددددة موجادددددة ا ز   إلدددددس ا خضددددد ْد. يلددددد   حدددددول لدددددون الويدددددط مدددددل  (37) حددددد ا ال 

(Macfaddin, 2000). 

 (Triple – sugar iron agar) :ا تحري عن ا سكرييت ا مالثية3-2-6-7

يد  الز  –ايتلمل هذا ا ختان  للتح ي ال ق  ال الا ت ين  الس   ما  يد  ينت )كلوكدوز        

ن  المغذي، الحضل لمد ال ك كتوز(. لنح الويط  المنئل  نللز ت  الا تا ية الم منال الس اليط ا –



هدي الجدزء اللمادق  ا صدف الدس  ا حم ْد . يل   حول لون الويط مل  (37)يناة  ح ا ال ( 24)

نتاجدة موجادة  ا صف نتاجة موجاة لت م  ي   ال لوكوز هنط ،  ا من  حول لون الويط ك ل الس 

لت م  ي   السكتدوز الالىد  الز ايضدنل ، كدذل  ان ظندو  هننادنت غنزيدة   لدة الدس انتدنج غدنز 

2CO   لة الس اال  ويل  ايب ايو  (نتنج كا يتا  الح ي الزMacfaddin, 2000). 

 enzyme test  DNAase :اختبير  تحلل انزي  ا دنيز 3-2-6-8

يناة ،الس   ل  نع ،  حض ت ا طان   48-18لنح اليط محلل ال نن   نل خسين هتاة  لم        

 ( (DNAغطدس الطادق   ن دف محلدل الدـل يناة ال ل  الحضد 24ْد لم ال ( 35)هي   جة ح ا ال 

  ون م طندة  دفنهة حدول م طندة التلنداح  لد  غمد   أن.  (5-3-2-2-3)الفن ال  الهق السالمحض 

 . (Collee et al., 1996)الطاق   لال الس ايجن اة ا ختان  

  Gelatin liquification test  ا كش  عن انزي  ا جالتينيز 3-2-6-9

الدذي (Gelatinase) ادل قد  ال الا ت يدن الدس انتدنج اندزيم الجاس ا ادزكشدف هدذا ا ختادن         

ْد  لمد ال ( 37)يلمل الس إينلة الجاس ال ا  لنحت انن اب الويط  ط ينة الطلل الحض ت  ح ا ال 

 ْد م ال نودف يدناة )4(الجاس ال  ل  ال ع الويط هي الثسجة  إينلةيناة.   م التح ي ال  24

 .  (Collee et al., 1996)، إن  ح الث التماع يشا  الس هلنلاة ا نزيم 

  Urease test:ا كش  عن أنزي  ا يفريز 3-2-6-11

              ْد اللمدد ال  (37)حضدد ت ا نن اددب    جددة .  الالت طدداط لنددح اليددط الاو يددن  ط ينددة الطلددل       

إلس  هو  غا  لون الويط مل اللون ا صف يناة. ان ال تاجة الموجاة لنذا  الفحص  24- 48  مل

 .  (  Benson ,2002الو  ي   لة الس  حلل الاو يز مل قال الا ت ين ) 

 Protease test: ا كش  عن انزي  ا بروتيز 2-6-11- 3

        (   نددل مىددتلم ال هتاددة4-2-3-2-3) الفندد الالهددق الس المحضدد  لنددح اليددط اكددن  الحلاددب        

هدي   جدة حد ا ال  اإلطادن يناة  لننا الس   ل  نع الس اليط الحلاب ، حضد ت  42-18 لم 

أن   دون م طندة  دفنهة حدول م طندة التلنداح    لادل الدس إيجن ادة  يدناة   48- 24ْد لمد ال  ( 35)

  .(Collee et al., 1996)  ا ختان 

 Heamolysin test ا هيرفاليسين انتيج :ا كش  عن 3-2-6-12

( يناة ، ثم حض ت ا طادن  هدي 24-18لنح اليط ال د الولب  ا ت ين الم ا  هحونن )           

قد  ال  يناة . إن ظنو  م نطق  فنهة حول المىتلم ات   لة الس 24لم ال  د ˚ 37  جة ح ا ال

 . (Collee et al., 1996) حلال ال د  الا ت ين الس

     



 وإدامتهي: حفظ ا نزالت ا بكتيرية 3-2-6-13

  ندل مىدتلم ال الاحد ال  لد  أن  دم التأكد  مدل  نننال ندن الدس  P.mirabilisحفظت از ت الـ        

 ، ثددم حفظددت اللددز ت هددي يددناة18ْد لمدد ال   37منئددل ا كددن  المغددذي، ال ددم حضدد نن  حدد ا ال 

 مت ا امة اللز ت  ت  ا  ننلندن الدس منئدل ا كدن  المغدذي  دن ينل، القد  ْد .  (4)الثسجة  ح ا ال  

اللغ ض  .Forbes et al., 2007)نشطت اث نء ا  امة  ت ماتنن هي اليط  نناع ال منغ الالنلب  ) 

 المغدذي ويدط ال  الن  ل  نن لفن ان  لض صفن نن الو اثاة حضد  مل حفظ اللز ت م ال أطول

مدل  (Loop ful)ال نقدل  ثم     ،  لد هن  دم  لنداح الويدط  مدلء اد الال،  الانم  نلموص ال  الىنئل

 24-18ْد لمد ال   37حد ا ال   ،  ثم حض ت    جة  خسين المز ال  الا تا ي الس الويط الولب

يم دل   ْد. (20-) حد ا ال  الحفظت( % 15)ه ال لاىا الل  ت كاز نننئي  يناة   ل هن أ اف الا

 .Forbes et al., 2007)) نذم الط ينة ا حتفنظ  نللز ت لم ال ي ة اال أكث 

  لرضيدات ا حيفية P.mirablisا تحري عن مقيومة :3-2-7

مىدتلم ات مدل   2-4 أج ي هحص الحىنياة  نيتلمنل ط يندة انتشدن  الند ص  إ  نُندل          

مللات  مل م    نناع النلدب الالد منغ الحضد ت  5 إلس أناوا اختان  يحوي P.mirabilis  ت ين 

ال ل    فافه  نلمحلول الملحي الفىاولوجي للوصول إلس   جدة  ،اةين 18 ْد لم ال (  (37 ح ا ال 

. غمىددت المىددحة النط اددة  نلويددط    0.5ا دو م ممنثلددة إلددس ا ددو ال أناو ددة منكف  ندد  النانيدداه

ه تدون الودلب  لد ال ا جنهدنت ال شد ل جاد  الز اي الم فف ، ال م نش  الا ت ين الس اليط مول  

 قدنئق، ثدم ال دلت  لد   لد  أقد اص المضدن ات الحاويدة  5الس كل الطاق، ثم  ُد ك الطادق مد ال 

يدناة. ق ئدت   18اللمد ال   دْ  (35)ملنط ملنم. حضد ت ا طادن  هدي   جدة  لمنلالس الطاق  نيت

 تدنئج مدع مدن ال   مدل قانيدنت ال تنئج   نادنس أقطدن  التثاداط   أخدذ قطد يل متلنمد يل. القو ندت ال

 .CLSI ,2010)انلماة حىب من جنء هي ) 

 DNA Extraction   ا حثثثثثثيمو ا نثثثثثثفوي ا بكتيثثثثثثري :ا ثثثثثثتخالص3-2-8

Genomic 

  حىددب قادد  ال  ايددة الا تا يددة  لللددز ت(  (DNA حنمض ال ددواليـص الددايددت س ددم          

 اال تخالص وكيالتي:   ا ررفقة مع عد المجهزة  ش كةال للامنت 

الدس انن ادب   النلدبالمل اللنلق الا تا ي ال نمي الس اليط م   نناع الد منغ  لات مل (5.1نُنل ) -1

  جندنز ال ادذ اللنلق الا تاد ي ناذ ُ ي ات ال سين ال ط يقملنمة ثم  لتا ( مل1.5ا    الف حجم )

 ال ال /  قانة.لت يداب ال سيدن ( 11000(  قاندة  ال ىد اة )5( لم ال )Centerifugeالم كزي  )

  .الىنئل الطنهيالا تا ية هي قل  ا ناوا ال الت لص مل 



 ا نن ادب إلدسالمجنز مل الل ال ( GB Bufferمني  اللات  مل محلــــــــــول )( 200أُ اف ) -2

 لدد هن ُحضدد ت ( Vortexثددم ُمددـزج ال لدداط  نلمددنزج الدد الا )حنالية الددس  ايددب ال سيددن ـددـال

   .(  قنئق10م ال ) water bathهي الحمند المنئي   دْ  (10)   جة ح ا ال  ا نن اب

 ال لداط  نلمدنزج الد الا  مدزجالدس المدزيج الُ ال حدول ا ثالدي ( مدني  اللات  مدل 200أُ داف ) -3

(Vortex( لم ال  )ثوان  10 ).    
مللاتد   (2)يدلة  Collection tubes)ننل ال لاط مل أناو دة ا   د  الف الدس انن ادب جمدع ) -4

الالمجنزال  GD filter colum)الحنالية الس أام ال  حوي م  حنت لت ناة الحمض ال والي )

 مـع الل ال.

(  قاندة ، ثدم أُهمدل المحلدول ال ايدب مدع 2(  ال ال /ال قانة لم ال )11000نُاذ المزيج  ى اة ) -5

ج ي ال  جمع أنن اب( الحنالية الحمض ال والي الس Column GDأنن اب الجمع الننلت أنن اب )

((collection tubes .ال ملنمة 

          الددددددس انن اددددددب  المجنددددددز مددددددع اللدددددد ال (Buffer W1مددددددني  اللات  مددددددل ) (400) أُ دددددداف -1

(Column GD) ، ال نُاددذ المددزيج  الحناليددة الددس الحددنمض ال ددوالي لغىددل الحمددض ال ددوالي

( ثنناة ، ثم أُهملت انن ادب الجمدع مدع ال ايدب مد ال 30(  ال ال /ال قانة لم ال )11000 ى اة )

 الددس انن اددب جمددع الحددنمض ال ددوالي( الحناليددة الددس Column GDثددم ننلددت أنن اددب  ) أخدد ى

 ج ي ال ال ملنمة.

إلددس  ( Ethanolالمضددنف لدده ) (Wash Buffer( مددني  اللات  مددل محلددول )100أُ دداف ) -7

. نُادذ المدزيج للدت لص مدل الد هون الحدنمض ال دوالي( الحناليدة الدس Column GD) أنن ادب

( ثننادة ثدم أهُملدت انن ادب الجمدع مدع ال ايدب مد ال 30(  ال ال /ال قانة لمد ال )11000 ى اة )

إلددس ال اددذ  الأاادد ت ( هددي أنن اددب جمددع ج يدد ال  Column GD) أخدد ى ، ثددم ال ددلت أنن اددب

 أنن اددب(  قددنئق ل ددي  جددف ، ثددم أهُملددت 3 ال ال /ال قانددة لمدد ال )( 11000الم كددزي  ىدد اة )

 ( إلس  أنن اب ا    الف الج ي ال.Column) GD أنن ابالجمع النُنلت 

             أنن اددبمددني  اللات  الددس  (50)(  مندد ا  Preheated elution bufferمحلددول ) أ دداف -8

(column GD ال   كدددت مددد ال )(5-3 ) قاندددة   ا دددة الدددـ DNA ت م كزيدددن  ىددد اة        نادددذ  ثدددم

الحفددظ هددي   جددة حدد ا ال      DNA ثنناددة ل ددي يحوددل الددس الددـ 30(  ال ال /ال قانددة لمدد ال 11000)

 لحال اج اء هحص  فنال يلىلة الالم ال. °(د20-)

 :تحضير هالم األكيروز3-2-9 

 الكنآل ي: (1989الجمناته ) Sambrookُحض   حىب ط ينة 



الد ا ئ  ت كادز  TBE buffer لمل مل محلدو (100)ا الز هي گغم مل هسد ا (1.5)اُ يبب  -1

(1X ال إيت  اد الوفاحة الح ا ية لم ال )قانة. 15  

مدل صداغة الحدنمض  ت امدني  الل 3ال لد هن اُ دافب  دْ  (50) ُ كب النسد لاا      جدة حد ا ال  -2

ة   الُمزجت جا ال مع النسد. Ethidium bromideال والي الُمشلَّ

ال لد هن  ُد ك  (Comb)الحنالي الدس المشدط  Tray)ا الز هي قنلب الت حال )گُصبَّ هسد ا  -3

للحفدنظ الدس  قانة.  م إزالة المشط مل النسد  ل نية  15لاتولب هي   جة ح ا ال الغ هة لم ال 

  هي النسد السزمة لحنل اللا نت المض مة. (wells)الحف  

  (Extracted DNAا رستخلص   فويحيمو ا نا تحري عن حزم أ ـ: 3-2-11

 Loading( مني  اللات  مدل صداغة التحمادل 1( مني  اللات  مل اا ة ال نن مع )10مزج )        

dye  ُالحفدد  ل هددذا المددزيج الددس ن دد)ل ددل اا ددة( ال لدد هن ن(wells). نُنددل الننلددب إلددس حددوض جنددنز    

غمد  يدطح الندسد  نلد ا ئ (  حاث 1X TBEالحنالي الس  ا ئ ) (Tank)الت حال ال ن  نئي 

لت اا نت ال نن  إم ا هن الس هد   جند  قد  م ) لمد ال   أمااد ( 80( هولدت ال ادن  )100كلانل ، الُ ح 

 المىدت لص  نيدتلمنل جندنز ا  دلة هدو  الا فىدجاة DNA،  م هحص مواقدع حدزد الاح ال يناة

                           )التنكد  مدل الجدو  الد نن(  نننومت  ، الق  ُصو   النسد لغ ض  وثاق ال تنئج (320)ال طول موجي 

(1989Sambrook et al.,). 

