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*الفعالية ضد الميكروبية للبكتريوسين المنتج من قبل بكتريا Lactobacillus
 salivariusتجاه االنواع البكتيرية السالبة لصبغة غرام
أحالم كاظم نعيم

إيمان حمزه محمد

جامعه الكوفه  /كلية التربيه للبنات  /قسم علوم الحياة

الخالصة:
جمعت  155عينة من مصادر سريرية مختلفة شمملت 20عينمات مسماات مبلليمة  8عينم مسماات لعلعما
 6عينممة يليمممأ ممممن ضمبمممات مر ممعات علفتمممر ممممن مممرين ل  2012-عغايممة ارلر .2013-بينمممت ئتمممازل لععممم
لعت ممخيا لعمختلممرال ل رتلممارلت لعلايوييميا يممة عاز يممة 34ع عممة علكتريمما Lactobacillus salivarius
يائت ضعلى ئسلة ع عللكتيريا ) )%33.3من عينات لعمبلل .ضظبرت جميع ع ت بكتيريا Lactobacillus
ميكر بية جاه بعض ل ئولع لعلكتيرية لعساعلة عصلغة غرلم قم رل يمت لقرمار منما
 salivariusفعاعية
لعتثليط بين ()8-2سم يما ض ات لعنتازل قابلية 4ع ت منتقا على لئتاج لعلكتريوسين .بينت لعنتازل لن قيم Rf
عللكتريوسمين لعمنمتل ممن قلمل عم ت بكتيريما  Lactobacillus salivariusرل يمت بمين ( )4.5-3.2عرلسمأ
لعلكتيريوسين بين ( )6-4.3عرلشح لعلكتريوسين يان رلشح لعلكتريوسمين ليثمر فاعليمة فمت لعتثلميط مقارئمة ممع
رلسأ لعلكتريوسين.

المقدمة :
عممم بكتيريممما لعممم  Lactobacillusممممن ل ييممماه لعمجبريمممة لعمكوئمممة علنليمممت لعرليعمممت Normal flora
عالئسمان لر تولجم فممت عم لمماين مممن لعجسمم مممثال لعفمم لعقنما لعب مممية لعقنماه لعتناسملي لعممأ د رلً مبمماً فممت
لعماافظمممة علمممى لعتمممولرن لعلكتيمممرال لعرليعمممت عبمممجه ل جممم له يمممما وجممم فمممت لعقنممما لعب ممممية علع يممم ممممن
لعايولئمممات ف مممال عمممن ل نت ممماركا فمممت لعفوليممم لعخ مممر لعمتخممممر ضر سممماكم فمممت اليمممل لعكازنمممات لعميتمممة
) .(Liungh and Wadstorm, 2009يعتلمر جمن  Lactobacillusممن ل جنماا لعلكتيريمة لعموجلمة عصملغة
غمرلم غيممر متاريممة كولزيممة غيممر مكوئممة علسمملورلت عبمما لعقم ر علممى خميممر لعع يم مممن لعسممكريات ضئتمماج
يامض لعاليتيك (.)Coeuret et al .,2003
ع بكتيريا  L.salivariusلي لكم ضئولع جن
ئبا متلك لعع ي من لععولمل مثل:
.i
.ii
.iii

لع  Lactobacillusعتلمر ممن لعمعم رلت لعايويم لعمبممة

عبا أثير مبم فمت لعامايمة ممن لعممر مات لعغاريمة عمن ريم ل عتصمان ل لعتنماف علمى لعمغمجيات ل
ميكر بمت
ثليط ئموكا لعجال ينتل عن لفرلر لعلكتريوسينات كت بر ينات قا ل عللكتيريا عبا ئ ا
.)Sherman etal .,2005( Antimicrobial
اسين عمل ياج ل معاه بولسرة قليل ئفارية لعرلقةلعمخا ية ( ))O ̓ Tool and Cooney , 2008
متلممك لعمع م رلت لعايويممة ئ مما ات منظمممة عمناع م لعم ممي immune regulatory activities
إر ضشممار  Sierraجماعتم ) (2010ضن لسممتبال  L.salivariusلعمع عممة مممن لعاليممأ اسممن مناعممة
لعم مي بولسممرة ضئتماج ) Interleukin-10 (IL-10رفممع مسمتوى ل جسممام لعم ماد با مماف لعممى
رياد ع د لعخاليا لعقا ل لعرليعي (. )NK

*بحث مستل من رسالة ماجستير
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ك م ا لعلاممى لعممى ا ي م قابليممة لعلكتيريمما علممى ضئتمماج لعلكتريوسممين لستخالثممة درلسممة ممأثيره علممى ل ييمماه
لعمجبرية لعممر .

