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الخالصة
عزلتتتتب البكتريتتتتا اللتتتتالبة لملتتتتو

تتتترا متتتتن  61عينتتتتة ردرار وبنلتتتتبة عتتتتز  %28,9متتتتن ر تتتت

عينتتتتتتتتة ردرار س اعتتتتتتتتب علتتتتتتتتبة عتتتتتتتتز بكتريتتتتتتتتا coli
 Klebsiellaس و aeruginosa

pneumoniae

211

 %70,49 Escherichiaس رمتتتتتتتتا بكتريتتتتتتتتا
 Pseudomonasفكاعتتتتتتتب علبتتتتتتت ة عزل متتتتتتت ا

 %8¸19و  %6,55وعلتتتتى التتتتتوالي كرر تتتتر بكتريتتتتا spp.

 Proteusعلتتتتبة عتتتتز  %14,75وبلغتتتتب

علبة عز  %11,47 P.mirabilisرما علبة عز  P.vulgarisفكاعب  %3,27ك
تتتتتت التعتتتترة عتتتتن تتتتت ر ستتتتالال بكتريتتتتا  P.mirabilisللتعبيتتتتر عتتتتن امتتتت ال تتتت الخاليتتتتا الطالئيتتتتة
البوليتتتتة )(UCA

)Adhesin

Cell

 (Uroepithelialس باالعتمتتتتاد علتتتتى رعلتتتتى معتتتت

التصتتتتاق

للبكتريتتتا بالخاليتتتا الطالئيتتتة البوليتتتة لالعلتتتا س رز تتتتت راتبتتتار العزلتتتة  P.mirabilis U7التتتتي تتتا معتتت
رلتصتتتات ا  %30,2عنتتت تنميت تتتا علتتتى وستتتا متتترق اللوريتتتا وفتتتتر
س وعنتت تنميت تتا علتتى وستتا ر تتار اللوريتتا تتا معتت
 U4التتتتي ربتتت
معتتت

معتتت

تتتن  24ستتتاعة ب رحتتتة تتترار 37

التصتتات ا  %20,3مقارعتتة بالعزلتتة P.mirabilis

التصتتتاق واتتتتيل عنتتت تنميت تتتا علتتتى وستتتا متتترق اللوريتتتا ور تتتار اللوريتتتا رز بلتتت

االلتصتتتاق  %4,7و  %1,65وعلتتتى التتتتوالي رر تتتر العزلتتتة  P.mirabilis U7تتتت ر للتعبيتتتر

عتتتتن الخمتتتت المقتتتتاو للمتتتتاعوت ستتتتبي البتتتتروتي

)∕P

 (MRوالخمتتتت المقتتتتاو للمتتتتاعوت ستتتتبي الكلبلتتتتيال

) (MR ∕Kراتتتز التعبيتتر عتتن الخمتت  MR ∕Pو  MR ∕Kعنتت تنميتتة  P.mirabilis U7علتتى
االوستتتتات الزرعيتتتتة الصتتتتلبة كعتتتتز امتتتت  UCAوعقتتتتي حزئيتتتتا س بدستتتتتخ ا اليوريتتتتا بتر يتتتتز  2متتتتولر و
الصتتت مة العراريتتتة و بريتتتتا االموعيتتتو بنلتتتبة ت تتتب  %50و رمتتتال  Deoxycholateس تتتا تر يتتتز
بتتتتتروتين  UCAهتتتتتو  1,65متتتتتايكرومرا تمليلتركرر ر التر يتتتتت الك ربتتتتتائي وبوحتتتتتود المتتتتتاد الماستتتتتخة
 SDSوبعتتت الترستتتتيت بكبريتتتتتا االموعيتتتتو ر تتتتر  6تتتتز س العزمتتتتة  5تمثتتتت بتتتتروتين  UCAالمنقتتتتى
حزئيا والذة بل وتع الجزيئي  17782دالتو ك
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المقدمة:
متتتن م تتتادا العيتتتا ال تتتائعة االستتتتعما مثتتت

تتى امتتم الملتتالل البوليتتة باهتمتتا البتتا ثين و
العاملين في المجا الطبي ؛ لكوع يمث م كلة من
م ا

م تتتتتتادا

الصعة العامة س ما اع يعت متن االمترا

البيتاال تتتتتتتا

و االمينو اليكوستتتتتتاي

وميرهتتا متتن م تتادا العيتتا االاتترم ك متتا ر

الم متتتتة والمتكتتتترر العتتتت وي ك تتتتتت التر يتتتتز فتتتتي

االستتتتعما الع تتتوائي لم تتتادا العيتتتا ردم التتتى

اللتتتتنوا االايتتتتر علتتتتى بكتريتتتتا P.mirabilis

ر تتتور اللتتتالال المقاومتتتة ومتتتن تتتت عتتت

فايتتتة

الرتفتتان علتتبة اال تتابة ب تتذا البكتريتتا تياستا س بنلتتبة

العال ض امم الملالل البوليتة []9ك وحت

ت يثا

وحودهتتتتا بو تتتتف ا حتتتتزلاس متتتتن النبيتتتتب الطبيعتتتتي

ا الم تتاد العيتتوة  Ceftriaxoneفعتتا %100

تتتتتوالي]2,1[ % 5ك تلتتتتتبت

ض ت حمي ت رالحنتتات البكتيريتتة الملتتببة اللت تتاا

بكتريتتا  P.mirabilisاال تتابة بالت تتاا الملتتالل

الملالل البولية وب من ا  ]3[ P.mirabilisمتا

البوليتتة لالتفتتا تبتت بلتتوم ستتن الم رستتة بنلتتبة

ا العصتتتتى البوليتتتتة التتتتتي تكوع تتتتا بكتريتتتتا

 ]3[ %21,2رما بالنلبة للمرضى بع عملية ترن

 mirabilisعنت اال تابة بخمتتم الملتتالل البوليتتة

الكلتتتى فتكتتتو علتتتبة اال تتتابة ب تتتذا البكتريتتتا هتتتي

تعمي ا من م ادا العيا المختلفة ؛ ما وتعمي ا

]4[ %5,17ك تعود ت ر هذا البكتريا على ك ت اي

ري ا من فع الج ات المناعي لالعلا [ ]10كتنتم

امم الملالل البوليتة المتال تا الع يت متن عوامت

بكتريتتتتتا  P.mirabilisامتتتتت ال تتتتت الخاليتتتتتا

الفوعتتتة ف تتتال عتتتن تتتت رت ا علتتتى رعتتتتا اعتتتزيت

الطالئيتتتتة البوليتتتتة

اليوريزس تمتلل الق ر على العر ة ) (Motilityس

) adhesionالتتتتتي يعتتتتود ل تتتتا التتتت ور االساستتتتي

لالعلتتتتتا كز ت تتتتتك

و االحتيتتتتتتا

cell

P.