 ا رستخلص بف يطة جهيز ا نينفدروب   DNAـ:قييس ا 3-2-11 

 ويدنطة جندنز اختان  اا نت ال نن المىت لص  م  ال  كازم DNAلغ ض التأك  مل نننالال          

 المىت لص  ل   وفا  الجننز  أ نهة  DNA ـمل ال مني  اللات  (1) أ نهة  ال ل  ال ننو  الا

 المىت لص . DNA ـلمل هة   كاز النننالال ال PCR Waterمل  مني  اللات  (2)

PCR master mix Single : تحضير مزيج تفيعل إنزي  ا بلرر  ا رفرد      3-2-12   

 AccuPower® PCR PreMix نٌيتلمنل ا ال المف   حض مزيج  فنال إنزيم الالم ال      

 كأ  ــــي :ال حـــــىب  للاـــمنت الشــــ كة المجــنزال  ال

المجندزال مدع اللد ال الالحناليدة الدس  (PCR)حض  مزيج  فنال إندزيم الالمد ال هدي انن ادب 1- 

          م ونددنت  فناددل إنددزيم الالمدد ال مددع إ ددنهة الم ونددنت ا خدد ى لمددزيج التفناددل كمددن هددي جدد الل 

(3-11) . 

 

 

 

 



  PCR Single  كفنيت وحجفم مزيج تفيعل  لسلة ا بلرر  ا رفردم(: (3-11ا جدول 

 

 الحجم  نلمني  اللات  الم وننت ت

 DNA template   5 مىت لص ال نن المىتلمل كننلب 1

2  

 الان ئ

Primer 

 Forward primer 1.5 الان ئ ا منمي

 Reversed primer 1.5 الان ئ الل ىي 3

 Nuclease free water 12 المحلل لل ننالمنء ال نلي مل اإلنزيم  4

             ل  إكمنل  حضا  مزيج  فنال إندزيم الالمد ال  دم غلدق ا نن ادب مدع المدزج  ل نيدة  جندنز  -2     

 ثوان  . 5لم ال   vortexالمنزج 

لتفناددل إنددزيم الالمدد ال  Thermocyclerننلددت ا نن اددب الددس جنددنز المضدد م الحدد ا ي 3- 

الظد الف المثلدس  الدس الهدق DNA   .Amplication)   (DNA ضد ام للدـج اء املادة  

الالمتمثلدة  لملادنت هودل  د يط الدـ   Thermo cycling conditionsللد ال ات الح ا يدة 

DNA (Denaturation) ( الا  انط الان ئنت مع الش يط الم فودلAnnealing ال طويدل )

 DNA (Extension. )ـ يلىلة ال

  Multiplex PCR master mix :تحضيرمزيج  تفيعل انزي  ا بلرر  ا رتندد 3-2-13

المجنددزال مددع اللدد ال الالحناليددة الددس  (PCR)حضدد  مددزيج  فناددل إنددزيم الالمدد ال هددي انن اددب     

             (12-3)م وننت  فنال إنزيم الالم ال مع إ نهة الم وننت ا خ ى لمزيج التفنال كمن هي ج الل

 Multiplex PCR تنددمكفنيت وحجفم مزيج تفيعل إنزي  ا بلرر  ا ر( : 12-3ا جدول  

 الحجم  نلمني  اللات  الم وننت                             ت

 DNA template   5 مىت لص ال نن المىتلمل كننلب 1

2  

 
 

 الان ئ  

Primer 

 Forward primer 1.5 الان ئ ا منمي

 Reversed primer 1.5 الان ئ الل ىي 3

 Forward primer 1.5 الان ئ ا منمي 4

 Reversed primer 1.5 الان ئ الل ىي 5

 Nuclease free water 9 المنء ال نلي مل اإلنزيم المحلل لل نن 6

 



    DNA ـ:برنيمج ا دورات ا حرارية  تضخي  ا 3-2-14

م الحدد ا ي لجنددنز الددـ  لمنل ٱيددت الالالمدد  إنددزيم أجدد ي  فناددل    Thermocycler المضدد  

PCR)مجددة الجنددنز للجا ددنت قادد  ال  ايددة حىددب التفناددل , الكمددن ماددال هددي جدد الل (. ال ددم      

(13-3)  

 Singleا رفرد  تفيعل إنزي  ا بلرر   ( برنيمج ا دورات ا حرارية13-3جدول  

 

Gene 

  

                  Temperature  / Time                
 

Cycle 

NO. 
Initial 

denaturation 

 

Cycling Condiation        Final 

Extention 

denaturation Annealing extention 

 zapA min2 /95 Sec30/95 59/30Sec 72/60Sec 72/5min 30 

 

 

 Multiplex PCR( برنيمج ا دورات ا حرارية  تفيعل انزي  ا بلرر  ا رتندد 14-3جدول      

 

 ا رضّخ   DNAا تحري عن وجفد حزم أ ـ  :3-2-15

( زالج قنادد ي هددي الُحفدد ال 1500 – 100 حجددم ) DNA ladder الدد لال الحجمددي تلملب إيدد -1

م؛ ال ل   منن نة حجم الجال الُمض م مع الحجود  DNAا اللس لنانس نن ج أال حجم ألـ  الُمض َّ

 ال لال الحجمي .

عب  -2 م )ندن ج ألدـ  DNAمني  اللت  مدل ألدـ  10اُل    لد  إكتمدنل املادة هدي الُحفد (  PCRالُمضد َّ

 التحمال.

 

Gene 

Temperature/ Time                           

 

Cycle 

No. 

Initial 

Denaturati

on 

Cycling condition         Final 

Extension 

Denaturatin Annealing Extension 

hpmA 

ureC 

95/2 min 95/30 sec 56.2/30 sec 72/20 sec 72/5 min 30 

flaA  
urea 

95/3 min 

 

95/30 sec 54.2/30 sec  

 

72/30 sec 72/5 min 30 

 



لت اا نت ال نن  إم ا هن  (1X ت كاز ) TBE Bufferغم  يطح النسد  نل ا ئ  -3 كلانل ، الُ ح 

( ، ال ل  اإلنتننء مل املاة 1)يناة ( أماا  لم ال 80( هولت ال ان  )100الس ه   جن  ق  م )

صب الندسد الحدنالي الدس ندن ج ألدـ  مود   ا  دلة هدو  الا فىدجاة  لمنليدتن  PCRالت حال هُح 

 لنام النانياة لل لال الحجمي .لتح ي  الحزد القانس أالزاننن الجزي اَّة ا   منن نتنن  ن

                ا حركيثثثثثثثيت ا خلفيثثثثثثثةمسثثثثثثثتفى قيثثثثثثثيس   ا درا ثثثثثثثة ا رنيعيثثثثثثثة(:3-2-16

 IL-6  و( TNF-α    في مصفل مرض  خرج ا رسي ك ا بف ية 

هددي موددول الم  ددس الموددن ال   مددج المىددنل   TNF-αال  IL-6   اكاددز  ددم قاددنس       

لا ال وكول المدذكو  هدي اللد   االهق الس  Ray Biotech ELISA Kitالاولاة  أيت  اد 

 المجنزال مل قال الش كة .

 :تحضير ا كفاش 3-2-14-1

1- Dilluent A : أ دلنف حجمدة مدل المدنء المنطد   5 دنهة نال لد   يتم   فافدةdistal 

water 

 م  حضدا  المحلدول  وايدطة   فادف المحلدول المدن ال :Wash dilutionمحلفل ا غسل -2

 .Distsal waterالمنء المنط   تلمنلينا لنف حجمة   10 نلل ال الس الم هنة 

 5: م  حضا  المحلدول  وايدطة   فادف المدن ال الم هندة  نللد ال الدس Conjugateمحلفل -3

 .distal water لمنليتنا لنف حجمة ايضن  

 :طريقة ا نرل 3-2-14-2

 ،ELISA ويدنطة  ن ادة الدـ  TNF-αال  IL-6   اكادز ا   الفحدص لتح يد  لمنل م ايت     

الل ل قال الا ء  نللمل ننود  ت ك اا نت المول    جة حد ا ال الغ هدة  لد  ايدت  اجنن مدل 

 .التجما  حتس  ول الس   جة ح ا ال الغ هة ،ثم نا أ  نل طوات التنلاة 

 . ن   ا   اللا نت  TNFαال  IL-6حض ت الحف  ال نصة  نلل    -1

 Standard Diluentمني  اللات  مل كس مل المحلدول النانيدي  100ا نهة  ت م -2

الاللا نت هي الحف  المجنزال هي الل ال ال ل هن يتم  غطاة الحف   وايطة غطنء الحف  

Cover plate  ثدم حضد ت الحفد  هدي   جدة حد ا ال حد ا ال الغ هدة لمد ال يدناتال

 النوف.

مد ات  4جننز الغىل ال دم غىدلنن الحضننة  م ال ع الحف  هي  م ال  ل  ا نتننء مل -3

 . Wash solutionمحلول الغىل  لمنليتن 



حىدددددب  الدددددس كدددددل حفددددد ال ال   Conjugateمني  اللات  مل محلول  50 م ا نهة  -4

 للماددنت الشدد كة المجنزال.ال لدد هن  ددم حضددل الحفدد     جددة حدد ا ال الغ هددة لمدد ال 

 يناتال.

م ات  4ل ال م غىلنن الحضننة  م ال ع الحف  هي جننز الغىم ال ال ل  ا نتننء مل  -5

 المجنز  نلل ال. Wash solution أي  اد محلول الغىل 

الددس الحف ،ال لدد هن  ددم  غطاددة  Streptavidinمددني  اللات  مددل 100ا ددنهة  ت مدد -1

  قانة. 30الحف  ثم جض نن    جة ح ا ال الغ هة لم ال 

 م ات. 4اان ال املاة الغىل  وايطة جننز الغىل  ت م -7

الدس الحفدد  المجنددزال ال ددم  Substrateحلددول الملددون مددني  اللات مل الم100ا دنهة  -8

  قانة. 30حض نن  لا ا ال الضوء    جة ح ا ال الغ هة لم ال 

 الس كل الحف  Stop solutionمني  اللات  مل محلول التوقف 50ا نهة  ت م -9

 .450 حت طول موجي  Readerال لت الحف  هي جننز الـ -10

 Curve Export(soft wareيدددت  اد   ندددنمج ) ن دددم ايدددت  اج ال تدددنئج  -11

Profissional. 
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 Resultsا نتيئج -4

 وتشخيصهي       P.mirablis:عزل بكتريي ا ـ 4-1

،مل خسل   اية  لض  P.mirablisازلة الس ج   الـ  49اثاتت ال  اية الحنلاة انئ ية        

 الوفنت الز ااة الالمجن ية الالفحوصنت ال اماوحاوية الكمن يلي: 

   Cultural characteristic:ا صفيت ا زرعية  4-1-1

 شددد ل  Agar  MacConkeyظنددد ت المىدددتل ات ال نمادددة الدددس اليدددط اكدددن  المدددنكون ي       

ملىدنء الغاد  م مد ال لىد      ون متويطة الحجم ال ات حنهنت مىتلم ات مف  ال  نحاة اللون ،

السكتوزهضس ال  ائحة ال مو الا تا ي التي   ون متشن نة ل ائحة نموالىم  المتلفل، الظن ت 

  الالتدي  لد Blood Agar( الدس اليدط اكدن  الد د Swarrmingالح كدة التموجادة اال ا نثادنل )

 ت يدن الدس اال (.ال لد   لد    ودت هدذال1-4صفة  ش اواة االلاة لنذال الا ت ين كمن هدي الشد ل )

كمددن هددي الشدد ل     Brownالظندد ت مىددتلم ات  لددون   ددي  Chrom Agarاليددط ال دد الد اكددن  

 (. يل  اليط ال  الد اكن  اليطن  ش اوان للا ت ين ا  يلطي ل ل   ت ين لون ملال  نن4-2)

 Microscopic characteristic:ا صفيت ا رجهرية     4-1-2



خسين الا ت ين الملزاللة  شد ل اودانت قودا ال يدنلاة  ظن ت نتنئج الفحص المجن ي انأ       

 لواغة ك اد ،غا  م ونة للىاو ات .