المواد وطرائق العمل:


ع

خيا لعع

ت لعلكتيرية

جمعت 155عين سريري شملت ( (60عينة من لعمبلل ( )80عينة لعلعا ) (15عينة لعاليأ ررعمت
لععينمات علمى لعوسمط لع رعمت ل ئتقمازت . Man Rogasa Sharpeي منت ل لمان ب رجم يمرلر °37م
ات ظر ا كولزية شخصت عم ت بكتريما  L.salivariusفقما عالرتلمارلت لعلايوييميازيمة لع رعيمة
(.)MacFaddin, 2000


ا ي لعفعاعية

لعميكر بي عع

ت بكتيريا L.salivarius

درسممت لعفعاعيممة م لعميكر بي م عع م ت جمماه بعممض لعع م ت لعلكتيريممة لعسمماعلة عصمملغ غممرلم بأ لمماع
ريقة لعتخريط لعمتقا ع لعموثوف من قلل ( .)Salih , 2003م ا ي منرق لعتثليط لعظماكر علمى جمائلت
رط ئمو لعلكتيريا  L.salivariusعتا ي فعاعية لعلكتيريا ل جاه لعع ت لعلكتيرية لع لع .


ضستخالص نقية لعلكتريوسين

isolution and purification of bacteriocin

ض لعت ريق  Cotterجماعت ) )2005لعماور فت رسيأ لعلكتريوسمين لعمنمتل ممن قلمل L.salivarius
يما يلت-:
عقاممت لعمم رلن لعاا يمم علممى  100مليلتمممر مممن لعوسممط لع رعممت ( )Brain Heart Infusionلعسمممازل
بمستعمرلت فتي (24ساعة) ع 4ع ت من يكتريا  L.salivariusم لئتقاهكا لعتمادل على يفاه لعنممو فعاعيتبما
جاه ل ئولع لعلكتيرية لعساعلة عصلغ غرلم .ي نت لع لرن ب رجة  °37م عم  72ساعة ات ظر ا كولزي
ئلممج لعمم ر ع لعلكتيممرال بسممرع  4000د ر /دقيقممة عمم ه  15دقيقممة ثممم ئقممل لعرلشممح لعممى د رن ئظيم ضعي م
رسيل مر ضررى بأ اف  60مليلتر من ل سيتون عكل  100مليلتر من لعرلشح يفظ ب رجمة يمرلر °4م .ضكممل
لعرلشح ر لعرلسأ عيج ثم غسل بكاو لثيلت ( )%70ضعي رسيأ لعلكتريوسين بم ( )100ممايكر عيتر ممن
 )20μM( Tris-HCLر اا كي ر جينت  .7.2ثم ئقل لعمم يل لعمى ضييماا لعم يل مغمموره فمت مالمو PBS
( )pH=8ب رجة يرلر °4م عم ه  24ساعة علمى لن يسمتل مالمو ( PBS )phosphate buffer salineيمل
6سماعات .ئقمل لعمم يل لعمى ضئابيمأ لبنم ر ا مرد مري يما بسمرع  15000د ر /دقيقمة عمم  15دقيقمة .ئقمل
لعرلشح لعى ضئابيأ لبن ر ا ج ي ر لعرلسأ يج .


