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دراسة التأثير التثبيطي وتقدير كمية البروتين والتنقية الجزئية لمبروتسين المستخمص من بكتريا
 Proteus mirabilisالمعزولة من عينة إدرار
رغد حربي العزاوي  ،رباب كزار و االء رحيم

الخالصة

قسم عموم الحياة  ،كمية العموم ،جامعة بغداد.
تعد بكتريا  Proteus mirabilisمن أىم األنواع التابعة لجنس المتقمبات  Proteusويأتي النوع  P. mirabilisبعد

 E. coliفي اصابات المجرى البولي .وقد تبين من النتائج بأن عزلة  P. mirabilisكانت مقاومة لممضادات الحيوية
) Tetracyclin (30 µgو ) Amoxicillin (25µgو ) Gentamycin (30 µgولكنيا حساسة فقط لممضاد
) . Ciprofloxacin (5µgوقد تميزت العزلة بإنتاجيا لمبروتسين وذلك بتثبيط النمو البكتيري ألنواع اخرى من المتقمبات وعزالت
الجناس اخرى مثل  Serratiaو  Pseudomonasو  E.coliوان البروتسين المستخمص من بكتريا  P. mirabilisكان لو
تأثي ار تثبيطيا عمى البكتريا من نفس الجنس واألجناس األخرى المستخدمة .وأظيرت النتائج بأن تركيز البروتسين في ىذا
( Sephcryl

المستخمص كان  0.47ممغـم /مـل .وفـي البروتسيـن المنقـى جزئيـا بأستـخدام الترشيـح اليالمي بالمبادل االيوني

 )S1000كان البروتين بتركيز  5..0ممغم /مل وبفعالية نوعية مقدارىا  0.5.5وحدة /ممغم بروتين وبعدد مرات تنقية
مقدارىا ....مرة.

الكممات المفتاحية ،Proteus :البروتسين ،التياب المجاري البولية ،الترشيح اليالمي.
Keywords: Proteus, Proticin, UTI, Gel filtration.