(Uroepithelial

) (Invasivenessس و اعتتتتتتتا

لاللتصتتاق علتتى الخاليتتا الطالئيتتة البوليتتة لالعلتتا

)(Hemolysinس واعتتتتا اعتتتزيت

والتتتي رتل ت علي تتا فيمتتا بع ت تلتتمية الخم ت ميتتر

البروتيتتتز ) ]5[ (Proteaseرمتتتا االعمتتتات القتتتادر

الملتتتز ) (Non-agglutaniting fimbriaeك

علتتتى اعتتتتا اعتتتزيت البيتتتتاال تميز تكتتتو زا تتتت ر

متتتتا تنتتتتتم هتتتتذا البكتريتتتتا ري تتتتا امتتتت المقتتتتاو

ال يمواليلتتتين

عالية على االلتصاق على ح را الخاليا الطالئيتة

للماعوتستبي البتتروتي

البوليتتة والقثطتتر البتتولي وتكتتوين الغ تتال العيتتوة

) ∕Proteus like fimbriae) (MR∕Pو الخمت

[ ]6,5ومتتتن العوامتتت االاتتترم التتتتي تعمتتت علتتتى

المقتتتاو للمتتتاعوت ستتتبي الكلبلتتتيال (Mannose

تياد فوعة هذا البكتريتا تت رت ا علتى اعتتا اعتوان

)resistant ∕Klebsiella like fimbriae

مختلفة من الخملة [ ]8,7كتقاو هذا البكتريا الع ي

) (MR∕Kس ﺇز تمتلتتتتتتتل امتتتتتتت  MR∕Pالقتتتتتتت ر
52
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لاللتصتتاق علتتى الخاليتتا الطالئيتتة البوليتتة لالعلتتا

و عتتتز وت تتتخيي بكتريتتتا mirabilis

وهي ري ا ممن حي ﺇز تعم على ر اي رستجابة

والتعتترة عتتن تت رت ا علتتى اعتتتا الخملتتة ودراستتة

قتتتتن بكتريتتتتا  P.mirabilisفتتتتي

دورها في االلتصاق علتى الخاليتا الطالئيتة البوليتة

مناعيتتتتة عنتتتت

العيواعتتا التجريبيتتة والتتذة يى ت علتتى ت ت ر هتتذا

P.

لالعلا ك

البكتريا على رعتا ام  MR∕Pوبملتويا عالية

المواد و طرائق العمل:

عن ت اال تتابة س رمتتا الخم ت  MR∕Kفتمتلتتل تتت ر
االلتصتتتتتاق علتتتتتى الخاليتتتتتا الطالئيتتتتتة للكليتتتتتة

جمع العينات

[]11,10كوح ت البتتا ثو بتتا هنالتتل عالتتتة و يقتتة

جمعتتتتت  211عينتتتت ﺇدرار ألشتتتتماا منتتتتا ي

بين اعتتا االستوات والتعبيتر عتن الخملتة ازا تتزداد

التهاب المجتار ال لليت لمت الجن تي مايهمتا ل

تابلية البكتريتا علتى اعتتا الخملتة لمتا تلتة تابليت تا

ممتاف المراحل العمري  ،ل مانت العينات تؤمذ

على العر تة متا وتتزداد اعتاحيت تا اي تا لمتا تت

متتت اادرار الل تتترك ل تتتتر اان تتتياب االلتتتك

تر يز االو لجين ر نال مر لة النمو[]13,12كتق

لتتتادرار  ،ل تتتعت العينتتتات متتتك .نتتتانك مع متتت

تابلية بكتريا  P.mirabilisالمطفر للجين الم فر
للخملتتتتة عتتتتون ) (MR∕Pو
)(PMF

mirabilis

أمتتذت العينتتات م ت م تشتتفيات محام ت

P.

تتداد ل

التتتتك شتتتمات ف م تشتتتفة الما ميتتت  ،ل م تشتتتفة

 fimbriaeلاللتصتتتتاق علتتتتى الخاليتتتتا

اليرمتتل للامتتد م ت 2005-11-16ل ل اي ت -20

الطالئية البولية اتار الجلتت العتي وااليتا الكليتة

2006-2

والمثاعة البولية داا الجلت العي [  ]14ك رتج تب
الع يتتت متتتن ال راستتتا لتطتتتوير لقتتتا ضتتت بكتريتتتا

تشميا العزات

 P.mirabilisبلبت ررتفان علتبة اال تابة بخمتم

شمنتتتتتتت العتتتتتتزات أعتمتتتتتتادا عاتتتتتتة منتتتتتتنف

الملالل البولية والذة تلبب هتذا البكتريتا واا تة
المرضتتتى التتتذين يعتتتاعو متتتن ت تتتوها وريفيتتتة
وت ريعية للملالل البولية والمرضى الملتتخ مين

الم تتتتتتمدم متتتتت

[ ]17,16امتتتتتا اامت تتتتتارات

الميملحيلي ر ت ااعتماد عاة []18

للقثطر البولية ولم تويلة و النلال الالتي يعاعين
متتن تكتترار اة تتابة ببكتريتتا Eschericia coli
تبتتت ر تتطتتتور اال تتتابة ببكتريتتتا P.mirabilis
كلذلل است فب هذا ال راسة التعرة عتن االحنتات
اللالبة لملو

رمتتتتتتتتتك []15

لعاتتتتتتتتتة لمتتتتتتتتت الررا تتتتتتتتت

را الملتببة لخمتم الملتالل البوليتة
53
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 ) 4-3متترات  ،عتتدلا عا ت الرا تتب ت  PBSذ