خيا ج زت عللكتريوسين ب TLC
Partial Characterization of Bacteriocin by TLC

ضستخ مت قني ير مو وغرلفيا لعرلقة لعرقيق  TLCفمت لعك م عمن لعلكتريوسمين لعمسمتخلا رعمك بمم ج
يمي قليل من لعرلسأ مع  25مايكر عيتر من مالو ثمفياة ير ما وغرلفيما لعرلقم لعرقيقم  TLCلعمجال يتكمون
من يتكون ممن (مماه مقرمر D.Wيمامض لعخليمك لعثلجمت يامو  ethanolلعمرلم بنسملة  )100:60:20يمما
مع لعمم يل فمت لعمكمان لعمعلمم عو مع لععينمات
م ج 10مايكر عيتر من لعرلشح ممع 15ممايكر عيتر ممن لعممجيأ
ممع لععينممات علممى
ئقلممت رقمماز لعم ( )TLCلعممى جممار لعترييممل .ملممب لعجممار باعمممجيأ عمسممافة قريلممة مممن مكممان
م ماليظ لعترييل على فترلت رمني  .م ظبير ي م لعلكتريوسين بعم لئتبماه عمليم لعترييمل
لعرقاز ثم ضغل
باستخ لم ماد لعننبي رين ل باستخ لم مص ر ل شع فمون لعلنفسمجي  .UV-tranilluminatorمم قيماا لعمسماف
لعتت قرعبا لعمجيأ لعمساف لعتمت قرعتبما لعام م ليتسما  )Rotention Factor( Rfعلمى لئبما ئسمل لعمسماف
لعمقروعم مممن قلممل لعممماده لعممى لعمسمماف لعمقروعم مممن قلممل لعمممجيأ ثممورت رقمماز لعم  TLCباسممتخ لم يمماميرل
.(Verbitski etal., 2008) Sony
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النتائج والمناقشة :
لعت خيا ل رتلارلت لعلايوييميازية عاز يمة  34ع عمة بكتيريمة علكتيريما L.salivarius
بينت ئتازل لعع
فقمما عنتممازل لعت ممخيا لعمجبممرال ل رتلممارلت لعلايويميا ي م  .بينممت لعنتممازل لن ضعلممى ئسمملة ع م بكتيريمما لع م
 L.salivariusيائممت مممن عينممات لعمبلممل بنسمملة ( )%33. 3ليبمما عينممات لعلعمما لعاليممأ بنسمملة ()%10
.)1
( )%40على لعتولعت (ج

ج

( :)1لعنسأ لعمئوية عع

ت  Lactobacillus salivariusلعمع عة من مصادر
سريرية مختلفة.

مصادر لععينات
لعمبلل
لعاليأ
لعلعا
لعمجموع لعكلت

ع د لعع ت )%( L. salivarius
)33.3( 20
)40( 6
)10( 8
)%21.935( 34

ع د لععينات
60
15
80
155

ممم لعك م عممن لعفعاعيممة م لعميكر بيممة علكتيريمما  L.salivariusبأسممتخ لم ريق م لعتخرمميط لعمتقمما ع جمماه
بكتيريا لع  P. aeruginosa K. pneumoniae E. coliي دت فعاعية لعلكتريوسين ممن رمال قيماا قرمر
منرق لعتثليط (شكل.)1
25

20

k.pneumoniae
E.coli

(قطر منطقة التثبيط ( سم

p. aeruginosa

15

10

5

0
33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

شكل ( :)1الفعالية ضد الميكروبية لعزالت بكتيريا . Lactobacillus salivarius
لجمرال مخيا ج زمت  Partial identificationعللكتريوسمين لعمنمتل ممن قلمل بكتيريما L.salivarius
بأستخ لم قني ير مو وغرلفيا لعرلق لعرقيق ) )TLCلر م لئتقاه  4ع ت ممن بكتيريما  L.salivariusلعتممادل
على ئمو لعع ت فعاعيتبما م لعميكر بيمة جما ل ئمولع لعلكتيريمة قيم لع رلسمة .مم ليتسما قيمم ( Rotation
 Rf )factorعلع ت لعمختلر فقا علمعادع لعتاعي -:
المسافه المقطوعه من قبل الذاب
=Rf
المسافه المقطوعه من قبل المذيب
34
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(( )2لع كل  )2قيم  Rfلعماسوب عللكتريوسين لعمنقمى ج زيما فقم يائمت لعمسماف لعمقروعم ممن
يلين لعج
قلل لعممجيأ كمت ) 7.5سمم) قم رل يمت قميم  Rfعرلسمأ لعلكتريوسمين ( )0.6-0.45فمت يمين رل يمت قميم Rf
عرلشح لعلكتريوسين بين ( . )0.8-0.69م لرتلار فعاعية لعلكتريوسين لعمنقى ج زيا جاه ل ئولع لعلكتيرية لعسماعلة
عصلغة غرلم كت  P. aeruginosa K. pneumonia E. coliقورئت يفاه لعفعاعيمة م ميكر بيمة ممع
فعاعيممة بكتيريمما  L.salivariusلعمنتجممة ع م  .بينممت لعنتممازل فا مما ملاوظمما فممت فعاعيممة لعلكتريوسممين لر لن رلشممح
لعلكتريوسممين يممان ليثممر فعاعيممة جمماه ل ئممولع لعلكتيريممة مقارئممة مممع رلسممأ لعلكتريوسممين يممما لن فعاعيممة رلشممح
لعلكتريوسين يائت مقاربة لعى فعاعية بكتيريا  L.salivariusجماه ل ئمولع لعلكتيريمة لعسماعلة عصملغة غمرلم جم
(.)3