انزيم  β-lactamaseوالذي يسميو الباحثون Extended

المقدمة

تعد بكتريا  P. mirabilisمن أىم االنواع التابعة لجنس

)spectrum beta-lactamase (ESBLs

المتقمبات ) (Proteusوالذي يضم أربعة أنواع ثـالثـة منيـا

مقاومة ألكثر مضادات البيتاالكتام فاعمية أال وىي مشتقات

سيفالوسبورينات الجيل الثالث ] .[5وتساىم البالزميدات في

ذات أىميـة سريـريـة  P. mirabilisو  P. vulgarisو P.
 penneriامـا النـوع الرابـع

والتي تكون

انتقال صفات المقاومة بين خاليا البكتريا فقد أشار  Shafiو

 P. myxofaciensفإنو

 [6] (1975) Dattaالى ان بكتريا  P. mirabilisتقاوم

يعزل من يرقات العث وليس لو تأثير ممرض لإلنسان ].[1

تأتي بكتريا  P. mirabilisبعد  E . coliفي اصابات

عددا من مضادات االمينوكاليكوسيدات باحتوائيـا عمى

المجرى البولي حيث تسبب التياب المثانـة )(Cystitis

المضادات

بالزميدات

مقاومـة

لممضاد

ومـن

 Garamycinو .[7] Tetracyclin

والتيـاب الكميـة والحويضـة ) (Pyelonephritisوتجرثـم الـدم

ىـذه

وقد أشارت الدراسات الى ظيور سالالت مقاومة

) [2] (Bacteremiaوالفشل الكموي وحصى الكمى والمثانة

لمضادات الـ  Fluoroquinolonsومنيا مضادات الـ

].[3,4

لقد حضي ىذا النوع من البكتريا باىتمام الباحثين لما

(Martinez- Martinez et al.,1998) Ciprofloxacin

باالضافة الى ذلك فإن بكتريا المتقمبات تنتج البكتريوسين

يممكو من عوامل ضراوة ميمة تجعمو أكثر قدرة عمى إحداث

) (Bacteriocinوالذي يطمق عميو بروتسين )(Proticin

االصابة]. [2حيث تمتمك البكتريا قابمية عمى مقاومة

وقـد استخـدم بشكـل شائـع في نظم التنميط ].[9,10

مضادات الحياة مثل البيتاالكتام من خالل انتـاج انزيمات β-

البكتريوسين ىو مادة مضادة لمبكتريا تنتج من قبل معظم

 lactamaseالتـي تستيـدف حمقـة البيتاالكتام حيث تحطميا

االنواع البكتيرية وىو فعال تجاه سالالت الجنس نفسو وكذلك

وتثبط عمل المضاد ومنيا مضاد  Amoxicillinوقد ظيرت

الساللة المنتجة نفسيا ].[11

مقاومة بكتريا  P. mirabilisخالل السنوات االخيرة بانتاج
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 تم زرع البكتريا المنماة في وسط ماء التربتون عمى وسط

فعميو استهدف البحث :الى تشخيص البكتريا المعزولة من

أغار الماكونكي وتم تخطيطو عمى شكل خطوط مستقيمة

االدرار عمى انيا  ،P. mirabilisدراسة مقاومة البكتريا

وحضنت بدرجة ح اررة  37م لمدة  24ساعة.

المعزولة لممضادات الحيوية المختمفة ،الكشف عن مدى

 أزيل النمو البكتيري بوساطة غطاء شريحة زجاجية نظيفة

قابمية العزلة في انتاج البروتسين ،تأثير البروتسين المنتج

ومعقمة وتحرك باتجاه واحد.

عمى الساللة نفسيا وعمى أجناس بكتيرية أخرى ،و تقدير

 عقمت االطباق بوضعيا بشكل مقموب فوق طبق ممموء

تركيز البروتين في كل من مستخمص البروتسين الخام

بالكموروفورم ولمدة  10دقائق .ثم أزيمت وترك لمدة

والمنقى جزئيا.

نصـف ساعـة لكـي يـزال التأثيـر السمـي لمادة الكموروفورم.

طرائق العمل

نقمت ملء عروة الناقل ) (Loopمن مزروع بكتيري

تم الحصول عمى  20عزلة نقية لبكتريا Proteus

لعزلة  P. mirabilisوعزالت أخرى في ماء التربتوفان

معزولة من االدرار والمشخصة من قبل مختبر الصحة

وبعمر  3ساعات وخطط باتجاه عمودي عمى التخطيط االول

المركزي /بغداد ومن ثم أجريت االختبارات المستعممة في

وبزاوية قائمة .حضنت االطباق بدرجة ح اررة  37م ولمدة 18

تشخيص نوع عزالت البكتريا بناءاً عمى ما ورد في Holt

ساعة.

وجماعتو ] [12و Colleeوجماعتو ] [13وعمى الطرائق

النتيجة الموجبة ىي ظيور مناطق مثبطة لمنمو عند

المستخدمة من منظمة الصحة العالمية )[14] (WHO

نقطة تقاطع الخطوط.

حيث شخصت عمى انيا  Proteus mirabilisاعتمادا عمى
الصفات المظيرية والفحوصات الكيموحيوية والمصمية في

 -2استخالص البروتسين

فحص حساسية العزلة لمضادات الحياة

 [18] Seniorالمحورة عن ].[17

تم الحصول عمى مستحضر البروتسين باتباع طريقة

التشخيص.

 حضر مزروع بكتيري بعمر  18ساعة في مرق مغـذي ثـم

أجري ىذا االختبار باستخدام طريقة Kirby-Bauer

خفـف بإضافة  5مـل مـن مـرق )(Proteose peptone

والواردة في  Prescottوجماعتو ] [15إذ نقمت بضعة

 Pp3وحضنت بحاضنة ى اززة وبدرجة ح اررة  37م.