متريتتتتتا  P.mirabilisعاتتتتتتة

التتر .الهيتتدرلجينك 7,2

المايا الرا ي ال للي لان ا [ ]19ف

ت ر عتتدد المايتتا

ل

الرا ي التة ) 5 10 × 1مايت را يت  /ماياتتر

 -1تح يرمايا ال متريا

ا تعمال ال Hemocytometer

نشتتترت العزلتتت U7

 P.mirabilisعاتتتة أمتتتار

الالريتتتتتتا لمتتتتتتد 24

تتتتتتاع  ،تتتتتتت ن اتتتتتتت

 -3أمت ار االتنا ال متير

م تتتتتتتعمرتا التتتتتتة متتتتتتر الالريتتتتتتا ل ح تتتتتتنت

 )1مزج  1ماياتر م العال ال متير

درجتتت حتتترار  37لمتتتد  24تتتاع  ،ن تتتذت

) 8 10 × 1لحد مملن لم تعمر  /ماياتر مع

تتتتتترع

المايتتتتتتا جهتتتتتتاز الرتتتتتترد المرمتتتتتتز

 1ماياترم عال المايا الرا ي

 3000دلر /د.ي تتتتتت لمتتتتتتد  15د.ي تتتتتت  ،اعيتتتتتتد

أن ل ه دل أ ام العال ال متير

المايتتتتتتتا التتتتتتتة

) 8 10 × 1لحتتتتتتتد مملنتتتتتتت

لنفه

يرره

 7,2ل أعيتتتتتتدت عمايتتتتتت الن تتتتتتذ متتتتتترتي  ،تتتتتتت
عا تتتتتتت المايتتتتتتا

) 5 10 × 1

ماي را ي  /ماياتر مك ان ل امت ار ،مع تر

تعايتتت المايتتتا تتت  PBSذ التتتر .الهيتتتدرلجينك

تتتتتت  ، PBSل

ترميز

تتتتتت ر عتتتتتتدد

 )2ح نت اانا يب درج حرار  37لمد 60
د.ي مك حا ن لزاز

رع  70دلر /د.ي

لم تتتتعمر /ماياتتتتر تتتاجرال رري تتت العتتتد الحتتتك
 )3ن ذ العال

لامايا )(Viable Count

د.ي  ،مب الرا

-2تح ير المايا الرا ي

المايا الرا ي

 )4ألمل الرا

ن تتتذت

نشر .رر م

لمد 5

ال رر

د.ي
مب الرا

 ) 4-3مرات لاتماا

م ال متريا يير الماتن

المتل ر لفتتا ييتر متزلجت متع التممتد مت عتد
رع  1500دلر /د.ي

ل ي ل الرا ب  ،PBSل

أعيدت المرل نف ها ل

جمعتتتتتتت عينتتتتتت ﺇدرار ألل النتتتتتت ار لتتتتتتادرار
لجتتتلد حالتتت التهتتتاب لامجتتتار ال لليتتت

رع  1500دلر /د.ي لمد 5

ل ح رت شريح زجاجي
مل أن ل

عاة أنفراد تنشر

م تمدا حام الشريح الزجاجي  ،ت

ترمت لتجف مك الهلال
ل أعيد تعايت الرا تب الحتال عاتة

 )5ت تت الشريح الزجاجي

المايتا الرا يت ت  PBSذ التر .الهيتدرلجي

رر م الميتانلل

المرا لمد 5د.ا  ،ل ت ن ت مال ممزا

 ، 7,2ل رجت اانا يب ت أعيدت عماي الن تذ
54
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اع ت ي ات ازال الن

الزا د

الحمتتتتر متتتتع ع تتتتها متتتتال  5د.تتتتا

 ،ل ترمت لتجف ت محنت المجهر ال ل ك
ل تم ير  X 100م تعمال الزيت ،
النتا ج ح اب عدد ال متريا الماتن

نتيج ملج

جات

أل أ.تتتتل

[]20

اا تماا ل التن ي الجز ي ل رلتي ممل

40

: [ 22 ] UCA

ماي را ي  ،ت ح ب معدل التنا ال متريا /

تنمي ال متريا

ماي را ي
أمت ار .ا اي متريا  P.mirabilisعاة أنتاج P

نشتتترت العزلتتت  P.mirabilis U7عاتتتة ل تتتر

 MR ⁄ل  MR ⁄Kم تمدا أمت ار التاز

أمتتتار الالريتتتا لمتتتد  24تتتاع درجتتت حتتترار

الدمل ف

 ، 37تتتت عا تتتت المايتتتا ال متيريتتت تتت  PBSذ
التتتتتتر .الهيتتتتتتدرلجينك 7,2حجتتتتتت  5ماياتتتتتتترات

ح تتتتترت المايتتتتتا ال متيريتتتتت ل مريتتتتتات التتتتتد

لن تتل العتتال ال متيتتر التتة ل تتر متتر الالريتتا

الحمتتتتر الرازجتتتت ترميتتتتز  %3م تتتتاف اليهتتتتا

ح تتتنت لمتتتتد  24تتتاع درجتتتت حتتتترار 37

تتتتتمر المتتتتتانلز ترميتتتتتز  %1لمتتتتت المنتتتتتدر

ن تتتتتذت المايتتتتتا تتتتتالررد المرمتتتتتز الم تتتتترد

[]20

تتترع  3000دلر /د.ي تتت لمتتتد  15د.ي تتت تتتت

أمتتتتتا مريتتتتتات التتتتتد الحمتتتتتر المد تتتتت ح تتتتترت

ي تتتتات المايتتتتا متتتترتي

ترميتتتتتتز  % 3م تتتتتتاف اليهتتتتتتا تتتتتتمر المتتتتتتانلز

الهيدرلمالري

ترميتتتتتتتتتتز  % 1عتتتتتتتتتتد معاماتهتتتتتتتتتتا محاتتتتتتتتتتلل

محاتتتتلل دار ل تتتتتر

منل الممل ع يشال ال متريا

الTannic acidالمح تتتر انيتتتا لمتتت المنتتتدر

عاتتتتتت را تتتتتتب المايتتتتتتا ال متيريتتتتتت

[]21

محاتتتتتتلل

مل تتتتتفات النتتتتتلديل  ،ممتتتتتا لي تتتتتاف أي تتتتتا
أمت ار التاز الدمل ف

حجتت م تتال متتت محاتتلل اليلريتتتا ل تتع عتتتال

أجتتتتتتتتر اامت تتتتتتتتار ل تتتتتتتتع .رتتتتتتتتر حجتتتتتتتت

المايتتتتتا ال متيريتتتتت متتتتتك حمتتتتتا متتتتتا ك درجتتتتت

30متتتتايمرللترا متتتت العتتتتال ال متيتتتتر ل.رتتتتر

حتتترار  65لمتتتد  20د.ي تتت

تتتت التتتتماا متتت

متتتت التتتت  RBCsحجتتتت  30متتتتايمرللترا عاتتتتة

مايتتتتتتا ال متريتتتتتتا منزلعتتتتتت الممتتتتتتل تر تتتتتتي ها

شتتتريح زجاجيتتت ن يفتتت متتتع التحريتتت الم تتتتمر

تترع  g7500لمتتد

درجتت حتترار ال رمتت

ل تتار المن تتذ الد.ي تت
 10د.ا

يعتتد تاتتز مريتتات التتد
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د.ي تتت  ،تتتت أجريتتتت عمايتتت التتتدياز

