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 الملخص 

 وباستخدام وكيموحيويا شكليا العزالت شخصت العراق، جنوب البصرة حمافظة من خمتلفة مناطق من وترسبات مياه عينات من بكتريية عزلة 20 عزلت
 تعوود بكترييوة عوزالت 5 عزلوت كموا Bacillus للجون  توابعن نووعن اىل تعود العزالت هذه ان اظهر الذي VITEK II compact التشخيص نظام

 Staphylococcus sciuri, Methicillin Resistant Staphylococcusهوي غورام لصوبغة موجبوة منها ثالث احليوية، غشيةلأل مكونة نواعأ 5ووووووول

aureus (MRSA), Kocuria kristinae ،مها غرام لصبغ سالبة ونوعن Pseudomonas aeruginosa و Escherichia coli. 
 كانووت حيوو  اهلوود  البكترييووا ضوود التثبيطيووة فعاليتهووا واختوو ت Bacillus جوون  بكترييووا موون الثانويووة يووو األ ونقيووت  واستخلصووت نتجووتأ

 كروماتوغرافيا باستخدام الثانوية يو األ مكونات فصلت ، غرام مللون السالبة البكترييا ضد منها اعلى غرام مللون املوجبة البكترييا ضد التثبيطية فعاليتها
 واالمتصوا  الكتلوة مطيوا  جهوا  باسوتخدام يوو األ حتليو  اكوده موا وهوذا االمينيوة محوا األ علوى الثانويوة يوو األ احتوواء اظهورت والوي الرقيقة الطبقة
 العزلوة اختريت حي  الدراسة إلكمال الختيارها الثانوية يو لأل انتاجا كثراأل العزلة لتحديد الثانوية يو األ يف الكلية ال وتينات قيمة حددت الذري،
BS8 وBS14 حيووو  البلووووري البنفسوووجي صوووبغة باسوووتخدام احليويوووة االغشوووية تكووووين علوووى اهلووود  للبكترييوووا الكموووي التحديووود درس البحووو ، إلكموووال 

 دىناأل املثوب  الرتكيوز قيمة ددتح   كما ،K. kristinae لبكترييا كانت فقد القيم اق  ماأ ،P. aeruginosa لبكترييا  االمتصاصية قيم اعلى سجلت
MIC الثانوية األيو  ملستخلصي. 

 microtiter الدقيقة املعايرة صفيحة يف  احليوية االغشية تكون يف BS14 و BS8 للعزلتن الثانوية األيو  ملستخلصي التثبيطي التأثري درس

plate  لتكووووين املئويوووة النسوووبة يف كبوووري اخنفوووا  حووودوث لووووح  ذإ والترتاسوووايكلن النالديكسووو  حوووام  احليووووين للمضوووادين التثبيطوووي بالتوووأثري ومقارنتووو 
  دىناأل املثووب  الرتكيووز ميثوو  الووذي الرتكيووز عنوود اوووووووووووووووالسيم املسووتخلص موو  هاوووووووووووووووووووووحضن عنوود S. sciuri و P. aeruginosa بكترييووا يف احليويووة االغشووية

MIC التثبيطي التأثري  نتائج من نسبيا   اق  كانت فقد احليوين للمضادين التثبيطي التأثري نتائج ماأ تلي ، الي والرتاكيز  البكترييا هذه ضد للمستخلص 
 .اهلد  البكترييا ضد للمستخلص

 

 .احليوية املضادات احليوية، غشيةاأل التثبيطية، الفعالية ،.Bacillus spp الثانوية، يو األ الكلمات الدالة:
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 Abstract 

Twenty bacterial isolates were isolated from different locations in Basrah Governorate , southern Iraq. The 

isolates were identified biochemically by VITEK2 BCL cards, which showed that these isolates were belong to 

two species of Bacillus. Also five  biofilm forming bacterial isolates(target bacteria) were isolated and identified 

by VITEK GP & GN cards, the identification results showed that 3 isolates belong to gram positive bacteria: 

Staphylococcus sciuri, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), and Kocuria kristinae whereas 2 

isolates belong to gram negative bacteria: Pseudomonas aeruginosa,  and Escherichia coli. 
The secondary metabolites (SM) were produced, extracted and purified from Bacillus spp. their 

antibacterial activity against gram positive was higher than those against gram negative bacteria, results of Thin 

Layer Chromatography showed that Bacillus secondary metabolites contains free amino acids, this was 

confirmed by GC-MS analysis, total proteins were determined to choose the isolates which produce the higher 

quantity of secondary metabolites, so SM extracts of BS8 and BS14 were chosen to complete the study. 