مستعمرات بكتيرية نقية بعمر  24ساعة وعمقت بـ ( 5مل)

 أضيف  Mitomycin-Cبعد مرور  7ساعات بتركيز

من المحمول الفسيولوجي في أنابيب معقمة ،ثم قورنت مع

نيائي  1 µg / mlمع استمرار الحضن في الظالم لمدة

أنبوبة ) ،(MacFarland standard No. 5ومن ثم تم زرع

 16ساعة ،بعدىا تم النبذ المركزي بسرعة  2000دورة/

المستعمرات عمى وسط أغار مولرىنتون وبعد مرور  5دقائق

الدقيقة ولمدة  10دقائق وأخذ الطافي ونقل الى أنابيب

تم توزيع أقراص مضادات الحياة ) Tetracyclin (30 µgو

معقمة مغمقة .ثم عقم المستخمص ببضع قطرات من

) Amoxicillin (25 µgو) Gentamycin (30 µgو

الكموروفورم ومزج جيداً ثم خزن بدرجة ح اررة 4م.

) .Ciprofloxacin(5 µgحضنت االطباق بدرجة 37م

 -3إختبار حساسية العزالت تجاه البروتسين

لمدة  24ساعة ثم قيست أقطار مناطق التثبيط لمنمو

تم استخدام طريقة سنيور ][18

(بالمميمتر) حول أقراص المضادات وقورنت بالمعدالت

 تم عمل خطوط من المزروع البكتيري النامي في المرق

القياسية الواردة في .[16]NCCLs

المغذي وبعمر  18ساعة عمى وسط أغار الماكونكي.

اختبار عزلة  P. mirabilisالمنتجة لمبروتسين

 وضعت قطرة بحجم  3مايكروليتر من مستحضر

 -1اختبار انتاج البروتسين

البروتسين باستخدام ماصة دقيقة فوق خطوط المزروع

تم اختبار قابمية العزالت عمى انتاج البروتسين وحسب ما

البكتيري.

وصف في .[17] Senior

 حضنت االطباق بدرجة ح اررة  37م ولمدة  18ساعة.
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)5( ..........................

فحصت االطباق بمجرد ظيور النمو ،النتيجة الموجبة

حصول تثبيط لمنمو بفعل مستخمص البروتسين.

النتائج والمناقشة

التشخيص

 -4تقدير تركيز البروتين:

تم تقدير تركيز البروتين بحسب طريقة Whitaker

أخذت العزالت المشخصة عمى انيا بكتريا Proteus

 [19] and Granumوذلك بقياس امتصاص الضوء

والمعزولة من عينات االدرار لمعرفة نوعيا وقد أثبتت النتائج

لممحمول بطول موجي ( 280و  )235نانوميتر باستخدام

بأن ىناك عزلة واحدة فقط كانت Proteus mirabilisو

 0.05موالر من ىيدروكسيد الصوديوم  NaOHمحموال كفئاً

 .1الباقية كانت  P.vulgarisباالعتماد عمى الفحوصات

تركيز البروتين (ممغم/مل) =

و Colleeوجماعتو] .[13حيث شخصت المتقمبات باالعتماد

المجيرية والكيموحيوية عمى وفق مصنف بركي ][12

) (Blankوتم حساب تركيز البروتين من المعادلة االتية:

عمى صفات مستعمراتيا عمى االوساط الزرعية أذ تميزت

مقدار امتصاص الضوء بطول موجي -nm235

العزالت المنماة عمـى وسـط ) (Blood agarبظاىرة االنثيال

مقدار امتصاص الضوء بطول موجي nm280
2.51
).( ...................... .

) (Swarmingوتم التأكد من التشخيص بأستخدام نظام
) (Api- system-20المستخدم لتشخيص البكتريا السالبة

-2التنقية الجزئية لمبروتسين

والتي تعود لمعائمة المعوية  .Enterobacteriaceaeوقد

 تم ترسيب البروتين بأستخدام كبريتات االمونيوم بنسبة

أستبعدت عزالت النوع  P.vulgarisبعد تشخيصيا بأستخدام

اشباع ( )%05-55بعدىا أجري النبذ المركزي المبرد

اختبار االندول  Indol testوالتي تكون موجبة بتكون حمقة

بسرعة  0555xgلمدة  .5دقيقة.