 Biochmical Test:ا فحفصيت ا كيريفحيفية      4-1-3

ُ  وت اللز ت ال نماة الس اليط ك الد اكدن   ن اتمدن  الدس الفحوصدنت ال اماوحاويدة         

ل ل مل اختادن  ال دن لاز ،اختادن  احمد  المثادل ( ايتجن ة جماع اللز ت 1-4حاث اظن الج الل )

،اختان  الجاس ا از،الاختان  ايتنسك الىت ات  وصفه المود   الوحاد  لل دن  ون ا  لدوحظ  غاد  

لون الويط مل ا ز   الس ا خض  نتاجدة لتغاد  لدون الا الموثدنيمول الدس ا ز   لزيدن ال ا س 

 ايب  ل مل ي   الى  الز الال لوكوز ال  ويلك P.mirablisالنا  الجا ي. هامن ُخم ت   ت ين 

 . H2Sايو  الس الويط   لة الس انتنج غنز كا يتا  النا  الجال 

ازلددة نتاجددة موجاددة حاددث  32أ ا ظندد ت  DNAase اني ددت ايددتجن ة اللددز ت  ختاددن   حلددل 

(  ا مدن HCL)DNAase  ونت هنلة  فنهة حول المىتلم ال الا تا ية  لد  ا دنهة كن دف محلدل 

   الي نال . –ااطات اللز ت كلنن نتاجة ينلاة ل ل مل هحص ا الكى يز الهحص هوك  

 

   



      Blood Agarعل  و ط اكير ا دم  (Swarmingيهر  االنمييل  ظ( يفضح 1-4شكل  

                                              

 

 بي لف  ا بني Chrom Agerعل  و ط كروم اكير P.mirablisبكتريي  (2-4شكل      

كمن اظن ت اللدز ت قاد  ال  ايدة اد د   ونندن حلندة ا ند الل ا   دؤ ي ال تاجدة الموجادة الدس      

نتاجددة  حلددل الحددنمض  alcohol Isoamyl  ددويل حلنددة حمدد اء هددي طانددة ال حددول ا يزالمالددي 

 ا ما ي )الت  توهنن( ال  ويل ا ن الل. 

 P.mirablis( يفضح االختبيرات ا كيريفحيفية ا تشخيصية  بكتريي 1-4جدول  

 ال تاجة      نو  ا ختان 

 ا كيتليز

 االوكسديز

 برو كيور-ففكس

 ا جيالتينيز

 االندول

 احرر ا رميل

 تحلل ا ـدنييز

 ا تهالك ا سترات

        + 

         - 

         - 

         + 

          - 

         + 

         + 

         + 



 ا يفريز

 H2Sانتيج 

 TSIا نرف عل  و ط 

         + 

         + 

Acid /Alkaline 

Positive                    - Negtive                                                       + 

 P.mirablis:االعداد وا نسب ا رئفية  نزل بكتريي ا ـ 4-2        

مل مجمو  اللا نت ( التي جملت مل الم  س  %28.82ازلة )  ىاة ازل  49  وت       

  ا ت نتدنئج ال  ايدة الحنلادة ان نىداة اصدن ة ا ندنث   مدجكمن  المون ال   مج المىنل  الاولاة .

( أ  كننت نىاة اللدزل هدي ا ندنث 2-4المىنل  الاولاة كننت االس ممن هي الذكو  كمن هي ج الل )

 (.%32.15) 11ال ىاة  هي الذكو  كننت ( امن17.19%)33

 

 

 

 

 ( االعداد وا نسب ا رئفية  لذكفر واالنيث ا رصيبين بخرج ا رسي ك ا بف ية2-4جدول    

 

 ا جنس

 ا رصيبـيـن

% NO. 

 33 67734 االنيث

 16 32765 ا ذكفر

 49 111 ا كلي

 مظهريي :ا كش  عن عفامل ا ضراو 4-3

المل اللوامل التي  م   P.mirablis م التح ي ال  لض اوامل الض االال المنمة لا ت ين         

الكننت ال تاجة   م ال شف ا ه  أيتلمنل اليط الحلاب منشوط ال يم ا  ،ال شف ا نن هي الا ال از

ازلة ،كمن  ا دت ال تدنئج هدي ال شدف ادل النامو يىدال الكنندت  49مل اصل ازلة  40موجاة لـ 

  .جمالننللز ت لموجاة ازلة .امن  نل ىاة  نزيم الاو يز ه ننت ال تاجة  44ال تاجة موجاة لـ 



  فحص ا حسي ية  لرضيدات ا حيفية : اختبير4-4

                                           Antibiotic Sensitivity Test                 

قاد  ال  ايدة  P.mirablisازلدة مدل   ت يدن  49 م اختان  هحدص الحىنيداة ال الائادة لدـ          

ند ت ال تدنئج الكمدن هدو مو دح هدي جد الل ظنانياة .انو  مل المضن ات الحاوية ال 12يتلمنل ن 

  اظن ت مننالمدة ا. لملةالمضن ات الحاوية المىت( أن ه نك  اني ن هي مننالمة اللز ت  جنم 4-3)

المضددن   Amoxicillin/ Cluvanic acid  ،   Rifampineانلاددة  جددنم كددل مددل مضددن 

Erythromicin  (%100) أ   لغت نىاة المننالمة . 

 ،  Chloramphenicolكمدددن  ا دددت نتدددنئج ال  ايدددة الحنلادددة ان المضدددن ات التنلادددة          

Gentamicin ،Nitroforation   ،Cephalothin   ،Nalidic acid   المضدنCefotaxim 

 (.%11.22مننالمة   ىاة ) ا  ت

Ciprofloxacin (42.85% )ال Cephaloxin لغددددددددت نىدددددددداة المننالمددددددددة لمضددددددددن ي       

( الددس التددوالي.هي حددال اظندد ت اللددز ت قادد  ال  ايددة انلاددة الحىنيدداة لمضددن  %32.15ال)

Impenem ( 100الالتي  لغت%.) 

ا د ت  P.mirablisازلة مل از ت   ت يدن  30الكمن يتضح مل نتنئج ال  اية الحنلاة ان ه نك 

مننالمة انلاة لل   مل المضن ات الحاوية اي امتل ت صفة المننالمة المتل  ال اللدذل  اختاد ت هدذم 

 هي ال شف ال اوامل الض االال هي هذم الا ت ين. PCR  فاذ  ن اة الـ  اللز ت لغ ض

  لرضيدات ا حيفية  P.mirablisعز ة  بكتريي  49يفضح نسب مقيومة  (3-4جدول         

     R 

    % 

      I  

     % 

   S    

        % 
Symbol 

 

 انفاع ا رضيدات ا حيفية 

(%61.22)30 0(0%)  19(38.77%)  F Nitrofuration 

(%100)49 (%0)0 (%0)0 E Erythromycin 

(%61.22)30 7 (4.281%)  (%24.48)12 C Chloramphenicol 

21 (42.85%)  
10 

(20.40%)  
18 (31.73%)  CL Cephalexin 



49 (100%)  0(0%)  0 (0%)  RA Rifampin 

(%61.22)30 (%20.40)10 (%18.36)9 KF Cephalothin 

30 (11.22%)  0(0%)  19 (38.77%)  NA Nalidic acid 

30 (11.22%)  1(04.2 %)  18 (31.73%)  CN Gentamicin 

49 (100%)  0(0%)  0(0%)  AMC 
Amoxicillin/cluvanic 

acid 

30 (11.22%)  1 (24.21 %)  13 (21.53%)  CTX Cefotaxim 

(32.15%) 16 7 (14.28%)  21 (53.01%)  CIP Ciprofloxacin 

0(0%)  0(0%)  49 (100%)  IMP Impenem 



   Polymerase Chain Reaction(PCR): تقنبة تفيعل انزي  ا بلرر      4-5

   DNA:ا تخالص ا ـ 4-5-1

 أيدددتلمنل اللددد ال  P.mirablis  ت يدددن  للدددز ت DNAنددد ت نتدددنئج ايدددت سص الدددـ ظأ         

لمنل ( الال شدف ا ده  أيدت%1.5المىتلملة لنذا الغ ض ال  حاله كن  نئادن هدي هدسد ا كدن الز )

احتدواء  Ultra violate( UVهدو  الا فىدجاة )صاغة ا يثا يود   المني  الهحوة  حدت ا  دلة 

 (.3-4المىت لص ،الكمن ماال هي الش ل ) DNAالس حزمة الاح ال المف  ال للـ  كلنن اللز ت

 

( %175بي ترحيل ا كهربثيئي علث  هثالم االكثيروز  DNA( :نفاتج ا تخالص ا ـ 3-4شكل     

 Genomic DNA تنريل ا ند  ا جيهز  يب P.mirablisو رد   يعة  نزالت  111وفف تية 

                                      Mini Kit  

 Muitiplex and single PCR:تقنية تفيعل ا بلرر  ا رفرد وا رتندد  4-5-2

يدتلمنل ن  P.mirablisازلة مل ادز ت  30 م التح ي ال  لض اوامل الض االال لـ 

 لد  ان  دم التحد ي ، Multiplex and single PCR ن اة  فنال انزيم الالم ال المف   الالمتلد   

اددل انتددنج النامو يىددل اددل كددل مددل الجددال المىددؤالل ا   ددم التحدد ي ن يددن ظاددل هددذم اللوامددل م

hpmA  انزيمي الاو يز،ureC ،ureA   الالجال المىؤالل ال ا يواطflaA  يتلمنل  ن اة الـ ن

Multiplex PCR  امن الجال المىؤالل ادل انتدنج اندزيم الا ال ادز الالتدي هدوzapA  دم التحد ي 

   ىدداة P.mirablisازلددة لا ت يددن  30ندد ت ظا  ا  . Single PCRيددتلمنل  ن اددة الددـ ن ا دده 

ازلدة   ىداة  29ند ت ظكمدن ا.  zapAال ureA ، hpmAامتسكندن ل دل مدل الجا دنت (100%)



. الكمددددن مو ددددح هددددي flaAلجددددال  (%81.11ازلددددة   ىدددداة ) 21ال ureC( لجددددال 91.11%)

 (. 4-4)الج الل

بكتيريثي مثن   ثةعز31ـ االعداد وا نسب ا رئفية  جينيت عفامل ا ضراو   ث( 4-4جدول 

P.mirablis                        تقنية ا ـ  تنريل يبSingle and Multiplex 

    ا جينثثيت ا رسثثؤو ة عثثن عفامثثل 

 ا ضراو 

P.mirablis عدد عزالت بكتيريي ا ـ       

                                   

   ةا نسبة ا رئفي

        %  

ureC 29     96766% 

flaA 26     86766% 

zapA 30       111% 

hpmA 30      111% 

ureA 30       111% 

 

 

 ثتنريل تقنيثة يب P.mirablis(  بكتريثي flaA+ureCنفاتج تضخي  ا جينثيت   A:(4-4شكل  

( 111( وفف تيثثة  %175وا ررحلثثة كهربيئيثثي علثث  هثثالم االكثثيروز   Multiplex PCRا ثثـ 

ازلددة  21حاددث ا ددن ت (،M  =DNA Ladder 100-1500bpو رثثد   ثثيعة .حيثثث أ  

المىؤالل ال انتنج انزيم  ureCازلة لجال 29المىؤالل ال   ويل ا يواط الflaAموجاة لجال 

 الاو يز.