مسار المذيب
مسار المذاب

ب

أ

شكل ( :)2تشخيص جزئي للبكتريوسين المنتج من قبل  Lactobacillus salivariusبتقنية
كروموتوغرافيا الطبقة الرقيقة ) ( TLC
ض -ظبير موقع لعمريأ باستخ لم ي ل شعة فون لعلنفسجية.
 ظبير موقع لعمريأ باستخ لم ثلغة لعننبي رين.ت-

جدول ( :)2قيم  Rfللبكتريوسين المستخلص من بكتيريا Lactobacillus Salivarius
رقم
لععينة
17
21
27
29

لعمسافة لعمقروعة من
قلل لعلكتريوسين
(رلسأ)
4.3
4.5
4.3
3.4

عامل لع RF
0.57
0.6
0.57
0.45

35

لعمسافة لعمقروعة من
قلل لعلكتريوسين
(لعرافت)
5
5.2
6
5.2

عامل لع RF
0.66
0.69
0.8
0.69
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جاهت ئتازل لعت خيا لعج يئمت عللكتريوسمين لعمنمتل ممن قلمل  L.salivariusبتقنيم  TLCمتولفقمة ممع عم د
من لع رلسات لعتت ضشارت لعى لن قيمة  Rfفت ع ت بكتيريما  Lactobacillusلعمنتجمة عللكتريوسمين رل يمت
بين ).) Saranya and Hemashenpgam , 2013; Vodnar etal ., 2010) )0.54 -0.11

جدول (:)3الفعالية ضد الميكروبية للبكتريوسين المنقى جزئيا من عزالت بكتيريا
.Lactobacillus salivarius
رقم لعع ع
17

27

29

30

لعماده
ئمو بكتيرال
رلسأ لعمستخلا
رلشح لعمستخلا
ئمو بكتيرال
رلسأ لعمستخلا
رلشح لعمستخلا
ئمو بكتيرال
رلسأ لعمستخلا
رلشح لعمستخلا
ئمو بكتيرال
رلسأ لعمستخلا
رلشح لعمستخلا

قرر منرق لعتثليط (سم)
K. pneumonia
P. aeruginosa
1.2سم
1.3سم
 1سم
 0.8سم
 0.6سم
 0.5سم
/
0.9سم
/
 1.5سم
/
 0.6سم
 1سم
 1.2سم
1سم
 0.9سم
 0.2سم
 0.6سم
/
 1.2سم
/
 1سم
/
 1.2سم