حمراء

 أذيب الراسب في محمول الفوسفات الدارئ  pH=7بتركيز

في

بكتريـا

P.vulgaris

وذلـك

كـون

الباحثـان  Cradockو Watsonذك ار أن  %0.من بكتريا

 5..موالر ،ثم أجريت عممية ديمزة ضد الماء المقطر

 P.mirabilisو %.5من بكتريا  P.vulgarisتكون منتجة

لمدة  .2ساعة.

لمبروتسين عمى الوسط الصمب ].[21

 تمت التنقية بأستخدام كروموتوغرافيا الترشيح اليالمي

حساسية بكتريا  P.mirabilisلمضادات الحياة

بأستعمال المبادل ( Sephacryl S1000بحجم عمود

بينت النتائج الخاصة بمقاومة بكتريا P.mirabilis

 05 *..0سم) وبسرعـة جريـان  5.0مـل /دقيقـة

المعزولة من االدرار بأنيا كانت مقاومة لممضادات

وبأستخدام دارئ  20 mµ Tris- HClو 150 mµ

) Amoxicillin (25 µg) ،Tetracyclin (30 µgو

.[20] pH= 7.7 NaCl

) Gentamycin (30 µgوكانت حساسة فقط لمـ

 حسبت الفعالية البروتينية باالعتماد عمى المنحنى القياسي

) Ciprofloxacin (5 µgوذلك بعد مقارنتيا بجدول مناطق

لمتايروسين.

التثبيط وفقا الى .[16] (2002) NCCLs

 تم تقدير البروتين في االجزاء المستردة عمى الطول

ؤيعـود

الموجي  280 nmوقيست بعدىا الفعالية النوعية وعدد

مضـاد

Ciprofloxacin

الـى

مجموعـة

الكولينولونات التي تمتاز بتأثيرىا واسع الطيف عمى االحياء

مرات التنقية .purification folds

المجيرية وتستخدم بشكل واسع تجاه البكتريا المعوية ]،[22

فعالية البروتين (وحدة /مل) = Specific activity

وعمى سالالت مقاومة لمضادات الكولينولونات ضمن البكتريا

الفعالية النوعية (وحدة /ممغم بروتين)

المعوية حاممة لبالزميدات تشفر مورثاتيا لمقاومة الـ

تركيز البروتين (ممغم /مل)

Ciprofloxacinوحامض النالديكسك وبعض مضـادات

).( .......................

المجموعـات

عدد مرات التنقية (ممغم /بروتين)=

االخـرى.

أشـار

Szymaniak

وجماعتو

( [23]).111الى وجود عالقة بين نمط البروتسين )(P/S

الفعالية النوعية لخطوة التنقية

) (Proticin Production/Proticin Sensitivityلبكتريا

الفعالية النوعية لمخطوةاالولى قبل التنقية
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 P.mirabilisالمعزولة من التيابات المجاري البولية وبين

الكشف عن البروتسين بطريقة [18] Senior

من  P/Sأكثر تك ار ار من غيرىا باالضافة الى كونيا منتجة

بطريقة سنيور] [18وبأستخدام محث الـ Mitomycin- C

مقاومتيا لمعالج بمضادات الحياة حيث لوحظت أنماط معينة

تم استخالص البروتسين من العزلة المنتجة لمبروتسين

ألنزيم البيتاالكتاميز.