 

( 31-16 لنينثيت P.mirablis(  بكتريي flaA+ureCنفاتج تضخي  ا جينيت   :B(4-4شكل  

( وفف تيثة %175وا ررحلة كهربيئيثي علث  هثالم االكثيروز  Multiplex PCR تنريل تقنية يب

ند ت اللدز ت أظحادث ( ،M =DNA Ladder 100-1500،حيثث ا  ( و رثد   ثيعة 111 

 ureCال flaA( كننت موجاة لجا ي 11-30)

 

                      ة ـثثثثـقنيــنريل تــثثثثـ تيب P.mirablisريي ـثثثثـبكتـــ  zapAنثثثثفاتج تضثثثثخي  ا جثثثثين : (5-4شثثثثكل  

( و رد   ثيعة 111( وفف تية  %175وا ررحلة كهربيئيي عل  هالم االكيروز   PCR Singleا ـ

جمادع اللدز ت نتاجدة موجادة أظند ت  حادث،  M (1511-111(DNA Ladder= : حيث ا ،

 المىؤالل ال انتنج انزيم الا ال از. zapAلجال 



 

وا ررحلثثثثة  P.mirablis(  بكتريثثثثي hpmA+ureCنثثثثفاتج تضثثثثخي  ا جينثثثثيت   (6-4شثثثثكل  

 ثثثتنريل تقنيثثثة ا ثثثـ يو رثثثد   ثثثيعة ب(111وفف تيثثثة  ( %175كهربيئيثثثي علثثث  هثثثالم االكثثثيروز  

Multiplex PCR ،  حيثث ا M=(DNA Ladder 100-1500bp) اللدز ت ،أظند ت

 .hpmA+ureAنتاجة موجاة لجا نت كلنن 

 :ا درا ة ا رنيعية 4-6

أظن ت ال تدنئج الم ناادة هدي ال  ايدة الحنلادة ا  فدن  كااد  هدي مىدتوى   اكادز الح كادنت        

هي موول الم  س المون ال   مج المىنل  الاولادة كمدن مادال هدي  (TNF-αال  IL-6ال لوية )

 ( 1-4( ال )5-4)الج االل 

 فثثي مصثثفل ا ررضثث  ا رصثثيبين بخرثثج ا رسثثي ك ا بف يثثة IL-6( مقيرنثثة تراكيثثز 5-4جثثدول  

  واالصحيء.

 الل   المجنماع
 

 المل ل

 28.46a±288.96 49 الم  س

 19.75b±73.43 10 الىاط ال

 ± مثل ال طأ النانيي  



  ا ح ف الم تلفة  شا  الس الجو  اختسهنت كااد ال هدي المجموادة ا د  مىدتوى احتمنلادة

P< 0.05 

     فثثي مصثثفل ا ررضثث  ا رصثثيبين بخرثثج ا رسثثي ك  TNF-α( جثثدول مقيرنثثة تراكيثثز 6-4جثثدول  

 ا بف بة واالصحيء

 الل   المجنماع

 

 المل ل

 

 26.87a±345.37 49 الم  س

 b  26.73±89.4 10 الىاط ال

 ± مثل ال طأ النانيي  

  ا ح ف الم تلفة  شا  الس الجو  اختسهنت كااد ال هدي المجموادة ا د  مىدتوى احتمنلادة

P< 0.05 

 وتشخيصهي  P.mirablis: عزل بكتريي 5-1

     مدت املادة جمدع اللا دنت  يش ل أخمنج المىنل  الاولادة هدي الوقدت الحن د اهماة كااد ال لدذا     

  مدل اكثد  اندوا   P.mirablis.اليلد  ال دو  هي ال  اية الحنلاة مل م  س خمج المىنل  الاولاة 

ل  ايددة المتنلاددنت  دداوان هددي اصددن ة الجنددنز الاددولي ،القدد   ددم  شدد اص اللددز ت الا ت يددة قادد  ا

 ش اون االلان مل خسل   اية  لض الوفنت الز ااة الالمجن ية المل ثم التش اص الس اليط 

 ك الد اكن  الكذل  الفحوصنت ال اماوحاوية التش اواة.

للحودول   MacConkey Agarي  ـدـت ا   ا  الدس اليدط اكدن  المنكون  دم ز   اا دن        

الددس مىددتلم ات نناددة  ددنحاة اللددون ،متويددطة الحجددم  ات حنهددنت ملىددنء الغادد  م مدد ال لىدد   

اليىدتلمل اليدط اكدن  المدنكون ي ل مدو   ت يدن ال ات  ائحة  شاة  ائحة الىم  المدتلفل  السكتوز،

P.mirablis ل ونندن   ت يدن يدنلاة اليمازهدن ادل  دنقي ا ندوا  الا تا يدة الموجادة لوداغة كدد اد. 

  التدي  لد Blood Agar (الس اليط اكدن  الد د Swarrmingالكذل  ظن ت الح كة التموجاة )

 O'haraالهذم ال تاجة  تفق مع من ك مُ  (1-4كمن هي الش ل )صفة  ش اواة االلاة لنذال الا ت ين ال



 Al-Kazaz ال     Al-Bassamال( 2009الجمناتددده )Dharmadhikari ال  (2000)

(2013.) 

الدذي يلد   Chrom Agar ل   ل   م  ش اص اللز ت قا  ال  اية الس اليط ك الد اكن         

 لدون  P.mirablis  ت يدن  ظند تالل دل   ت يدن  نل خنصد نل اليطن  ش اودان للا ت يدن ا  يلطدي لوند

 .(2-4هي الش ل ) كمن  من ي هن ح

كمددن اظندد ت نتددنئج الفحددص المجندد ي ان خسيددن الا ت يددن الملزاللددة   ددون  شدد ل اوددانت       

 .(1994الجمناته ) Holtقوا ال ينلاة لواغة ك اد الغا  م ونة للىاو ات الهذا متفق مع 

كفحوصدددنت   مالادددة  لملتالتدددي ايدددتامدددن  نل ىددداة للفحوصدددنت ال اماوحاويدددة التش اوددداة         

 ،الالغ ض م نن  أكا   ش اص ج   الا ت ين قا  ال  اية P.mirablisللتش اص ا اللي لا ت ين 

قا  ال  اية لفحص ال دن لاز  كلنن ( ايتجن ة اللز ت1-4هن  اال حت ال تنئج الماا ة هي الج الل )

ظنددو  هنناددنت هوائاددة   لددة الددس قدد   نن الددس انتددنج انددزيم ال ددن لاز ا  كننددت ال تاجددة الموجاددة 

  ختادن  الكذل  كننت ال تاجدة موجادة ، H2O2 وو ال مان  ال  ل  ا نهة  ا الكىا  النا  الجال 

ا  لوحظ  غا  لون الويدط مدل ا خضد  الدس ايتنسك الىت ات  وصفة المو   الوحا  لل ن  ون 

اللون ا ز   نتاجة لتغا  لون الا الموثنيمول الس اللون ا ز   لزين ال ا س النا  الجا ي الهدذم 

 (1991الجمناته ) Colleeال تاجة كننت مطن نة مع 

  المثال الهحون يدنلان  ختادن  ماللز ت المش وة هحون موجان  ختان  احااطت  كمنال        

مددل التحلددل  Acetyl-Methyl Carbinol  اليدد نال  ال لدد  للدد د   ددويل الم كددب -الفددوك 

 (.1991الجمناته ) Colleeمطن ق مع الجزي ي للى  الهذا 

للز ت قا  ال  اية ،اليىت  د هدذا الفحدص لامن  نل ىاة لفحص ا ن الل ه ننت ال تاجة ينلاة       

المتنلانت ا    ون ال تاجة الموجاة   دويل حلندة ال ناة انوا  ج    P.mirablisللتماز  ال ج   

اللدز ت  الكدذل  ااطدت حم اء نتاجة  حلل الحنمض ا ما ي )الت  توهنن( ال حوله الس ا ن الل ،

الهددذم  انددزيم ا الكىدد يزنتاجددة يددنلاة لفحددص ا الكىدد يز ال لدد  للدد د قدد   نن الددس انتددنج  الا ت يددة

 (.1991الجمناتة ) Collee( ال 1994الجمناتة ) Holtال تنئج مطن نة مع 

م ا  كوندت هدذ ، DNAaseنتاجة موجاة  ختادن  الدـ  ازلة 49مل اصل  ازلة 32ااطت        

ازلدة  18 ان (2013 ا ت   اية الج دنحي ) هي حالاللز ت هن ت  فنهة حول المىتلم ات ،

جمادع اللدز ت المش ودة  اظند ت.م ونة للننلة الشفنهة حول المىتلم اتازلة   20مل اصل  



( 2002)الهدددي نتاجدددة مطن ندددة لمدددن حودددلت الاددده الطدددنئي  نتاجدددة موجادددة  ختادددن  الجاس ا ادددز

(، الق   م  ح ي  ا ختان  الموجب ال ط يق  ننء اليط الجاس ال ينئسل  ل    كده 2008الينيال)

امدن  حولده الدس الودس ة الهــــو  لاــــل اـــــلس  حلل الجاس دال  ،ْد  4هي الثسجة    جة ح ا ال 

   . (Collee et al., 1996)هنو  لال ال تاجة الىنلاة 

قدد   نن الددس   مدد  كددل مددل يدد   الىدد  الز  P.mirablisندد ت جماددع اددز ت   ت يددن اظ       

 H2Sايو  الدس الويدط   لدة الدس انتدنج كا يتاد  الناد  الجال  نل ال ايا ال الااطت غنزالال لوكوز 

 (.1991الجمناته )  Colleeالهذ متفق مع 

 P.mirablis:االعداد وا نسب ا رئفية  نزل بكتريي 5-2

الكنندددت هدددذم ال تاجدددة  ( هدددي هدددذم ال  ايدددة%28.82  ىددداة ) P.mirablisازلددت   ت يدددن        

( الذي  ال هي   اية اج اهن هي م ي ة ال جدف ان نىداة ادزل هدذم 2013)Hussienمتنن  ة مع 

هن   (2002الجمناته ) Khuranaامن   اية (.%21.3الاولاة كننت )الا ت ين مل خمج المىنل  

متنن  دة مدع ال  ايدة الحنلادة ايضدن ( الكننت هذم ال تاجدة %33.3ازلت هانن هذم الا ت ين   ىاة )

مدل خمدج المىدنل  ( ان نىداة ادزل هدذم الا ت يدن 2012كدنظم الخلدف ) ظن ت   ايدة.هي حال ا

Hassan (2008 )كمدن الجد   .ال  ايدة الحنلادة  لمداقدل  الهذم ال تاجة (%11.85كننت )الاولاة 

هي   اية اج اهن هي م ي ة ال نص ية ان نىاة ازل هذم الا ت ين مل خمج المىدنل  الاولادة كنندت 

(48.8%.)  

 mirabilis.Pإن  ال تنئج التي  م الحوول الانن هي ال  ايدة الحنلادة  ؤكد  ان إم ا داة   ت يدن ال

ال لد   ىداب  للمضدن ات للمىنل  الاولاة جنءت نتاجة  كتىنا الل يد  مدل الا ت يدن مننالمدة انلادة

 لنطي المضن ات قال اج اء التحلاست الم تا ية السزمة  ال  طدو  المننالمدة مدل قادل الىدس ت 

 (.Corker et al., 2000 جنم المضن ات الح يثة )

ق  ي ون ياب ا ختسف هي نىب اللزل لنذم الا ت ين هدو اد   المىتشدفانت المشدمولة هدي          

 الكذل  مويم الم ال جمع اللا نت .الحجومنن ال  اية 

اكثد  ممدن  ( الهي%17.34) ا  لوحظ مل خسل ال  اية الحنلاة ان نىاة اصن ة ا ننث كننت     

  من ق  ي جع الىاب الس  ندنء محداط ا حلادل الالمنادل  طادن ، (%32.15التي  لغت )هي الذكو 

ال نإل نهة  الس  ل  هإن  قو  ا حلال  يزي  مل التل ض لإلصن ة ممن  جع الس ح الث ا صن ة 

الهدي   ايدة (. Freedman (2005, ال ط يق صلو  المىداب الم  دي الدس المىدنل  الاولادة 



( الهدي ايضدن االدس ممدن %7.52ألندنث كنندت )( ان نىاة ا صن ة ل2012اج اهن خلف الكنظم )

كمن ان هذم الا ت ين   ون متواجد ال  شد ل (.%1.58)  ايتنمهي الذكو  ا  كننت نىاة ا صن ة ل 

طاالددي هددي الن ددنال الملويددة الا دد  انتننلنددن الددس ا حلاددل الالمناددل  ددؤ ي الددس حدد الث خمددج المىددنل  

 الاولاة لذا  ل  مل المم  نت ا نتننزية.