E. coli
1.2سم
 1سم
 0.9سم
/
/
/
 1.4سم
 1سم
 0.5سم
 0.9سم
 0.1سم
 0.6سم

ع بكتيريا  L.salivariusمن لعنليت لعرليعت عمنا مختلف فمت جسمم ل ئسمان (.) Ryan etal.,2008لر
مكن  Yinجماعت ) (2007من ع 32ع عم  L.salivariusممن مصمادر مختلفم فمت جسمم ل ئسمان بينمما
لسممتراع  Jaraجماعتم ) (2011مممن عم  48عم  L.salivariusمممن عينممات لعاليممأ عنسمماه مر ممعات .عممم
تولف ئتازل كجه لع رلسة مع علم علمت ( )2005لعتمت ضشمارت لعمى عم ( )30ع عم ممن  Lactobacillusممن
لعلعا يائت ئسلة بكتيريما  )20%) L.salivariusممن عينمات لعلعما فمت يمين عمم اصمل علمى لال ع عم ممن
عينات لعمبلل.
ض ممممات لعنتممممازل لن عمممم ت لعمممم  L. salivariusلعمع عممممة مممممن لعمبلممممل يائممممت ليثممممر فعاعيممممة جمممماه
لعلكتيريا لعمر ية مقارئة مع ع ت  L. salivariusلعمع عة من لعاليأ لعلعا .جاهت ئتمازل لرتلمار لعفعاعيمة
لع مم ميكر بيممة علكتيريمما  L. salivariusمتولفقممة مممع لعع يمم مممن لع رلسمممات لعتممت بينممت لن لعمممولد لعمنتجمممة
بكتيريممما  L.salivariusسممميما لعلكتريوسمممينات عبممما لعقابليمممة علمممى ثلممميط ئممممو لعع يممم ممممن
قلمممل
ممممن
K .pneumoniae
ل ييماه لعمجبريممة لعمر ممي مثممل E. faecalis P. aeruginosa E. coli
) ) (Saranya and Hemashengam, 2013 ; Todorov and Dicks , 2007فقم ضشمار Esteban
جماعت ( )2009لن بكتيريا  L.salivariusلعمع عة من لعمبلل عبا لعقابلية على لفرلر ئوع من لعلكتريوسين ع
لعقابلية على ثليط ئمو ع د من ل ئولع لعلكتيرية لن كمجه لعسمال ت ممن لعلكتيريما سمتعمل يلم يل عمن لعم مادلت
لعايوية فت عالج يا ت لرماج لعمجارال لعلوعية لعتناسلية فت يين بين ( Strahinic )2007لن لعلكتريوسين
م لعع ي م مممن ل ئ مولع
لعمنممتل مممن قلممل بكتيريمما  L.salivariusلعمع عممة مممن لعفممم ع م ي م لسممع مممن لعن مما
لعلكتيرية لعساعلة لعموجلة عصلغة غرلم.
ض مح  Chengجماعتم ( )2007لن بكتيريما  L.salivariusعبما لعقم ر علمى ثلميط ئممو بكتيريما E. coli
لعمسلل سبا لعمسافرين لر بلم قرمر منرقم لعتثلميط ( .)>23mmبينمت درلسمات ضرمرى لن إئتماج لعلكتريوسمين
مبل مل
لعمممولد لع ممليبة باعلكتريوسممين مممن قلممل بعممض سممال ت  L.salivariusلعمع عممة مممن ض رلن ل ع مما
ل ئسمممان ممممن لعايولئمممات عبممما فعاعيمممة قا لمممة  bacteriocidal effectممم لعع يممم ممممن ل ئمممولع لعلكتيريمممة
(.) Juarez Tomas etal., 2002 ; Robredo and Torras., 2000 ; Arihara etal., 1996
ميكر بياً جاه لعع يم ممن
من ئايي ضررى بينت بعض لع رلسات لن بكتيريا  L.salivariusمتلك ئ ا ا
لعلكتيريا لعموجلة لعساعلة عصلغة غرلم يع ى رعك لما لعى إئتاجبا ع لئولع من لعم ادلت لعايوية رلت لعتمأثير
36