تر تتتتتيب تتتتترلتي ممتتتتتل  UCAل رلتينتتتتتات

التتتدار ل تتتتر

ال شال اامر

ن تتتتتب تشتتتتت ع ممتافتتتتت متتتتتع التحريتتتتت

الم تتتتتتمر عاتتتتتة جهتتتتتاز المحتتتتتر الم ناري تتتتتك
درجتتتتتت حتتتتتترار  4لمتتتتتتد  2تتتتتتاع

الهيتتتدرلمالي لمتتتد  72تتتاع

متتتتع الت ييتتتتر الم تتتتتمر لمحاتتتتلل التتتتدياز درجتتتت

أ تتتتتتتيفت م ريتتتتتتتتات ااملنيتتتتتتتل (NH4)2SO4
لاعتتتتتال

تتتد محاتتتلل

جمتتتتتتع

حتتترار 4

ل.تتتدر ترميتتتز ال تتترلتي

عاة رري

[]23

ااعتمتتتاد

الترحيتتتل المهر تتتا ك متتتك لتتتا عديتتتد اامريتتتل

را تتتتتب ال رلتينتتتتتات ل تتتتتار المن تتتتتذ الد.ي تتتتت

أمايتتتتتتد لجتتتتتتلد المتتتتتتاد الما تتتتتتم  SDSلمتتتتتت

رع دلرا  g12000لمد  20د.ي

رري تتتت [ ]24ح تتتتر لتتتتا الفنتتتتل ترميتتتتز10
 %لمحالل %10 SDS

التن ي الجز ي ل رلتي ممل UCA

ال رلتينات ال يا ي

عاتتتتتتتتتت الرا تتتتتتتتتتب محاتتتتتتتتتتلل دار ل تتتتتتتتتتتر
الهيتتتتدرلمالري  ،تتتتت أجريتتتتت عمايتتتت التتتتدياز

ح تترت محاليتتل ال رلتينتتات ال يا تتي Bovin

تتتتد التتتتدار ل نف تتتته لمتتتتد  16تتتتاع درجتتتت

Lysozyme serum albumin, Trypsin,

 4لأزياتتتتت المتتتتتلاد ييتتتتتر الذا تتتتت

 ,Transferrin,التك أ تمدمت لمعاير رلتينات

حتتتترار

ل تتتتار المن تتتتذ الد.ي تتتت

تتتترع g20000

اانملذج مذا ال رلتينات ال يا تي المجفتد

لمتتتتد  30د.ي تتتت  ،تتتتت أ تتتتيف لاعتتتتال محاتتتتلل

 0,2ماياتر م محالل الدار ل المزي لانمتلذج

 Sodium deoxycholateن تتتت % 0,5
 ،تتتت أجريتتتت عمايتتت التتتدياز
 deoxycholateن تتتتتت

لالمجهز م شرم BHD

تتتد دار ل تتتتر

الهيتتتتدرلمالري ل الم تتتتاف ليتتتته

النتائج والمناقشة:

Sodium

-العزل لالتشميا

 % 0,5لمتتتتتتد 48

تتتتاع متتتتع الت ييتتتتر الم تتتتتمر لمحاتتتتلل التتتتدياز

جمعت  211عينت درار ثمتاتت األدرار الل ترك

درج حرار 4

أللل النتت ار  ،لعنتتتد تنميتهتتتا عاتتتة ل تتتر أمتتتار

تتتتتتتتتتتت ﺇ زالتتتتتتتتتتت جزي تتتتتتتتتتتات

الماملنمك أ هرت النتا ج أ  61عين درار ذات

Sodium

نمل متير  ،للتذا يعنتك أ ن ت عتزل ال متريتا

 deoxycholateييتتتتتتتتتتر الذا تتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتار
المن تتتتذ الد.ي تتتت

متك

تتتترع g12000

ال ال لمال مرا لالم

لمتتتتد 20
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لتتك  ، %28¸9للتتذه النتيجت اتتلامت متتع نتتتا ج

ممتتتا أشتتتار  ]28[ AL-Mayahieالتتتة أ ن تتت

درا ات أمر  ،ﺇذ لجد الع يد [ ]25أ عينات

عتتزل متريتتا E.coliلتتك  ، %75أمتتا ن ت عتتزل

اادرار التتتك أ هتترت نمتتلا متيريتتا مانتتت ن ت

متريتتتا  K.pneumoniaeل P. aeruginosa

 %18¸67ممتتتتتتتا أشتتتتتتتار  Ramakrishnanل

ل  P.mirabilisلك  %5ل لانلات جميعا

 ]26[ Scheidالتتة أ ن ت  %90م ت عينتتات
درار مر تتتتة ت تتتتدل عاتتتتيه أعتتتترا
الحلي

شمنتتت  9عتتزات تا ع ت التتة جتتن

التهتتتتاب

ل الماي الحاد أ هرت نمل

ااعتماد عاة اامت ارات الميملحيلي التك أشار

متيتر

اليهتتا  Colleeلجماعتتته [ ]16ل  Holtلجماعتتته

أما  Tsaoلجماعته [ ]27لجدلا أ  %63م

[ ، ]15ل مانتتتتتتتت  7عتتتتتتتزات عا تتتتتتتد لانتتتتتتتلت

عينتتتات درار أرفتتتال عمتتتر  5أيتتتا  15 -تتتن )