وأستخدام المستخمص لدراسة تأثيره في تثبيط النمو البكتيري

التحري عن أنتاج البروتسين

لعزالت الـ  Proteusو  Serratiaو Pseudomonas

أستخدمت طريقة سنيور ] [18في الكشف عن قدرة

و .E.coliوقد لوحظ بأن المستخمص قد ثبط نمو االنواع

عزالت بكتريا  P.mirabilisفي أنتاج البروتسين عمى وسط

السابقة كميا (الشكل  .).وقد ثبط النمو تماما لبكتريا الـ

ماكونكي وكما ىو موصوف في طريقة العمل حيث تم

 .Serratiaدرس ) [5] Senior (1983التركيب الجزيئي

الكشف عن العزالت المنتجة من خالل ظيور مناطق التثبيط

لمبروتسين ووجد انو يشبو ذنب العاثيات وأن شكمو ىذا لو

لمنمو البكتيري عند نقطة تقاطع الخطوط (شكل  ،).حيث

عالقة وثيقة بفعاليتو الحيوية .ويعزي  [18] Seniorسبب

وجد بأن عزلة  P.mirabilisبأنيا منتجة لمبروتسين عند

حساسية بعض  P.mirabilisتجاه السالالت االخرى

أختبارىا ضد عزالت المتقمبات االخرى وعزالت االجناس

المنتجة لمبروتسين الى وجود نوع خاص من المستقبالت عمى

 Pseudomonasو . Serratia , E.coliومن الشكل

السطح الخارجي لمساللة البكتيرية المختمفة ،كما أن صفة

يتبين بأن البكتريوسين قد ثبط نمو بكتريا ال  Serratiaتماما

انتاج البروتسين ثابتة حتى بعد مرور مدة زمنية من الخزن

وبكتريا . E.coliلقد أشار  [24]).101( Seniorالى ان

لمسالالت المنتجة.

السالالت المنتجة لمبروتسين نوع  5تعزل بشكل شائع في
اصابات الجزء العموي من المجرى البولي .وفي دراسة

Serratia

لسالالت  P.mirabilisالمعزولة من  21مريض مصاب

Proteus

E.cloi

Pseudomonas

بالتياب المفاصل الرثوي  RAو 22شخص سميم استخدموا

كسيطرة ،اختبرت السالالت تجاه  .5ساللة قياسية من

 P.mirabilisوجد ان جميع السالالت في مرضى RA
منتجة لمبروتسين Wilson ،وجماعتو ].[25
E.coli P.mirabilis Serratia

Pseudomona

مستخمص البروتسين
شكل( )1تأثير مستخمص البروتسين من بكتريا الـ Proteua
عمى نفس البكتريا وأجناس أخرى.
تقدير تركيز البروتين وتنقية البروتسين جزئيا

تبين من النتائج ان تركيز البروتين (ممغم /مل) بحسب

طريقة ويتاكر وكرانام ]([19معادلة  ).في مستخمص

 Proteusالخطوط المستعرضة

البروتسين كان  5.20ممغم /مل .وبعد الترسيب بكبريتات

شكل( )4تأثير البروتسين المنتج من بكتريا الـ Proteus

المونيوم كان تركيز البروتين  ..5ممغم /مل وبعد التنقية

عمى البكتريا نفسها وعمى االجناس البكتيرية االخرى.

الجزئية باستخدام الترشيح اليالمي بالمبادلSephacryl S-
 1000فأن تركيز البروتين أصبح  5..0ممغم /مل جدول
( .).أما الفعالية االنزيمية فقد كانت ()00 ،.55 ،.5
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،2..0(  مل عمى التتالي وأن الفعالية النوعية كانت/وحدة