 Results of quantitative determination of biofilm which formed by target bacteria in microtiter plate 

showed that P. aeruginosa was the higher biofilm producer among gram negative bacteria while S. sciuri was the 

less biofilm producer. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) were determined against target bacteria. The 

inhibitory effect of BS8 and BS14 SM in inhibition of biofilm formation of P. aeruginosa and S. sciuri in 

microtiter plate in comparison to the inhibitory effect of nalidixic acid and tetracycline was studied , the results 

showed that there was a decreased in the percentage of both bacterial species especially from the MIC of the s. 

m. extract and the concentrations beyond, the inhibitory effect of the antibiotics was less than that of the SM 

extracts. 
 

Keywords: Secondary metabolites, Bacillus  spp., Antibacterial activity, Biofilms, Antibiotics. 

   مقدمةال. 1

 منخفضوة املوواد مون واسو  مود  نتوا إ وتسوتطي  يسورية منو متطلبات وذات البيئة يف نتشاراال واسعة فراداأ Bacillus جن  يضم
 حتمو  علوى العاليوة قودراا نأ كموا( Sharma et al., 2010) خور األ اجملهريوة حيواءاأل ضود الفعالوة و السومية عدميوة وأ السومية

 اجلوون  هوذا فورادأ جعو  هوذا كو   مو يوة،األ الظورو  وأ احلامضوية الدالوة وأ احلورارة خنفوا ا او ارتفواع مثو  املتطرفوة البيئيوة الظورو 
 املنتجوة البكترييوا منو وتثبي  احليوية غشيةاأل استئصال لغر  الثانوية يوضهاأ وأ البكترييا هذه استخدام لغر  الباحثن عناية حم 
 سوكريات مأ بروتينوات سوواء   الكيمياويوة طبيعتهوا يف تنوعت الي اجلن  هذا فرادأ من الثانوية يو األ من العديد استخلص ذإ هلا،

 اجملهريوة حيواءاأل ضود ملحوظوة كيمياويوة فعاليوة املركبوات هوذه ظهورتأ وقود( Valle et al., 2006) دهنيوة بروتينوات وأ متعوددة
 يوو األ اسوتطاعت ذإ تكون  مراح  من وىلاأل املرحلة تكون عند حىت وأ احليوي الغشاء تكون قب  سواء   احليوية لألغشية املكونة
 وذلو  املراحو  بقيوة تكووين متوامإ عون احليووي الغشواء مون وىلاأل للمرحلة املكونة البكترييا تثبي . .Bacillus spp لبكترييا الثانوية
 (. Sawale et al., 2014) احلامضية والدالة احلرارة من واسعة مديات ضمن

 احليويووة، الفعاليوات مون كبوري بعوودد تقووم والوي طبيعيوا   املنتجووة املركبوات مون واسوعة جمموعووة امليكروبيوة الثانويوة يوو األ تضوم
 هوووذه لكووون الطبيعوووي النمووو يتطلبهوووا الوووي واهلوودم البنووواء فعاليوووات يف تشووورت  ال هنووايف أ وليوووةاأل يوووو األ عوون الثانويوووة يوووو األ ختتلوو 

 تلعو (. Choudoir et al., 2018) فيهوا يعوي  الوي البيئوة يف البقواء فضوليةأ علوى تسواعده صوفات للميكوروب تعطوي يوو األ
 امليكووروب متّكوون يووو األ هووذه نأ ذإ هلووا املنتجووة للميكروبووات البيئووي والووتال م الفسوويولوجي التكيوو  يف مهمووا   دورا   الثانويووة يووو األ

 .(Yan et al., 2018)  املنافسة امليكروبات منو تثبي  من هلا املنتج
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  الذاتيووة طووور اثنوواء تنووتج اجلزيئووي الووو ن قليلووة عضوووية مووواد  بأهنووا Secondary metabolites الثانويووة يووو األ ر وووووووووتعّ  
(idiophase )الثانويووة يووو األ علووى االمثلووة وموون  البيئيووة للضووغو  فعوو  كوورد نتاجهوواإ يووتم امليكروبووات موون نسووبيا قليلووة ألنووواع :