 P.mirabilisل ن

أ هرت نملا متيريا ل  %37منها ل ت هر نمتلا

عزل  %11,47الشمل )2

 ،ل  2عزلتتت عا تتتد لانتتتلت  P.vulgarisل ن تتت

متيريا شمنت العزات العا د لاعا ا المعلي ل

عزل  %3,27مت

متريتتا  Pseudomonas sppااعتمتتاد عاتتة

لمال مرا ل الم ت

مننف رمك [ ]15لمما م ي مك الجدلل )1
أ هرت النتا ج أ الن

Proteus

تي مجمتلت ال متريتا ال تال
لممتج الم تال ال لليت

ﺇذ

تميتتز النتتلت  P.mirabilisملنتته تتال ا امت تتتار

المعلي لعزات متريتا

اانتتدلل لييتتر مممتتر ل تتمر المتتالتلز لمنتتتج لا ت

 E.coliمانتتتت  %70¸49متتت مجمتتتلت عتتتزات

Ornithine decarboxylase

ينمتا النتلت

ال متريتتا ال تتال لماتتل متترا لال تتال عتتددلا 61

P.vulgarisم تتتتد تميتتتتز ملنتتتته ملج تتتتا امت تتتتار

Proteus

ااندلل لمممرا ل مر المتالتلز  ،لييتر منتتج لات

عزل  ،مك حتي مانتت ن ت متل مت

 sppل متريتتا  K.pneumoniaeلتتك%14¸ 75

 Ornithine decarboxylaseالجتدلل )2

عزل متريتا

ممتتتا أ تتتتمد ن تتتا التشتتتميا  api-20Eلذلتتت

ل  %8¸19لعاة التلالك أما ن

 P. aeruginosaممانت  %6,55لمما م ين متك

لتمميد نتا ج الفحلنات الميملحيلي

الشمل  )1أمتافت نتتا ج لتذه الدرا ت متع نتتا ج

نتتتا ج لتتذا الفحتتا مرا تت لمؤمتتد لافحلنتتات

الدرا ت المحاي ت التتتك .تتا هتتا الع يتتد [ ]25ذ

الميملحيلي

مت المممت أ يعتز التفتالت متك

حنتتتل عاتتتة ن تتت عتتتزل ل متريتتتا  E.coliلتتتك

ن ب عزل النلعي  P.mirabilisل P.vulgaris

 %45,95أما  K.pneumoniaeن ت %13,5

التتتتة شتتتتيلت النتتتتلت  P.mirabilisمتتتتك م تتتتات

لن

اان تتتا

 %10,8ل متريا P.mirabilis
57

ل.د جتالت

ذ يعتتتد لتتتذا النتتتلت جتتتزلا متتت الن يتتتت

االستخالص والتنقية الجزئية لخملة …UCA

فليح ,مي طالب و علي ,عامر سعيد

الر يعتتتك لان تتتا ﺇذ يلجتتتد ن تتت  %25متتت

 P.penneriيعلد الة .ا لجلدلا لنفها جتزلا

مجمتتتلت ال متريتتتا المعليتتت [، ]29أمتتتا أنمفتتتا

متتتتتتتتت الن يتتتتتتتتتت الر يعتتتتتتتتتك لان تتتتتتتتتا []30

ن تتتتتتتتت العتتتتتتتتتزل لانتتتتتتتتتلعي P.vulgaris

ل

الجدلل )1نتا ج اامت ارات الميملحي لي لتشميا ال متريا ال ال لمال مرا المعزلل م عينات درار
مر ة منا ي
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االختبارات

P. aeruginosa Proteus spp K.pneumoniae E.coli

تخمر الالكتوز

+

+

−

−

االوكسيديز

−

−

−

+

الكتاليز

+

+

+

+

أنتاج االندول

+

−

V

−

MR

+

−

+

+

VP

−

+

V

−

أستهالك السترات

−

+

V

+

تمييؤ الجيالتين

−

−

+

−

أنتاج اليوريز

−

+

+

V

الحركة

+

−

+

+

A∕A، +،− A∕A ، +،− TSI ,CO2, H2S

K∕A ،+ ،+

K∕K ،− ،−

()+النتيجت الملج ت  )−( ،النتيجت ال تال  (V) ،م تاير ، Alkalin ∕Acid )K∕A( ،
)، Methyl red )MR( ، Alkalin /Alkalin )K∕K) ، (A∕A
)Triple Suger Iron Agar (TSI

58

Acid ∕Acid

(، Voges proskauer )VP
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%70.49

للعزالت ()%

النسبة المئوية

%14.75

%6.55

%8.19

الشكل ( )1النسبة المئوية للبكتريا السالبة لملون كرام و المعزولة من المرضى المصابين بخمج المسالك
البولية

%11.47

للعزالت)(%

الشكل ( )2النسبة المئوية النواع جنس Proteus
المسببة لخمج المسالك البولية
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الجدول ( )2االختبارات الكيموحيوية النواع جنس الـ Proteus

االختبارات الكيموحيوية

P.mirabilis

P.vulgaris

Indol production

−

+

Ornithine Decarboxylase

+

−

Maltose Fermentation

−

+

K∕A,+,+

A∕A,+,+

MR

+

+

VP

−

−

أستهالك السترات

−

+

TSI, CO2 ,H2S

()+النتيج الملج  )−( ،النتيج ال ال  (V) ،م اير ، Alkalin∕Acid (K∕A) ،

)(VP) ،Acid ∕Acid (A∕A

Methyl Red (MR) ، Triple Sugar Iron Agar (TSI) ، Voges proskauer

لتتذه النتتتا ج التتة .تتدر العزل ت P.mirabilis U7

التحتتتر عتتت .تتتدر متريتتتا  P.mirabilisعاتتتة

عاة أنتاج ممل  ، UCAلالتذ تعتز

أنتاج الممل :

لته ال تدر

لالتنا عاة م تتامات المايتا الرا يت ال لليت

-1امت تتتار .تتتدر متريتتتا  P.mirabilisلالتنتتتا

لان تتا .يا تتا العزلتت  P.mirabilis U4ييتتر

عاة المايا الرا ي ال للي لان ا مارج الج

المنتج لممل  UCAتتلام لذه النتا ج مع نتا ج

الحك )(In Vitro

 Wrayلجماعتتتته [ ]22ذ أشتتتار التتتة أ التتتدلر

أ هتترت العزل ت  P.mirabilis U7أعاتتة معتتدل

اا ا ك التنا

التنتتتا عاتتتة المايتتتا الرا يتتت ال لليتتت لان تتتا

.تتدر لتتذه ال متريتتا عاتتة أنتتتاج ممتتل  UCAللم ت

متارج الج ت الحتتك ) (In Vitroمعتتدل %30,2

معتتدل التنتتا ألرأ  %25,5عنتتد تنميتهتتا عاتتة

الشمل . ،)3يا تا العزلت  P.mirabilis U4التتك

ل تتر متتر الالريتتا لح تتان  24تتاع ل درج ت

أ هتترت معتتدل التنتتا لار تكل ا ت  %4,7عنتتد

حتتترار 37

تنميتتت العتتتزلتي عاتتتة ل تتتر متتتر الالريتتتا متتتد
ح تتان  24تتاع ل درجت حتترار 37