مجلة القادسية للعلوم الصرفة المجلد  19العدد 3
إيمان حمزة \أحالم كاظم

سنة 2014

ISSN 1997 - 4290

لعقا ل عاليياه لعمجبرية لألررى (لععجيلت  )2003ض ق يعود لعسلأ لعى إئتاج غار  CO2ضثناه عمليمة لعتخميمر
لعجال يعمل على وفير ظر ا كولزي مما يعي ئمو ل يياه لعبولزية ل جلارية ( )Khalid etal .,1999يمما
بين لع  )2008( Zoubaidyلن بكتيريا لع  L.salivariusمتلك لعق ر على إئتاج مريلات ع يم مثمل ل سمتيل
لع يباي ثنازت ل سمتيل لعتمت متلمك قم ر ثليريم م عم د ممن ل ييماه لعمجبريمة .ضشمارت بعمض لع رلسمات لن
لعفعمل لعتثليرمت علكتيريما  L.salivariusجماه لعع يم ممن ل ييمماه لعمجبريمة ممكمن لن يعم ى لعمى لعفعمل لعتم ررال
عللكتريوسمممين لعمنمممتل ممممن قلمممل لعلكتيريممما عامممامض لعاليتيمممك ل قممم يعممم ى لعمممى يمممامض لعاليتيمممك لعمنممممتل
لعمممممر قم لعبيممممم ر جينت لعممممممنخفض لعلمممممجلن يعممممممالن علمممممى ريممممماد ئفاريمممممة لعغ ممممماه لعخمممممارجت رصوثممممما
فمممممممت لعلكتيريممممممما لعسممممممماعلة عصممممممملغة غمممممممرلم ممممممممما يجعلبممممممما مممممممعيف تمممممممأثر باعلكتريوسمممممممين لعمنمممممممتل
( .)Milos and Michele , 2012 ; Alakomi etal ., 2000
لعلكتريوسينات كت بلتي لت ل معق لت بلتي ي ( 60-30يامض لمينت) فمرر ممن قلمل بعمض لئمولع لعخاليما
كممون رلت ممأثيرلت مثلرممة عنمممو لعلكتيريمما  Bacteriostaticل قا لممة عللكتيريمما
لعلكتيريممة يمممولد رممارج رلوي م
ل ئولع لعلكتيريمة لعمى مق ر م
 )Arihara etal., 1996( Bactericidalع ى لعفعاعية لععاعية عللكتريوسين
علمممى كممموين فتامممات فمممت لقمممات لعفوسمممفات لعم د جممم  phosphate bilayerلعموجمممود ممممن لعغ مممماه
لعسايتوبالرمت مما يؤدال لعاقة لعقوه لعماري عللر وئات ).)Saranya and Hemashenpagam., 2013
ضيمممممممم ت لعع يمممممممم مممممممممن لع رلسممممممممات لن لعلكتريوسممممممممين لعمنممممممممتل مممممممممن قلممممممممل بكتيريمممممممما L.salivarius
 Salivracine Pيمتلممممك لعقابليمممة علممممى ثلممميط ل ئممممولع لعلكتيريمممة لعسمممماعلة عصممملغة غممممرلم
لعمممجال ي مممل
(.)Bisson etal., 2012 ; Flynn et al., 2002 ; Jack etal.,1995لن لعتفما ت فمت فعاعيمة لعلكتريوسمين
لعمسممتخلا لعمنقممى ب ممكل ج زممت مقارئممة مممع لعمفممرر مممن قلممل لعخاليمما لعايممة ممكممن لن يع م ى لعممى يفمماه لعممماد
لعمستخلصة فق بين  Lamendellaجماعت ) (2011لن لعلكتريوسين لعمنتل من قلمل بكتيريما Lactobacillus
دلرل لعجسم لعات يكون ر ئ ا يلير جا لعلكتيريا لعساعلة عصلغة غرلم لر لن ل ئولع لعلكتيريمة لعسماعلة عصملغة
غرلم رارج لعجسم لعات كون غير يساسة عللكتريوسين لعمنتل من قلل ل ئولع لعموجلة عصلغة غرلم.
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*Hits against microbial bacteroicin the product by bacteria
Lactobacillus salivarius toward the negative bacterial species
to dye gram

Eman Hamza Mohamed, Asst. Prof. Dr.Ahlam K.N. AL-Yasseen
University of Kufa / College of Education for Girls / Department of
Life Sciences

Summary
collected 155 samples from various clinical sources included 20 samples of vaginal
swabs, 8 saliva swabs, 6 sample milk of lactating mothers for the period of October 2012 until March -2013. The results of the isolation and laboratory diagnosis and
biochemical tests the ownership of 34 isolated bacteria Lactobacillus salivarius and
the highest percentage isolate bacterial (33.3)% of the samples of the vagina. All
isolates showed bacteria Lactobacillus salivarius effectiveness of the microbial
against toward some negative bacterial species to dye grams diameters ranged
between inhibition zones (8-2) cm, as results showed portability 4 isolates selected to
produce bacteriocin. The results showed that the Rf bacteriocin values produced by
the bacterium Lactobacillus salivarius isolates ranged from (5.4 to 2.3) for deposit
bacteriocin and between (6-4.3) for leaky bacteriocin, The Leaky bacteriocin was
more effective in the inhibition compared with deposit bacteriocin.

*The Research is apart of on MSC. Thesis in the case of the First researcher
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