 (،ا بروتيز ،ا هيرفاليسينيفريز ا هرييظم:ا كش  عن عفامل ا ضراو  5-3

 P.mirablis م ال شدف ادل اندزيم الادو يز الدذي يلد  مدل اهدم اوامدل الضد االال لا ت يدن   -أ    

                  ا   ا  ممددددن يددددؤ ي  pHهددددي   ددددويل الحوددددس مددددل خددددسل  غادددد   نل منمدددد ال  ال  ؤ يالالددددذي يدددد

                            الدددددددس زيددددددددن ال   يددددددداب ا يونددددددددنت هدددددددي ا   ا  ال ددددددددذل  يزيددددددد  مددددددددل ملددددددد ل   ددددددددويل 

            ل  ايددة الحنلاددة ان جماددع اددز ت ل تددنئج الظندد ت أال (.Itami et al., 1990س )ـددـوـــالح

ال ل   نيتلمنل اليط    (%100)   ىاةاللنن النن لاة الس انتنج انزيم الاو يز  P.mirablis  ت ين 

ن ية الهو يل  مل الفحوصدنت التش اوداة لندذم الا ت يدن الهدذا ظصفة م  يل هال غا  لون الاو ين ،

( الالج نحي 2011الكننت هذم ال تاجة متفنة مع الطنئي ) MacFaddin (2000)مطن ق لمن اك م 

                    ا ددددددن الا الددددددس ان جماددددددع اددددددز  نم كننددددددت م تجددددددة  ( ا 2009) El.Baghdady( ال2013)

 لنذا ا نزيم .

  ىدداة الازلددة  44ا دد ت نتددنئج ال  ايددة الحنلاددة ان هندد  امددن  نل ىدداة  نتددنج النامو يىددل ، -ب 

الددس اليددط اكددن  الدد د  ها دد  ز ااتدد heamolysis- β (،الكددنن التحلددل مددل ال ددو  89.7%)

 كونه يلطي م نطق  حلل اال ح .     AB د  ش ي ص ف  %5المضنف الاة 

 ( مل   ت يدن المتنلادنت كنندت م تجدة%85.14( ان )2001الجمناتة ) Mishraالج  الانحث     

( ا  الج  2005ال تفق نتنئج ال  اية الحنلاة مع ال تاجة التي  وصل الانن الطنئي ) .للنامو يىال 

( مددل اددز ت   ت يددن المتنلاددنت الملزاللددة مددل التنددنا المىددنل  الاولاددة .كمددن جددنءت %93.4ان )

مددل  %45( ا   دال ان 2009ئج ال  ايدة الحنلاددة االدس ممددن  وصدل الادده الحىدا ي الجمناتدده )نتدن

 از  ه كننت محللة لل د .

مل خسل   ما  الغشنء ال لوي ل  ينت ال د النامو يىال الم تج مل هذم الا ت ين  أ ي يماة       

 (.Liaw et  al.,2003 ؤ ي الس  حطام ا نىجة ) مل ثمالالحم  

الملزاللدة مدل ا   ا    P.mirablis( ان از ت   ت يدن 2014) Al-Hamawandiال ال      

حددول  β-heamolysisلنددن الندد  ال الددس  حلددل الدد د ا   حددظ  و ددوا م ددنطق  حلددل الدد د نددو  

 المىتلم ات  الس اليط اكن  ال د.



ازلدة لندن  40الأظند ت ال تدنئج ان  P.mirablis م ال شف ال اندزيم الا ال ادز لا ت يدن كمن  -جـ

   ايدة مدعمتنن  ة نتنئج هذم ال  اية جنءت  (. %81.13)الن  ال الس انتنج هذا ا نزيم ال  ىاة 

مل از ت المتنلانت كنندت م تجدة لندذا ا ندزيم .كمدن  (%75.5)( ا  الج ت ان 2001الجمالي )

 .ا ا نزيمكننت م تجة لنذ كلنن ( ان اللز ت2013 ا ت   اية الج نحي )

اليلدد  هددذا  P.mirablisأ  يلدد  انتددنج انددزيم الا ال اددز مددل اوامددل الضدد االال المنمددة لا ت يددن       

 IGAالIGg ا نزيم مل ا نزيمنت المنمدة التدي لندن النن لادة الدس   ىدا  ا جىدند المضدن ال ندو  

 . et al.,2005 (Naidu)  فن  الن  ال الم نااة مل ثمال

 الغذائادة ا اليدنط هدي اإلندزيم هلنلادة ان فدنض اال  زيدن ال  الدس  ؤ ي التي ا يانا مل إن          

   كازهددن ال اللضددوية المددوا   نوااددة  هددي التاددنيل إن   إ  ا اليددنط  لدد  م ونددنت الددس  لددو    مددن

 الا ت يدن هدي اإلندزيم إنتنجادة  حفادز هدي م ندن كدل ال ال   هدنال  كاز الساضدوية  المدوا  الكذل 

 لملةالمىدت الت كااادة ا اليدنط يـهد التحلدل م طنة قط  الهي اإلنزيم جاةإنتن هي اختسهنت يىاب

((Chen et al.,1997.  كمدن أظند ت نتدنئج Al-Saedi( ان جمادع ادز ت 2013) الجمناتندن

 كننت م تجة  نزيم الا ال از. P.mirablis  ت ين 

 مددل از  دده (%27)( ا   ددال ان 2005)الىددل ي  الددس ممددن يددجله ألحنلاددة اة   ايددالجددنءت      

مدل ادز ت المتنلادنت  (%45)( ان2004جة لندذا ا ندزيم  .كمدن الجد ت ااد  الد زا  )تكننت م 

 El-Baghdadyالملزاللددة مددل   هددنت ال دد ج كننددت م تجددة  نددزيم الا ال از. ا مددن لددم يىددجل 

 لنذا ا نزيم.( اي ازلة م تجة 2009)

 :اختبير فحص ا حسي ية5-4    

ندو   12 أيدتلمنل  P.mirablisازلة مل   ت يدن  49 م اختان  الحىنياة ال الائاة لـ          

( ظند  ان ادز ت   ت يدن 3-4ا د  مسحظدة جد الل )ال مل اق اص المضن ات الحاويدة النانيداة .

P.mirablis  (       %100)مننالمدة  نمدة لجمادع ادز ت هدذم الا ت يدن ال  ىداة ا  ت ق  قا  ال  اية 

، الكننت نىاة Erythromicinال  Amoxillin/Cluvanic acid ، Rifampinل ل مل مضن  

هددي ال  ايددة الحنلاددة متواهنددة مددع الج ددنحي  Amoxillin/Cluvanic acidالمننالمددة لمضددن  

(. امددن  نل ىددداة %90.4( التددي  لغددت )2010)Al-Muhannak( الم  فلددة قلدداس اددل 2013)

ال مدو الا تاد ي  ويدنطة   ثاط   التي Isoniazidالـ هنو ينع  مل مجمواة  Rifambinلمضن  

 . RNA (Fluit et al., 2001)ممن يثاط  و اع  RNAا   انط  نوال  ننزيم  لم ال 



ن الا ت يدددن  ننالمددده ادددل ط يددق  غااددد  هدددي اندددزيم الالمدد ال  ىددداب حددد الث الطفددد ات أ نكمدد    

.الكنندت نتدنئج ال  ايدة  (Jawetz et al., 1998)ال  المويوماة التي  ح ث ان ال  ت  ا  انل  

( هي نىاة المننالمة لمضن  2011( ال الطنئي )2013الجمناتنن ) -Saedi Alالحنلاة متواهنة مع 

Rifamipin ( ا  الج  2004(.ال  تفق نتنئج ال  اية الحنلاة مع ايمناال )%100الالتي كننت )

 (.%19.35ان مننالمة از  ه كننت )

هدي هدذم Macrolides الذي يلو  لمجموادة   Erythromicinالنىاة المننالمة لمضن         

ت ( الددذي الجدد  ان جماددع اددز 2009)Mamoh ال Mordi ال  ايددة الحنلاددة كننددت متفنددة مددع 

( الدس ان جمادع ادز ت   ت يدن 2011ا دن  الطدنئي )كمدن  المتنلانت كننت مننالمدة لندذا المضدن  .

P.mirablis   الملزاللة مل ا   ا  كننت مننالمة لمضنErythromycin. 

ا   ننالد الا ت ين مضن  ا  ث المنيىال ادل ط يدق التحدوي  لموقدع الند ف الكدذل  الجدو            

التدي  لمدل الدس  حلادل  EreA  ،EreB لدس انتدنج انزيمدنت  ثاداط المضدن نظند ال هق  ن  نهة ا

        الكدذل  ادل ط يدق  غاد  نفن يدة الغشدنء ال لدوي Macrolidesحلنة السكتون هي نواال مضدن ات 

(Fluit et al ., 2001). 

  ، Nitrofuration  ،Chloramphenicol ،Cephalothinامدن  نل ىدداة للمضددن ات          

Nalidic acid   ،Gentamicin   المضدددددنCifotaxim  هنددددد   لغدددددت نىددددداة المننالمدددددة

هي ال  اية الحنلاة اقدل ممدن  وصدل  Nitrofuration(.الكننت نىاة المننالمة لمضن  11.22%)

              كننددت  Nitrofuration ( ا  الجدد  ان نىدداة المننالمددة لمضددن 2000الجمناتدده ) Zhanelالاددة 

( الس ان نىاة المننالمة لمضدن  2013الجمناتنن ) -Saedi Al  وصلت الـ(. هي حال 71.1%) 

Nitrofuration   نل ىددداة لا ت يدددن المتنلادددنت الملزاللدددة مدددل اا دددنت يددد ي ية م تلفدددة كنندددت 

( 2013كننددت متنن  ددة مددع الج ددنحي ) Cephalothinالان نىدداة المننالمددة لمضددن  (. 100%)

( الس ان نىاة المننالمدة لندذا المضدن  كنندت 2012) Karim (. هي حال ا ن %70الالتي  لغت )

(100%.) 

هدي ال  ايدة الحنلادة متنن  دة مدل  Chloramphenicolكمن كنندت نىداة المننالمدة لمضدن          

(.الاقدل %75  ىداة ) Chloramphenicol( ا  قنالمت از  نن مضدن  2013  اية الج نحي )

 (.%83.7المننالمة ل يه )غت نىاة لا    Hassan (2008) ممن  وصل الاه  

 ظن  الىس ت الا تا ية هي اغلب ا حادنن مننالمدة  ندوا  م تلفدة مدل المضدن ات الحاويدة   

 وو ال صحاحة هي اسج ا صن نت الا تا يدة ، إ  اصداح مدل الشدنئع جد ال  لمنلنننتاجة لل د ايت



هددي المىتشددفانت اددزل يددس ت متلدد  ال المننالمددة للمــددـضن ات الحاـــددـوية  ددمل أهدد ا  اللنئلددة 

  .(Silva et al., 2001)الملوية 

هندد  جددنءت  Aminoglycosidesالددـ اللنئدد  لمجمواددة  Gentamicnامددن  نل ىدداة لمضددن          

( ا  2011( ال  تفدق مدع الطدنئي )2008نىاة المننالمة هي ال  ايدة الحنلادة متواهندة مدع ينيدال )

( نىدداة 2013) Hussien( الددس التددوالي.هي حددال يددجل %25( ال )%57يدجس نىدداة مننالمددة )

 .Gentamicin( لمضن  %30مننالمة )

ىددال التددي  ادد ينن الا ت يددن ( الددس ان مننالمددة مضددن  الج تنمني2001) Katzungلندد  ا ددن      

الىددددنلاة لودددداغة غدددد اد  لددددو  الددددس الجددددو   سزمادددد ات مشددددف ال الددددس ا نزيمددددنت المحددددو ال 

  لسما وكسي ويني .