متريا  P.mirabilisيعلد الة

.تتتد يعتتتلد اامتتتتاف متتتك معتتتدل

االتنا الة متامت ممتل  UCAالمنتتج  ،للجتلد

تشتتير

الم تتتتامات المانتتت هتتتذا الممتتتل عاتتتة المايتتتا
60
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الرا يت ال لليت لان تا

ذ تتتتمتر لتذه الم تتتامات

ح ان  24اع لدرج حترار 37

ل.تد أمتد

الحالتتت الف تتتاجي ل الهرملنيتتت لافتتتتا المترلعتتت

 Lattaلجماعتتتتتتتتتتته [ ]32عاتتتتتتتتتتة أ

متريتتتتتتتتتتا

تتتتتاادرار للتتتتتذا متتتتتا أمتتتتتده Svanbory-Eden

 P.mirabilisتع تتر م تتر عتت الممتتل  UCAعنتتد

لجماعته []31

تنميتهتا عاتة ل تتر أمتار الالريتا  ،لتت التممتد مت
ذل ت

لاتممتد مت أنتتاج العزلت  P.mirabilis U7لممتل

لتتتذه ال متريتتتا عاتتتة مازنتتت مريتتتات التتتد الحمتتتر

 UCAت تنميتها عاة ل ر أمار الالريا متم هرت

لان ا ل اا ار ؛ مما يؤمتد عاتة عتد .تدرتها

النتا ج أ العزل لها .در لالتنتا عاتة المايتا
الرا ي ال لليت لان تا
.تتد أنمفتت

م تتتمدا المجهتتر االمترلنتتك  ،لعتتد .تتدر

عاتة أنتتاج  MR/Pأل  MR / Kممتا أ هترت

للمت معتدل االتنتا

العزل . P.mirabilis U4در لار ت لالتنتا

التتة  ، %20,3للتتذه النتيجتت تؤمتتتد

عاتتة المايتتا الرا يت ال لليت ل معتتدل  %1,65؛

.در لذه العزل عاة أنتاج ممل  UCAلاليه يعلد

مما يؤمد عاة عد .تدر لتذه ال متريتا عاتة أنتتاج

ب التنا ال متريا عاة المايا الرا ي ال للي

ممل ال  UCAحتة عنتد تنميتهتا عاتة ل تر أمتار

ا التة ممتل  MR/ Pأل  MR / Kعنتد تنميت

الالريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

متريا  P.mirabilisعاة ل ر أمار الالريا متد

N
N
C

C

B

الشكل ( )3المايا الرا ي ال للي لان ا

5

الشكل ( )3المايا الرا ي ال للي لان ا يير المعاما

ترميز  10 ×1ماي
8

را ي  /ماياتر المعاما مع متريا  P.mirabilis U7ترميز 10 ×1
لحد مملن لم تعمر  /ماياتر ن

مع متريا  P.mirabilisال يرر )  ،ن
ممزا )100 X

ممزا ))100 X

 C ، Nucleus : NفCytoplasm

 Nف  C ، Nucleusف ،Cytoplasm
 Bف متريا P.mirabilis U7
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-2أمت ار التاز الدمل لتشميا نلت الممل
يعد

دمل

هلر تاز

الشريح

م تمدا

 MR/لل مر الالريا مد ح ان  48اع

الزجاجي لامجهر ال ل ك لمشالد تجمع مريات

لدرج حرار 37

الد الحمر العي المجرد مال  )2 -1د.ي

الما انتاج  MR / Kمما ينت نتا ج الدرا

درج حرار ال رم دليا عاة .در

 ،مع عد ذمر أنه الل ر

متريا

الحالي ال در العالي لاعزل P.mirabilis U7

 P.mirabilisعاة أنتاج الممل عند تنميتها عاة

عند تنميتها عاة ل ر مر ن يع ال اب لالدماغ

لدرجات

مد ح ان  72اع لدرج حرار  30عاة

أل ار زرعي
حرار

ممتاف

ممتافتي

لمد ح

أي ا

 P.mirabilis U7عد

أ هرت العزل

أنتاج ممل  MR/Pل MR/ K

.درتها عاة مازن

النتا ج متلام

مريات الد الحمر لان ا نلت  O+لجلد مر
المانلز لمريات الد
لجلد

الحمر المد

مر المانلز أي ا ؛ مما

مع ما أشار ﺇليه Zunino

لجماعته []34

لا ار

جالت لذه

ذ أمدلا أ

م دلر متريا

 P.mirabilisأنتاج ممل  MR/Pل MR/ K

يؤمد عد

عند تنميتها عاة ل ر مر ن يع ال اب ل الدماغ

.درتها عاة أنتاج ممل  MR/Pل  MR/ Kعند

مد ح ان  72اع لدرج حرار 30

تنميتها عاة ل ر مر الالريا مد ح ان 24
اع لدرج حرار 37

ااعتماد عاة النتا ج التك حنانا عايها ت

مما أ هرت العزل

أنتماب العزل  P.mirabilis U7ل درتها العالي

نف ها عد ال در أي ا عاة أنتاج ممل MR/P

لالتنا

أل  MR/ Kعند تنميتها عاة ل ر أمار الالريا
ل مد ح
مي

مارج الج

ممتاف  24ل  48ل  72اع لمما

مك الجدلل  )3لعند تنمي

الحك ) (In Vitroل.درتها عاة

أنتاج ممل  MR/ Pل  MR/ K؛ مما يؤمد عاة

العزل

أ ال متريا المعزلل م شما مناب ممج

 P.mirabilis U7عاة ل ر مر الالريا للم
مد ح ان 48

عاة المايا الرا ي ال للي لان ا

الم ال ال للي لك الم

اع لدرج حرار 37

 Jansenلجماعته []35

أ هرت لذه العزل .درتها عاة أنتاج ممل /P

لهذا الممج ؛ ذ أشار
أ

م دلر متريا

 P.mirabilisالمنتج لاممل  MR/Pل MR/ K

 MRل  MR/ Kتتلام لذه النتيج مع النتا ج

االتنا

التك حنل عايها مل م  Belaseل Mobley

ل اا تيرا

عاة المايا الرا ي

ال للي لتملي ال شال الحيل لأحداث اانا

[ ]33ذ أمدا عاة أ الل ر الما انتاج ممل P
62

المجلد 2014 , 74 -51 ,)2(32

مجلة البصرة للعلوم ب

الجدول )3التالزن الدموي لبكتريا  P.mirabilisوتشخيص نوع الخمل الذي تنتجه
P.mirabilis U7
MR ∕Pa