Proteus mirabilis. Infect.Immun. 54(1),
1986, 43-49.
[4] Liaw, S.J.; Lai,H.C.; Luh, HO.K.T. and
Wang, W.B.. Inhibition of virulence factor
expression and swarming differentiation in
Proteus mirabilis by P- J.Med.Microbiol.
49, 2000, 725-731.
[5] Luzzaro, F.; Perilli, M.; Amicosante, G.;
Belloni, R.; Zollo, A.; Bianchi, C. and
Toniolo, A. Properties of multidrug
resistant.
ESBL-Producing
Proteus
mirabilis isolates and possible role of betalactam/
betalactamase
inhibitor
combinations. Int. J.antimicrob. Agents.
17(2), 2001, 131-135.
[6] Shafi, M.S.; and Datta, N. Infection caused
by Proteus mirabilis strains with
transferable gentamicin resistance factors.
Lancet.1, 1975, 1355-1357.
[7] Jawets,E.; Melnick, J.K. and Adelberg,
E.A..
Enteric
gram
negative
microorganisms: the Proteus, providential
group, in review of Medical Microbiology
16th edition. Middleast edition, Beirut,
London, 1984.
[8] Martinez-Martinez, L.: Pascual, A. and
Jacoby, G.A. Quinolone resistance from a
transferable plasmid. Lancet. 351, 1998,
797-799.
[9] Senior, B.W. and Larsson, P. A highly
discriminatory multityping scheme for
Proteus mirabilis and Proteus vulgaris.
J.Med. Micribiol. 16, 1983, 193-202.
[10] Senior, B.W. Investigation of the types
and characteristics of the photolytic
enzymes formed by divers strains Proteus
species. J.Med.Microbiol. 48, 1999, 623628.
[11] Green Wood, D.; Slack, R. and Pentherer,
J. Medical microbiology. 15th edition.
Churchill, Livingstone. London, 1997.
[12] Holt, J.G.; Krieg, R.; Sneath, P.H.A. and
Williams,
S.T.
Bergy's
manual
determination of bacteriology. (9th ed).
Williams and Willkins, 1994.
[13] Collee, J.G.; Fraser, A.G.; Marmion, B.P.
and Simmons, A. Practical and Medical
Micribiology.
14th
ed.;
Churchill
Livingstone., 1996.

) وقد.  مل عمى التتالي (معادلة/) وحدة0.5.5 ،00.1
 بعد الترسيب بكبريتات.0..  و5.1 كانت عدد مرات التنقية

 والترشيح اليالمي% )05-55( االمونيوم بنسبة أشباع

 عمى التتاليSephacryl S-1000 باستخدام المبادل
 وفي دراسة اخرى عمى بكتريوسين مستخمص من.)5 (معادلة
Serracin P  ويسمىSerratia plymithicum بكتريا
 مرة وبأنتاجية2..0 وكان البروتين بعدد مرات تنقية مقدارىا

[ وقد أشارت الدراسات الى ان20].% .5.. نيائية مقدارىا
 بروتينا وظيـر مـن خـالل الترحيـل.. البروتسين يتألف من
عمـى اليـالم بأستخدام

SDS- Polyacrylamide

اثنين من ىذه البرتينات الرئيسة اساسية بأوزان جزيئية

.[5]  اما التسعة الباقية فيي ثانوية.55*52  و.55*21
)4( جدول

خطوات التنقية لبروتين البروتسين المنتج من العزلة

. P.mirabilis

عدد

مرات

التنقية

الفعالية
النوعية
/(وحدة
ممغم

)بروتين

تركيز

الفعالية

البروتين

البروتينية

)مل

)مل

/(ممغم

/(وحدة

الحجم
)(مل

4

11.3

1.14

11

111

4.5

43.6

4.0

411

11

41.
4

خطوة التنقية

المستخمص الخام
Proticin
الترسيب بكبريتات
االمونيوم بنسبة

%)22-01( أشباع
الترشيح الهالمي

240.0

1.42
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Abstract
Proteus mirabilis is one of the most
important species of the genus Proteus, and it
comes after E. coli in urinary tract infection.
The results showed that the isolate of P.
mirabilis was resistant to antibiotics of
Tetracyclin (30 µg), Amoxicillin (25µg) and
Gentamycin (30 µg), While it was sensitive to
Ciprofloxacin (5µg). The isolate showed good
proticine production that it was inhibit the
bacterial growth of other Proteus and other
genus like Serratia , Pseudomonas and E.coli,
also the extracted proticine from P. mirabilis
showed inhibition effect on bacterial growth of
Proteus and other genus like Serratia,
Pseudomonas and E.col. The amount of
protein in this extract was 0.47 mg/ml.The
proticin concentration in partially purified by
gel filtration chromatography (Sephacryl
S1000) was 0.15 mg/ ml and specific activity
513.3 U/ mg protein and with purification
folds of 12.1 folds.
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