كمن  متل  الا ت يدن الل يد  مدل ا لادنت التدي  جللندن مننالمدة لمضدن ات ا ما وكسي ويدا ات   

( مل ال اياويود  نتاجة ح الث طف ال هي هذا الموقع  ؤ ي الس 30Sم نن التغا  هي موقع الن ف )

هن ان ا لفة للمضن  اال قلة نفن ية الغشدنء ال دن جي لجزئادنت المضدن ، القد    دون المننالمدة نن جدة 

اددددل انددددزيم   تجددددة الا ت يددددن يلمددددل الددددس  حددددوي  جزي اددددة المضددددن  ال نلتددددنلي هندددد ان هلنلاتدددده 

(Guven,2004)  . 

هي هذم ال  اية االدس ممدن  وصدل الاندن ينيدال  Cefotaximالمة لمضن  الكننت نىاة المنن   

( الدس التدوالي. ال ا دت %12.90( ال)%28.57( ا  كنندت نىداتنمن )2005( الالطدنئي )2008)

كنندت مننالمدة  P.mirablis( مدل ادز ت   ت يدن %70( ان )2010الجمناتده ) Felegoنتنئج 

 .Cefotaximلمضن  

الكنندت هدذم ال تاجدة ( %42.85نىداة مننالمدة )هي ال  ايدة الحنلادة  Cephalexinكمن اظن 

(  ا مدن %70( ا   ال ان نىاة المننالمة لنذا المضدن  كنندت )2005اقل ممن  وصل الاه خو  ا  )

 .Cephalexin( لمضن  %80( الس نىاة مننالمة )2013 وصلت الج نحي )

از الايددلة تددنج انزيمددنت الااتددن كتم  نتودد  مننالمددة مضددن ات الىافنلويدداو ي نت الددس ان       

ق اخ ى  تضمل  غاا  نفن يدة غشدنء ال لادة للمضدن  ممدن يدؤ ي الدس  ائالطاف هنط الانمن ه نك ط

صلو ة م ال  المضن  الالصوله الس موقع امله الهذم ا لاة خنصة  نلا ت ين الىنلاة لواغة غ اد 

ت الالتدي  لمدل الدس م دع  خدول ا  يحتوي الغشنء ال ن جي الس ق وات   ال ا ادة  د اس الاو ي دن

 (. Spanu et al.,2002المضن  الس  اخل ال لاة الا تا ية )



( الهدذم %32.15هي ال  اية الحنلاة )Ciprofloxacin كمن جنءت نىاة المننالمة لمضن  

( ان جماددع 2011( الالطددنئي )2008ال ىدداة   تلددف كثادد ا اددل ال تددنئج المحلاددة ا   ا ددت ينيددال )

  Mishra ددال ( لنددذا المضددن .كمن  ددال%100كننددت حىنيددة ) P.mirablisاددز ت   ت يددن 

( ا  كنندت هدذم %21.7كنندت ) Ciprofloxacin(  ان نىاة المننالمدة لمضدن  2001) الجمناته

ال  تفددق نتددنئج ال  ايددة الحنلاددة مددع مددن  وصددل الاددة  مددع نتددنئج ال  ايددة الحنلاددة .متنن  ددة ال تاجددة 

Karlowsky  ( الال2003الجمناته )( 9.1ذيل الج الا ان نىاة المننالمة لنذا المضدن  كنندت% )

كدنن المضدن  ا كثد  هلنلادة   Ciprofloxacin( ان مضدن  2004الجمناتده ) Raka. كمن ا دن  

 .   جنم الا ت ين المىااة هي اخمنج المىنل  الاولاة

قد  يلدو    Ciprofloxacin ـالا ت يدن  جدنم مضدن   الدهدذم ان المننالمة النلالة التي  ظن هدن    

الس ح الث طف ال ال اثاة  ؤ ي الس  غاا  هي موقدع الند ف )ا نزيمدنت المىدتن هة( هام دع ا  ادنط 

   (Johnson et al., 2005).المضن   نن اال زين ال انظمة ال هق

للددز ت   ت يددن  Impenemكمددن اظندد ت نتددنئج ال  ايددة الحنلاددة هلنلاددة انلاددة  جددنم مضددن  

P.mirablis ( لندددذا المضدددن  .ال تفدددق نتدددنئج ال  ايدددة الحنلادددة مدددع %100ا  كنندددت حىنيدددة )

Hussien(2013( ال الطددنئي )ا  كننددت جماددع اددز ت   ت يددن المتنلاددنت حىنيددة لنددذا 2011 )

( ا  الجد ت ان نىداة 2008المضن .ال  تلف نتدنئج ال  ايدة الحنلادة مدع مدن  وصدلت الادة يدلمنن )

( ا  الجد  ان 2014) Al-khateeb(. ال  تفدق مدع %58  )المننالمة كننت متويدطة لندذا المضدن

 (.%25نىاة المننالمة لنذا المضن  كننت )

كنندددت مننالمدددة  غلدددب  P.mirablis  ت يدددن لدددوحظ مدددل خدددسل هدددذم ال تدددنئج ان ادددز ت    

طاانل القد  يلدزى الىداب هدي  لد  الدس   اادف الا ت يدن لاا دة  ا يتلمنلالمضن ات الحاوية الشنئلة 

المىتشفانت المتمازال  نلتواج  المىتم  للمضن ات الحاوية, الهذا يشجع الس ح الث الطفد ات هدي 

ا  ان اللددسج  ددنلت اكاز ا اتان يددة للمضددن ات الحاويددة يددؤ ي  الددس قتددل الا ت يددن  ،المددن ال الو اثاددة

هظة الدس ة الالم ونة للغشنء الحاوي  ا من  انس الا ت ين  اخل حشوال متل   الى  ينت محناالمحاط

                                حاويتندددددددن ال طدددددددو  مننالمتندددددددن للمضدددددددن ات ال لمدددددددل كادددددددؤ ال لسصدددددددن ة  شددددددد ل مت ددددددد  

(2002. (Ehrlich et al .,   

 اد ي مننالمتندن للمضدن ات الحاويدة   .mirabilis P أنب   ت يدن هي ال  اية الحنلاة لوحظكمن  

 ىدد اة ال لدد   متسكنددن كاددنقي أهدد ا  اللنئلددة الملويددة مددن يىددمس  اسزمادد ات المننالمددة اال اوامددل 

   التددي  شددف  لجا ددنت Resistance factor (R-F)أال   Resistance Plasmidsالمننالمددة 



خنصددة  مننالمددة الا ت يددن للمضددن ات الحاويددة الهددذم اللوامددل  يم ددل لنددن ان   تنددل مددل الىددس ت 

                                المننالمددددددة الددددددس الىددددددس ت الحىنيددددددة لتودددددداح مننالمددددددة لمضددددددن  ملددددددال أال  كثدددددد  مددددددل

 لمنلت( المل أيانا  طدو  المننالمدة ا د  الا ت يدن هدو ا يدتKoneman et al ., 1997مضن  )

 للمضن ات الحاوية ال ش ل  ئا  ا   ا   نص ال اق يل هي المىتشفس. اللشوائي

 

  تنددعل انزي  ا بلرر  ا رفرد وا ر:تقنية تفي5-5

 Multiplex PCRالالمتل   PCR  Single ن اة  فنال انزيم الالم ال المف   لمنلت م اي          

هدي  Virulence Factorsهي التح ي ال  لض الجا نت المىؤاللة ال  لض اوامل الض االال 

 ات ا   محد ال  مدل ال اوكلاو اد ات  DNAمل خسل ايتلمنل قطع مل الـ، P.mirablis  ت ين 

(Oligonucleotide )الالتدددي  لمدددل كان ئدددنت (Primers)  لجا دددنت الضددد االال هددديمت وودددة 

ا  ، zapAال ureC ،ureA ، hpmA، flaA،الالتي  ملت الجا نت كل مل  P.mirablis  ت ين 

ادد ال  يددتلمنلن ال لددي للا ت يددن قادد  ال  ايددة الددذي حوددل ن الادده   DNA ددم ااتمددن  مىددت لص الددـ

 .   ج ي الاه املاة الالم ال Templateكننلب  Genomic DNA Mini Kitا يت سص 

هددي التحدد ي اددل جددال الاحدد  هددي التفناددل الواحدد  ، ا مددن  Single PCR ىددتلمل  ن اددة الددـ 

          هدددي التحددد ي ادددل جا دددنت متلددد  ال ) ن ئدددنت متلددد  ال ( هدددي Multiplex PCR ىدددتلمل  ن ادددة 

 التدي   PCRال تأث  ا   الان ئدنت المىدتلملة هدي هدذم الط يندة  ظد الف  فنادل الدـ  ،نف  التفنال 

  ،Mg،   كازالدددـ  dNTP,   كادددز الدددـ  annealing temperature تضدددمل   جدددة الحددد ا ال 

             Size productض ام ـج التدددــدددـ، الحجدددم نن  GC، نىددداة الدددـ  DNA templateز ـ كادددـ 

(Berg et al., 2000) ،  ن  نهة الس نوااة الـ Master Mix  المىتلملة هي التفنال . 

مل الودددفنت التش اوددداة لا ت يدددن المىدددؤالل ادددل انتدددنج اندددزيم الادددو يز ureCيلددد  جدددال 

P.mirablis، يدتلمنل  ن اددة نهدي ال  ايددة الحنلادة مددل اوامدل الضد االال التددي  دم  ش اوددنن   اد

 . flaAال  ureA  ،hpmA ،zapA فنال الالم ال  ن  نهة الس جال 

الج  ان انزيم الاو يز الا تا ي يتألف مل ثسث الح ات ه اادة هدي الفدن ال اتدن الكنمدن التدي  

(.الهدي ال  ايدة الحنلادة  دم   ايدة Chen et al.,1998) ureA,B,Cيشف  لندن  وايدطة جا دنت 

 .ureCال  ureAجال كل مل 

( كننت %91.11ازلة ال  ىاة ) 30ازلة مل اصل  29اظن ت نتنئج ال  اية الحنلاة ان 

 كمن هدي الشد ل.Multiplex PCRا   م التح ي ا ه  نيتلمنل  ن اة الـ ureC حتوي الس جال 



المىؤالل ايضن ال  ureAان جماع اللز ت كننت م تجة لجال هذم ال  اية الكذل   ا ت  (4-4)

 .(1-4كمن هي الش ل ) %100انتنج انزيم الاو يز  ىاة 

  ونه اكث  هلنلاة مل اندزيم الادو يز  P. mirabilis يمتنز انزيم الاو يز الم تج مل   ت ين

ا   ا  الددس   pHالم ددتج مددل اج ددنس الا ت يددن ا خدد ى ، حاددث يلمددل انددزيم الاددو يز الددس  غادد 

الننا ي الهذا يلمل الس   ياب هويفنت ال نلىاود الالمغ اىاود هي الغشنء الحاوي المت ون ممدن 

( الالدذي ي دون اكثد  اندوا   (Crystallin biofilmيدؤ ي الدس   دويل الغشدنء الحادوي الالدو ي

مضدن ات الحاويدة ا غشاة الحاوية  لنا ال ا  يلمل الس غلق النثنط  الاولاة الحمنية الا ت ين مل ال

 .(Jonese et al.,2005 ; Stickler, 2008)ممن يؤ ي الس هشل اللسج  نلمضن ات الحاوية 

( ا  كننددت 2008( الجمناتدده )(Stankowskaمددع متواهنددة جددنءت نتددنئج ال  ايددة الحنلاددة 

 (1991) الجمناتدهTakeuchiمدع متنن  دة الكدذل  جمادع از  ده كنندت م تجدة  ندزيم الاو يز.

الكددذل  اال ددحوا امددتسك اللددز ت ال ن جددة مددل  P.mirablisمددل  ureCالددذيل  ا ددوا انتددنج جددال 

( الدذي 2004الس انزيم الاو يز.كمن ا فندت مدع   ايدة ايدمناال )ز   ا   ا  الز   الحوس 

  ال امتسك جماع از  ه التي ازلنن الس الس انزيم الاو يز .