ظروف التنمية

P.mirabilis U4

MR ∕P MR ∕Kb

MR ∕K

−c

−

−

−

مرق اللوريا  48,ساعة و °37م

++

+

−

−

مرق نقيع القلب والدماغ 24 ,ساعة °37 ,م

−

−

−

−

مرق نقيع القلب والدماغ 72 ,ساعة و  °30م

+++

++

−

−

أكار مرق اللوريا  24,ساعة و  °37م

−

−

−

−

أكار اللوريا  48,ساعة و  °37م

−

−

−

−

أكااار وماارق نقيااع القلااب والاادماغ  72,ساااعة و −

−

−

−

اللوريا  24 ,ساعة و  °37م

 °30م
 aف التاز الدمل لمريات الد الحمر لان ا نلت  O+لجلد المانلز لمذل مريات التد لمنتازير يينيتا ل
ااينا لجلد المانلز
 bف التاز الدمل لمريات الد الحمر لا ار المد

لجلد المانلز

 cف درج التاز الدمل أل أنتاج الممل  )−( ،ييتر مازنت  )+( ،تتاز

تعيف  )++(،تتاز متل تر ،

( )+++تاز .ل
أما العزل  P.mirabilis U4ل ت هر ال در عاة

لاركل عاة المايا الرا ي ال للي  ،للذا يؤمد

أنتاج الممل  MR/Pل  MR/ Kعاة الري م

أ العزل اتمتا علامل الفلع المهم احداث

أ تمدا أل ار زرعي ل رلف تنمي ممتاف

ممج الم ال

ال للي  ،ذ

أشار  Bahraniلجماعته []36

متريا

الجدلل ) ، (2مما أ دت .در التنا

المرحا االلة م

معدل
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 P.mirabilisالمعزلل م أنا ات الماي تمل

اامتتر  ،لجتتد الدرا ت الحالي ت أ أم تتل ن ت

المعزلل م

تشتتتتت ع لتتتتتك  %50لتر تتتتتيب أم تتتتتر مميتتتتت متتتتت

منتجه لاممل  MR/Pم ر  ،أما

شما م تمد لا ترر ال للي متمل

ال رلتينتتتات  ،ذ ا تتتتعمات ن تتت التشتتت ع االلتتتة

منتجه

 %30للجتتتتد أ ترميتتتتز ال رلتينتتتتات المتر تتتت

لاممل  MR/Pل MR/ K

 1,35ما را /ماياتتتر  ،أمتتا عنتتد ا تتتعمال ن تت تك

اا تماا ل التن ي الجز ي لممل

التش ت ع  %50ل  %70لمتتا ترميتتز ال رلتينتتات

Uroepithelial Cell Adhesin

ن تك التش ع ماتيهما لل  2ما را /ماياتر  ،لتذل

نميتت متريتا  P.mirabilis U7عاتة ل تر

ا تعمات ن

ااش ات  %50للذه الن ت تلامت

متتتر الالريتتتا متتتد ح تتتان  24تتتاع ل درجتتت

ن تتتتتت ااشتتتتتت ات التتتتتتتك ا تتتتتتتعماها Korhonen

حتتترار  ، 37لأمتيتتتر لتتتذا الل تتتر انتتته ما تتت

لجماعته []38

انتتتتاج ممتتتل  UCAلمتتتد الح تتت ييتتتر ما متتت

عد عماي الدياز ل التماا مت المتلاد النتا

انتتاج ممتل  MR/ Pل  MR / Kللتذا متا

يير الذا

أمدته نتا ج درا تنا الحالي مما أ تعمل  3لتترات

رع  g20000للمد  30د.ي للاتماا م

م مر الالريا لاحنلل عاة أم تر مميت مممنت
متتتتتتت

ال رلتينات المالتت أ تيف الت Deoxycholate

تتتتتتترلتي ممتتتتتتتل  UCAمتتتتتتتال مرحاتتتتتتت

ترميتتتز  ، %0,5ذ يعمتتتل عاتتتة أذا تتت التتتدلل

اا تماا

الفل تتتفاتي لمتعتتتدد ال تتتمريد الشتتتحمك ل تتترلتي

ا تعمات اليلريا ترميز  2ملار ل حما متا ك

اا تتتلار ا متتت منتتتا ا رلتينتتتات الممتتتل

درج حرار  65للمد  30د.ي لنتزت الممات

أمتامهتتتا ميتتتل أل نزعتتت لاتجمتتتع متتتع رلتينتتتات

ع ت يشتتال ال متريتتا  ،ممتتا ل تعمتتل اليلريتتا عاتتة
منتتل الممات عت

تر يب لذه المتلاد الن تذ المرمتز

ال شتتال لمتتل

رلتينتتات الممتتل متتار لامتتال  ،ممتتا

يت م ت تتدات ال تتر  ،لتتذا

يعمتتل التت  Deoxycholateأي تتا عاتتة الفنتتل

متت جانتتب لمتت جانتتب أمتتر تعمتتل عاتتة منتتل

ي تجمعات المما ليجعاها شمل لحدات مفترد

تجمعتتتات المماتتت ل تجعاهتتتا عاتتتة شتتتمل لحتتتدات

[ ]39تمت عماي دياز المحاتلل

تد Tris-HCl

مفرد  ،ل مذل ت يها معال ايلللجيا []37

ذل التتتتر .الهيتتتتدرلجينك  7,8لالم تتتتاف اليتتتته

ا تتتتتتتعمات م ريتتتتتتتات ااملنيتتتتتتل (NH4)2SO4

 Deoxycholateن

لتر يب رلتي ممل  UCAل رلتينتات ال شتال

ل تتتما التتتتماا متتت ال رلتينتتتات المالتتتت متتتع
64

 %0,5للمتد  48تاع
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الت ييتر الم تتمر لمحاتلل التدياز  ،عتدلا تر ت ت

 6حز ممتاف االزا الجزي ي الشمل

جزي تتتتتتتتات  Deoxycholateييتتتتتتتتر الذا تتتتتتتت ل
ال رلتينتتتتات المالتتتتت اامتتتتر

) ،ل عد التماا م
مرحا

الن تتتتذ المرمتتتتز

رع  12000 gلمد  20د.ي []39
عد عماي دياز العال
د

النها ك

ال مر

ح ي ات

ال

ماح

التك حنل عايها  Wrayلجماعته  )14ذ .در

ما را /ماياتر

.د يعلد الفر

ال رلتي النها ك الة
الذ

مانه م

ترميز ال رلتي
الحالي

10

أ

يعز

مر

االزا الجزي ي التك ت الحنلل عايها .يا ا

ب أ تمدا عملد التن ي

الدرا ات اامر

لالذ

الة لجلد رلتينات مالت

أمر متل رلتينات ال شال المارجك  ،ذ أشار
 Korhonenل جماعته [ ]38الة أ

حنانا عايه مك درا تنا

رلتينات

ال شال المارجك ينعب التماا منها حتة عند

أ هرت نتا ج الترحيل المهر ا ك مما مك

أ تمدا ال . Deoxycholateيا ا ال رلتينات

الشمل  )4أ نملذج ترحيل ال رلتينات الما عد
تر ي ها م ريتات ااملنيل أت

17500

 ،لتل.ع أنه يعلد ل رلتي

اا لار ) (Flagellinممم

ال رلتينات المالت التك زادت م
الذ

حنل عايها

 Wrayلجماعته  )14ذ .در

 39000دالتل

مك ترميز

أ تمدمه  Wrayلجماعته []22

 50000دالتل

للذه النتا ج م ار لانتا ج التك

دالتل  ،أما اللز الجزي ك لا رلتي المالث .در

أما  Hoschutzkyلجماعته [. ]40در ترميز
رلتي

الشمل

ا لنال

اللز الجزي ك ل رلتي ممل UCA

 0,5ما را /ماياتر

ممل متريا E.coli

)C 4ناح

حزم

أمر ل رلتي مالث .در لزنه الجزي ك حلالك

نها ك  1,5ماياتر للذه النتيج ا تلام النتيج

نلت P

الرجلت

الة منحنة ال رلتينات ال يا ي الشمل  )5لم

ترميز  1,65ما را /ماياتر ل حج

ترميز رلتي ممل UCA

ت

رلتيني شمل .)C 4در

لزنها الجزي ك حلالك  17782دالتل

 ، (PEG) Polyethylenglycolذ ت الحنلل
عاة رلتي

ال رلتينات المالت مال

لترحيل نملذج ال رلتي

الحنلل عاة حزم

رمز محالل ال رلتي
ل

التن ي

B4

المالت اامر

أنها مؤلف م
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B

C

A

الشكل ( )4نمر الترحيتل المهر تا ك ل ترلتي ممتل  UCAالمن تة جز يتا مت

متريتا  P.mirabilis U7متك

لا عديد اامريل أمايد ل لجلد  SDSل 2-β-mercaptoethanol
 Aف رلتينات المعاير م ااعاة الة اا فل مع ألزانها الجزي ي
1

 Transferrinف  80000دالتل

2

 67000 : Bovin serum albuminدالتل

3

 Trypsinف  23300دالتل

4

 Lysozymeف  14400دالتل

 Bف ال رلتينات الما عد أزال المايا المنزلع الممل لتر ي ها
 Cف رلتي الممل  UCAالمن ة جز يا

66

(NH4)2SO4

2014 , 74 -51 ,)2(32 المجلد

مجلة البصرة للعلوم ب

(Log Mw.) لوغارتم الوزن الجزيئي

5

Transferrin

BSA

4.9
4.8
4.7
4.6
4.5

Trypsin

4.4

UCA

4.3

Lysozyme

4.2
4.1
4
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Rm

( لا رلتيناتRm) ( لالحرم الن يLog Mw.)  ي لليارت اللز الجزي ك.) منحنة العا5)الشكل
2-β-  لSDS  مك لا اامريل أمايد المتعدد ل لجلد الملاد الما م لا رلتيUCA ال يا ي ل رلتي ممل
mercaptoethanol
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Summary
From 211 urine samples, Gram negative bacteria were isolated from
only 61 urine samples with isolation percentage 28.9%. Escherichia coli
were

isolated

Psendomonas

percentage
aeruginosa

70.49%
were

while

8.19%

Klebsiella

and

6.55%,

pneumoniae

and

respectively.Proteus

spp. Were isolated from 9 (14.75%), P. mirablis and P. vulgaris were
isolates percentage 11.47% and 3.27%, respectively.
Uroepithelial

Cell

Adhesin

(UCA)

fimbriae

expression

by

P.mirabilis isolates was detected by the high capacity to adhesion to
human uroepithetial cells, the isolate p.mirabilis U7 was adhesion to
human uroepithelial cells mean no.30.2 bacteria/cell when grown on luria
broth at 37C for 24h, but then grown it’s on luria agar at 37C for 24h the
adhesion mean no. was 20.3 bacteria/cell. P.mirabilis U4 the adhesion
73
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mean no.4.7% and 1.65% when grown on luria broth and luria agar at
37C for 24h, respectively. MR/P and MR/K fimbriae was induced by
growth on luria broth at 37C for 48h and reduced by growth on agar
media.
UCA fimbriae were isolated and partially purified by using 2 molar urea,
heat shock, saturated ammonium sulphate 50% and deoxycholate, yielded
1.65

g/ml.

SDS.PAGE

of

partially

purified

UCA-fimbriae

after

ammonium sulfate precipitation showed 6 protein containing bands, for 5
bands (molecular weight 17782 Dalton) represented UCA-fimbriae.
Key words: proteus mirabilis , fimbriae , MR/P fimbria ,MR/K fimbria , Uroepithelial cell
adhesion ,Non-agglutaniting fimbriae .
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