يحمدي مدل ثدم خدسل  حلدل الاو يدن الدس ا مونادن ال أ ي اهمادة الادو يز هدي ا م ا داة مدل 

كمددن اال ددح (. (Tanaka et al., 2003الا ت يددن مددل الت اكاددز الىددنمة الاللنلاددة مددل الاو يددن

Alamuri ت ين يىنا  هذا ا نزيم  ان (2009) الجمناته  P.mirablis الاو يدن  لمنلالس ايدت

يلدد  انددزيم الاددو يز مددل اوامددل .الالادد ال ال  DNAكمودد   لل تدد الجال ،المتطلددب لتودد اع الددـ

الض االال المنمة ممن يجللده يداان هدي حد الث الل يد  مدل المشدنكل الودحاة مثدل   دويل حودوات 

 .(Tanka et al.,2004)ال لس حويض ال لس الالتننا 

الا ت ين  نود  نيدتغسل الاو يدن الموجدو  هدي ا   ا  هذم ان  (Li et al.,2004الق  الج  )

ال ذل    هع مل ا س النا  الجا ي للاول نحو  Co2للطنقة هت تج ا مونان ال وصفنن مو  ا الحا  

الننا يددة مىددااة   يدداب ايونددنت  ائاددة اخدد ى هت ددون الحوددس ال ددذل   لمددل الددس ا قلددة انىددانا 

ا   ا  الاحتانيدده كمددن ان قنا يددة ا   ا  يددنمة لل سيددن ال لويددة ا   ددؤ ي الددس احدد اث  دد   هددي 

 ا نىجة ال لوية.

انمدددل  ددد االال مندددم لا ت يدددن المىدددؤالل ادددل انتدددنج النامو يىدددال  hpmAيلددد  جدددال     

P.mirablis ،ن اة الـ لمنلالهي هذم ال  اية  م التح ي ا ه  نيت Multiplex PCR  الأظن ت

   كمددن هددي الشدد ل hpmA( امتسكنددن لجددال %100ازلددة ال  ىدداة )30 هددي ال  ايددة الحنلاددةال تددنئج 



هدي ادز ت   ت يدن ( ان نىاة الجدو  هدذا الجدال 2013) هالجمنات Cestari هي حال  ال.(4-1)

P.mirablis ( 97.15كننت%). 

ينددود انددزيم النامو يىددال  تدد ما  غشددنء ك يددنت الدد د الحمدد  اددل ط يددق احدد اث هتحددنت  

صغا ال هي اغشداة ك يدنت الد د الحمد  الال سيدن الطسئاده الان الجدو م يلد  انمدل مندم هدي  زاليد  

                      ( هأندددده يددددؤ ي الددددس  حطددددام انىددددجة (Cytotoxicىدددداب يددددماته لل سيددددنالا ت يددددن  نلح يدددد ، ال 

يزيد  مدل ام ا داتنن   مدج المىدنل  الاولادة  مدل ثدمال(.Liaw et al., 2000) لمضدافال لادة ل

Abedel   Wahed et al.,2001).) اليلد  هدذا ا ندزيم مدل اوامدل الضد االال التدي  ىدنهم هدي

ام ا دداة هددذم الا ت يددن ،ا  يلمددل الددس  ددوها  المغددذينت نتاجددة املاددنت التحلددل التددي ينددود  نددن 

(Hynes and Walton,2000). 

 zapAلجددال  P.mirablis ت يددن  كمددن أظندد ت نتددنئج ال  ايددة الحنلاددة امددتسك اددز ت 

 Single ن اة الـ  تلمنلالذي  م التح ي ا ة  أي.(%100)المىؤالل ال انتنج الا ال از ،ال  ىاة 

  PCR( 5-4كمددن هددي الشدد ل)  الجددنءت هددذم ال تاجددة متفنددة مددع من وصددل الاددهStankowska) )

(.ا   ا وا ان جماع از  نم كننت م تجة لنذا الجال ال  ىاة 2013( الالج نحي )2008الجمناته )

(100%.) 

 ل  انزيمنت الا ال از مل ا نزيمنت المنمة التي لنن النن لاة الدس   ىدا  ا جىدند المضدن ال 

همادة كااد ال الم نااة لذل  اكتىات هذا ا نزيمنت اا يتجن ة  نلال  مل ثمال IgGال  IgAمل نو  

 ملدد    ت يددن المتنلاددنت النن لاددة الددس انتددنج  ،انمددل  دد االال منددم للا ت يددن الم تجددة لنددناتان هددن ن  دد

ف ا ه  ن  ا  المون ال  نلتننا Metaloproteaseا نزيم الحنل للا ال ال مل نو  ) ( الذي ُكش 

امن الىس ت غا  المم  دة مدل جد   المتنلادنت هندي اقدل  ،المىنل  الاولاة الا صن نت ا خ ى

 (Belas et al., 2004).كفنءال هي انتنج هذا ال و  مل ا نزيمنت 

انزيم الا ال از  ال ال منمنل هي انتنج الحنمض ا ما ي ال لو نمال المنم هي املاة حدث  ؤ يي

 .(Senior,1999زين ال الن  ال الس غزال المضاف ) مل ثمال  ويل ال سين الىن حة ال

التي يلد  مدل اوامدل الضد االال المنمدة التدي  flaAامن  نل ىاة للجال المىؤالل ال ا يواط 

هدي ال  ايدة الحنلادة  ويدنطة  ه ىنا  هذم الا ت ين الس الح كة  وو ال ي يلة ،ا   م التح ي ا 

مل ( %81.11  ىاة )ازلة  21الاظن ت نتنئج ال  اية الحنلاة ان  Multiplex PCR ن اة الـ 

                                      (.4-4كمدن هدي الشد ل) flaAجال كننت  حتوي الس  P.mirablisمل از ت   ت ين  30اصل 

 طددو ت مددل خددسل الل يدد  مددل  اومددل الضدد االال  إن إم ا دداة الا ت يددن  ندد د نىددتطاع النددولممددن 



 زيد  مدل هنم دن ادل كافادة قد  ال   P. mirabilisلتت اف مع  ا ة المضداف ،الان  د االال   ت يدن 

 ال اات الطاالي الس غزال ال  إصن ة المىنل  الاولاة . 

   :ا درا ة ا رنيعية5-6 

 م هي ال  اية الحنلاة قانس  لض المؤ  ات ا لتنن ادة التدي لندن اسقدة هدي حنلدة خمدج     

هي موول م  س خمج المىدنل  الاولادة  TNF-αال  IL-6ا   م قانس مىتوى  المىنل  الاولاة ،

ينيتوكا نت ايتجن ة االلاة لل مج حاث    فع مىتوين نن هي ال د هي الحن ت الحدن ال لل مدج  ل  ا  

ال د االال المد ض ،ا   دز ا  مدع زيدن ال  د االال ال مدج المد ى  دأثا م ال   اط مىتوين نن مع ح ية 

 (.Hedges et al.,1992) الس ال ىاج المونا

كمؤ   لل مدج الهدذا يتواهدق  IL-6هي مىتوى  ال كاا  نل ال  اية الحنلاة ا  فنا ن ت نتنئجظا

هدي  IL-6مىتوى ( ا   ال ا  فن  كاا  هي 2012الجمناته ) Abdulmohymenمع من جنء  ه 

 .موول الم  س المون ال   مج المىنل  الاولاة المزمل الكذل  المودن ال   مدج المثنندة الحدن 

( الدذي  دال ايضدن 2013الجمناتده ) Abolfazlالحنلاة متواهندة مدع  الكذل  جنءت نتنئج ال  اية

هدي مودول ا طفدنل حد يثي الدو  ال المودن ال   مدج المىدنل  الاولادة  IL-6ا  فن  هدي مىدتوى 

 الحن  .

يا أ  ن   فن  هي موول الم  س  ل   IL-6( ان مىتوى Jones et al., 2001كمن اك  )

ينانت مل  خول المىاب الم  ي كأيتجن ة م ناادة مدل قادل الجىدم  د  ا صدن ة الا تا يدة  1

،ا  يلتادد   مثن ددة انددذا  اال   اادده ينددود  دده الجنددنز الم ددناي ا دد  حدد الث ا صددن ة ا   شدداة الويدداط 

 جي . الن موني الذي يتم اه ازم ا   ح الث ال مج اال التلف ال ىا

 سهدددي مودددول الم  ددد TNF-αكمدددن  ا دددت ال  ايدددة الحنلادددة ايضدددن ا  فدددن  مىدددتوى     

الكنندت هدذم ال تدنئج متواهندة مدع الل يد  مدل ال  ايدنت ،ك  ايدة  المون ال   مج المىنل  الاولاة 

Mohkam ( الدذي اكد  ا  فدن  نىداة 2009الجمناتده )TNF-α  لد ى ا طفدنل المودن ال   مددج

( التدي  دال ا  فدن  مىدتوى 2013الجمناتده ) Mohkam .الكذل   تفدق مدع المىنل  الاولاة الحن

TNF-α مج المىنل  الاولاة الحن  الالمزمل  المون ال  ش ل كاا  الملحوظ ا   الم  س . 

الدددس انتدددنج االكىدددا  الزنددد  الدددذي يىدددنا  هدددي   دددنء ال سيدددن التشدددجا ية  TNF-αيحفدددز 

Dendritic Cells  التددي  تجدده الددس المثننددة الالمجددن ي الاولاددة هددي حنلددة ا صددن ة  ددنل مج ،الان

TNF-α   ي انن مني تش  اخل المثننة ال ناة اجزاء الجننز الاولي كجزء مل الم نادة الذا ادة  د



الدس يدطوا ال سيدن المودن ة  لح كانت ال لويةا صن نت الا تا ية ،ا   وج  مىتناست خنصة ل

(Engel et al.,2006). 

    Conclusionيتــــيجــــاال تنت

لا ت يددن ، كمددن ان  P.mirablis زايدد  نىددب ا صددن ة   مددج المىددنل  الاولاددة  وايددطة   ت يددن -1

P.mirablis  لل ىدددنء نظدد ا  حتوائندددن الدددس مدددؤث ات  ال  اينيددي هدددي اصدددن نت الن ددنال الاولادددة

 PCRجا ان هي  ن اة الـ  هن ل  ال شف ا نن مظن ين ال ح ي ا م ا اة 

 ظنو  از ت   تا ية  ننالد المضن ات الحاوية -2

لددم  لدد  Erythromicin ال  Amoxicillin/cluvanic acid  ، Rifampinان مضددن ات -3

الملزاللددة مددل خمددج المىددنل  الاولاددة ،ا  كننددت نىدداة  P.mirablis يددن تهلنلددة  دد  اددز ت   

همددن ا هضددل  Impenemال Ciprofloxacin.امددن مضددن ات %100المننالمددة لنددذال المضددن ات 

 هلنلاة  جنم هذم الا ت ين.

ل دل مدل اندزيم الادو يز الالا ال ادز الالنامو يىدل الكدذل   P.mirablisامتسك از ت   ت يدن -4

 امتسكنن الا ال ال المىؤالل ال   ويل ا يواط مل خسل التح ي ال الجا نت المشف ال لنم.

لدددددددددددددددوحظ ان ه دددددددددددددددنك ا  فدددددددددددددددن  هدددددددددددددددي مىدددددددددددددددتوى الح كادددددددددددددددنت ال لويدددددددددددددددة                                            -5

Interleukin-6 , Tumor Necrosis Factor-α) كمؤ دد ات التنن اددة  ددال الم  ددس )

 المون ال.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Recommendationيت ـــــــــيـفصـا ت

 شدد ل م فدد   هددي اددسج خمددج المىددنل   Impenemال  Ciprofloxacinمضددن ات  لنلمايددت-1

 .P.mirablisالاولاة المتىاب  وايطة   ت ين 

  اية  دأثا  اندزيم الا ال ادز الدس ال سيدن الاللمادة المد ى ا  انطده  ظدنه ال ا نثادنل ،ال  ايدة -2

هدددي   ت يدددن  zapB،zapC،zapD ،zapEا نزيمدددنت ا خددد ى التدددي  شدددف  مدددل قادددل الجا دددنت 

P.mirablis. 

ط ينة ممازال مل حاث الى اة ال نلال الوقدت هدي ااطدنء ال تدنئج  Multiplex PCR ن اة الـ -3

 .Single PCRمنن نة   تنئج الـ 

هدددي  شددد اص   ت يدددن  Chrom Agar ددد ال ال ايدددتلمنل ط يندددة الت طددداط الدددس اليدددط -4

P.mirablis. 

الااتمن هددن هددي الاحددوث كوننددن  ات نتددنئج  Primer design نتايددتلمنل  ن اددة  وددمام الان ئدد-5

 ن ادة   يدامنال  PCR الف مثنلاة للان ئنت الموممة المىتلملة هدي  ن ادة الدـا هن لظموثوقة ال وه

 .Multiplex PCRالـ 
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إيت سص ال وصاف إنزيم الاو يز مدل   ت يدن المتنلادنت الملزاللدة  (.2114  . ريعيل،  نيد محرد عف إ   

مل م  س خمج المىنل  الاولاة هي الامل. إط الحة  كتو ام. كلادة الللدود. الجنملدة المىت ود ية. 

 الل ا .

  ايدة الفلنلادة ا نزيمادة للاد ال ا  الملزاللدة مدل م تلدف ا صدن نت  (.2001ا جريلي، بي  عبيس فيضثل.      

 الاسقتنن  مضن ات الحانال.  ينلة منجىتا ، كلاة الللود، الجنملة المىت و ية.

المىدااة  لتندنا  Proteus.mirablis  ايدة ال اثادة لا ت يدن (.2113  .ا جنيحي ،مرو  راهي عبد ا رنن      

 نل . ينلة منجىتا  ،كلاة الت  اة .جنملة النن ياة.المجن ي الاولاة هي ا طف

اوامددل الضدد االال لددالض  (.  ايددة انتنجاددة  لددض 2119ا حسثثيني،رعد خليثثل .عبثثد ا لفي ،راثثد وا جثثففي ،اقبثثيل خضثثر 

(.              21)2المىت ودددد ية.  الددددود الملزاللددددة مددددل   هددددنت ا طفددددنل ال  ج.مجلددددة           الا ت يددددن 

                                                      

 Proteus mirablis.  ايددة اددل   مدداط ج ثو ددة (2111بشثثرى علثثي. ،  كثثيظ ، صثثبحي حسثثين ، خلثث     

 (.2)9الملزاللة مل المىنل  الاولاة.مجلة  غ ا  للللود.



للجد اثام الملزاللدة مدل خمدج المىدنل  الاولادة هدي   ايدة الحىنيداة ال الائادة (.2113خريس ,ازهر صثبحي      

 (.9)3م ي ة  لنو ة.كلاة الت  اة للللود الو هة .مجلة  ينلي للللود الو هة.

  اية ج ثوماة لالض مىاانت أخمنج المىل  الاولي للم  س هي مىتشدفس  (.2115خفرشيد، ثري أحرد      

 الت  اة. جنملة    يت. الل ا .كلاة   ينلة منجىتا . وزا ي اللند هي م ي ة ك كوك.

 Proteus mirabilisالم دتج مدل   ت يدن  Protease  ايدة اندزيم  (2111ا ربينثي ، بهثيء عبثد هللا  فتثة      

 جنملة  غ ا . –كلاة الللود  -المىااة  صن نت الجننز الاولي.  ينلة منجىتا 

أ المىدت لص  –لإلنزيم الحنل للاد ال ال ندو  م نااة   تا ية ال  اية  (.2115ا سندي، حسن علي حسين       

الملزاللة مل خمج الىال الاولاة. إط الحة  كتو ام. كلاة الللود.   Proteus mirabilisمل   تا ين

 .الجنملة المىت و ية. الل ا 

الملزاللددة مددل خمددج ا  ن  Proteus Spp. هواددة  لددض انددوا  المتنلادنت  (2008) ثلري  , ففثثيش رشثثيد.       

 الويطس هي  لنوية ال واحانن.  ينلة منجىتا , كلاة الللود, جنملة  ينلس.

،  نادة ال وصداف ( 2119ا شفيخ،رني مجيهد عبثدهللا وا نثيني ، ثنفد رشثيد و ثرني  ، ثرير فثتح هللا ،         

 Pseudomonas aeruginosaمددل   ت يددن  الزالائددف الزنجن يددة  Proteaseانددزيم الا ال اددز 

(: 3)3الملزاللددة مددل  لددض التنن ددنت الجدد الا الالحدد ال  ،مجلددة جنملددة ا ناددن  للللددود الودد هة ،

8941-1991. 

دراسةةت نيةةة و ت ئجز ل ةةت لةةل ا ضئامةةل التةةرائة ل ل نر ةة   (.2002).حمااد ألطااا،يك كراماار رحرياار ا       

 ال راق. لغداد.ج م ت .    ت ال  ئم. . رس لت م جسن ر Proteus mirabilis الممرتت

 Proteus  ايددة   ت يولوجاددة الكاموحاويددة الجزي اددة لا ت يددن  (.2005ا فثثيئي، هثثيدي رحرثثن رشثثيد.         

mirabilis  ,الملزاللة مل إلتنن نت المجدن ي الاولادة هدي  لدض مىتشدفانت  غد ا .  يدنلة  كتدو ام

 كلاة الللود, الجنملة المىت و ية.

.  ايدة ال اثادة لا ت يدن المتنلادنت الملزاللدة مدل ا غشداة الحاويدة (2111 .ا فيئي،خي د عبد ا كيظ  هيدي        

 .للل   الطااة اللسجاة . ينلة منجىتا .كلاة الللود.جنملة  ن ل

.   ايدة  لدض اوامدل الضد االال للا ت يدن الملزاللدة مدل   هدنت  (2006)راثد عبثد ا فيث . ،عبثد ا ثرزاش       

ال د ج المننالمتندن للمضدن ات الحاويدة الالمطند ات.  يدنلة منجىدتا , كلادة الللدود, جنملدة  ا طفنل

 المىت و ية.



  اية التأثا  التثااطدي ال ند ي  كمادة الاد ال ال (  2111 .ربيب كزار,واالء رحي   ،راد حربي ،ا نزاوي         

مجلدة جنملدة  ،   ا الملزلدة مدل اا دة ا Proteus mirablisللا اليتال المىت لص مدل   ت يدن 

 (.3) 14ال ن يل. 

 .  يدنلة منجىدتا .Proteus mirabilisازل ال  ايدة م  داة لج ثومدة (. 2115  .كيظ ، بشرى علي       

 كلاة الللود. جنملة الموصل. الل ا .

 Proteus.mirablis  اية ال   ماط ج ثومة   ت يدن (.2112 .كيظ ،بشرى علي وخل  ،حسين خل         

  229(:2)9الملزاللة مل اصن نت المىنل  الاولاة ،مجلة  غ ا  للللود 

اوامددل    (.   ايددة المننالمدة المتلدد  ال للمضدن ات الحاويددة ال لدض 2111  .ا ررجثيني ، محرثد فثثرج شثذر       

المىددااة  لتنن ددنت المجددن ي الاولاددة ال  ايددة المحتددوى  Proteus mirabilisالضدد االال لا ت يددن 

 الجنملة المىت و ية. –كلاة الللود  - ينلة منجىتا الاسزما ي. 

 (.2)24. طفا  المحتوى الو اثي .مجلة الت  اة الالللم . (2111  .مصفف ،دييني نفر ا دين        

 Proteus mirabilis  اية  أثا  ا الزالن المذاا هي المنء الس   ت ين  (.2118  .يي ين, نجالء نبهي        

المون ال  ج الا الح ال  م تلفة الالس املادة  دفنء الحاواندنت الم تا يدة المودن ة الملزاللة مل 

 كلاة الللود. جنملة  غ ا . الل ا .  ينلة منجىتا .  نلا ت ين نفىنن.

 

 



المل ثم كتن ة ايم الان ئ الم ا   ومامة مع نو   NCBIال خول الس الموقع ا ل ت الني -1

 .كمن هي الش ل  GENEالا ت ين هي حنل الـ 

 

الا ت ية الذي يالطي الموقع  ن ي ا كنمس ال الان ئ مل حاث ايمه ال نمل الايم الىسلة -2

  يوج  هانن الكمن ماا ة  نلش ل

 

الكمن  Gene Bankللان ئ مل     الجا نت  Sequenceالحوول الس التىلىل الجا ي الـ -3

 ماال  نلش ل.



 

للان ئ كمن ماال  نلش ل الا نتننل الس   ننمج   Sequenceنىخ التىلىل الجا ي ال نمل الـ  -4

Primer 3 Plus . الكمن يأ ي 

 

الكمن  Primer 3 plusللان ئ هي الحنل الم وص له هي   ننمج  Sequenceلوق الـ  -5

 ماال  نلش ل.



 

مثل   جة الح ا ال  General settingsيتم  اط ا ا ا ات المسئمة للان ئ مل ا يلنز  -1

الموجو   نللون ا خض   Pick primersالحجم نن ج التض ام الغا هن المل ثم ال ن  الس ايلنز 

 هي الش ل.

 

 Fالان ئ المومم الالذي يت ون مل الان ئ ا منمي  Primer 3 plusاخا ا يلطي   ننمج  -7

 كمن ماال  نلش ل . Fالالان ئ الل ىي 



 

( الم حل كن  نئان الس 717الالذي يىنالي ) hpmAالش ل يال نن ج  ض ام الان ئ المومم -8

 .Multiplex PCRهسد ا كن الز  أيتلمنل  ن اة الـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 hpmAهدي  داط )  ندنمج الد ال ات الح ا يدة( للادن ئ المودمم  TMOptimase Protocol Writerايدتلمل   ندنمج  -

 . ل  ا خنل  ىلىل الحجم نن ج الان ئ الكمن ماال PCRالالان ئنت ا خ ى المىتلملة هي  فنال انزيم الالم ال 

                 Summary                                    

In the present study ,170 blood and urine sample were collect of from 

Patients suffering from urinary tract infection from both sexes and from 

different ages , who attended to Al-Diwanyia Teaching Hospital , and   

Al-Diwanyia women and children Hospital in Al-Diwanyia city ,during 

the period from October 2013 to April 2014. The biochemical tests 

showed that 49% (%28.82) sample  belong to P.mirablis . The results 



also that females are highed to infection by urinary tract infection than 

males  for the number of infected females was 33/49 (%67.19) While the 

 number of infected males by urinary tract infection was 16 (%32.65).      

                                                                                      

The sensevity of P.mirablis bacteria samples was tested towards  12   

type of antibiotics depending on the way of spreading disics ,                   

and the results showed that the resistence of all the samples                       

 under present study were in a rate of (%100) for each of the                  

following antibiotics Amoxicillin/ Cluvanic acid, Rifampin, 

Erythromycine,  a rate of the following antibiotic Chloramphenicol , 

Gentamicin , Nitrofuration , Cephalothin , Nalidic acid and Cefotaxim 

was (%61.22).As shown resistance   rate   Cephaloxin and Ciprofloxacin  

(%42.85 (%32.65) respectively While the results showed sensitivity in     

a rate (%100) to Impenem.                                                                       

    Some of the genes of virulence factors were investigated using Single 

and Multiplex Polymerase Chain Reaction Technique and they are ureA 

and ureC responsible for producing urease enzyme , hpmA ,Which is 

responsible for producing of hemolycin ,zapA Which is responsible for 

producing protease enzyme , flaA ,Which is responsible for flagella. For 

the rates of the appearance of these genes were (%96.66) , (%100) , 

(%100) , (%100) and (%86.66).respectively.                                         

Also in the present study some of the indicating infections (Cytokines) 

Which has aconnection with urinary tract infection . For Tumor necrosis 

Factor – Alpha and Interleukine-6 were measured in the serum of the 

patients of the urinary tract infection caused by P.mirablis bacteria using 

Enzyme Linked Immunosorbent Assay technique ,for they found a high 

rising in the rate of these factors in the serum of the infected patient in the 

urinary tract infection .                                                                          

The results showed the role of most of the genes responsible for the 

virulence factors in isolates that isolated in the Al-Diwaniyah ,and that 

there is a relationship between high IL-6 and TNF-α in patients that 

infected with urinary tract infection caused by P.mirablis.                          
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