 االنزميوات ومثبطوات symbiosis والتعواي  البيئوي التنواف  علوى املوثثرة والعوامو  والسموم واالمحا  والصبغات احليوية املضادات
 . (Demain and Fang, 2000) واحليوانات للنباتات النمو وحمفزات واملبيدات االورام ومضادات

 مثوووو  االخوووور  للميكروبووووات املضووووادة الفعاليووووة ذات الثانويووووة يووووو األ موووون الكثووووري نتووووا إ Bacillus جوووون  افووووراد تسووووتطي 
 محووا األ ،Macrolactones الكبوورية الالكتونووات ،Polypeptides املتعووددة الببتيوودات ،Lipopeptides الدهنيووة الببتيوودات

 ,.Isocumarines (Mondol et al املتنواظرة والكيومارينوات ،Polyketides املتعوددة الكيتايودات ،Fatty acids الدهنيوة

 هووذا افووراد قودرة بسووب  ،(Leifert et al.,1995) والصوويدالنية الطبيوة الصووناعات يف واسوو  بشوك  اسووتخدمت وقود ، (2013
 العصووية نوواعاأل علوى ملحوظوة توأثريات املوواد هلوذه نأ كموا الوذائ  ال وتون تركيو  يف للميكروبوات املضوادة املواد بناء على اجلن 
 منوو يتباطوأ عنودما الثانويوة يوو األ نتوا إ يبودأ(. Priest et al., 1995) التجواري لإلنتوا  مرغوبوا اجلون  هوذا يعود لوذل  اهلود 

 .الفوسفات وأ النرتوجن او الكاربون: املغذيات مصادر حدأ استهال  بسب  بكترييا نواعاأل
 تثبووي  علووى الثانويووة يوضووهاأ قابليووة ودراسووة احملليووة البيئووة موون معزولووة  Bacillus جوون  موون بكترييووة عووزالت علووى احلصووول وألجوو  

 .الدراسة هذه صممت فقد البكتريية احليوية غشيةاأل

 العمل المواد وطرق. 2

ماكن خمتلفة يف حمافظة البصرة و ن قلت العينات أمن  2016بري  أ– 2016 مجعت مخسون عينة مياه وترسبات للفرتة من يناير
80ىل املخت  لتشخيصها حي  وضعت العينات يف محام مائي بدرجة حرارة إ

 ,PHE بواغ )بكترييا غري املكونة لألالنواع أم لقت  ◦

2015). 
 عينات الترسبات. 1.2

يف ظرو  و املعقم  spatulaثيلن املعقمة اجلافة، وبوساطة امللوق إياس البويل أكم لك  عينة( باستخدام ج 20عت العينات )مج  
م  ماء مقطر مث ع ملت سلسلة ختافي  عشرية لغاية  10حتتوي على  ختباراىل انبوبة إم من ك  عينة ج 1ضي  أ، معقمة

1×10
10×1(/م  من املاء املقطر، رشحت التخافي  (cfuتكوين مستعمرة لوحدة   6-

-1 ،1×10
-3 ،1×10

باستخدام   6-
طباق برتي حاوية على الوس   أوراق الرتشيح يف أ، وضعت millipore filter paper  mµ 0.45وراق الرتشيح نوع أ

 مث ساعة 18 ملدة م◦ 35وحضنت يف احلاضنة بدرجة حرارة  Lauria- Bertani   ((Hi Media, LB agar الزرعي الصل 
 لصبغةالعصيات املوجبة  ختريتاغرام وفحصت حتت اجملهر الضوئي.  بصبغةاملستعمرات النامية وصبغت  من مسحات خذتأ

VITEK2 BCL card (bioMérieux , France  )إلمتام عملية تشخيصها بوساطة عدة التشخيص  بواغلألغرام واملكونة 
 DNA Wizard (Promega ستخال اباستخدام عدة  gyraseنزمي إنتا  إلصت جينيا  بتضخيم اجلن املشفر و شخكما 

- USA )(Pincus, 2005). 
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 عينات المياه. 2.2

 ,Nalgen polycarbonate conical flasks (Merckعت عينات املياه باستخدام قنا ي  جاجية معقمة من نوع مج  

Germany  م  من املاء املقطر املعقم و  9ىل إم  من ك  عينة  1ضي  أيف ظرو  معقمة،  .م  لك  عينة 250( وبواق
10×1ع ملت سلسلة ختافي  عشرية )

-1–1 ×10
، رشحت التخافي  ( وحدة تكوين مستعمرة/م  من املاء املقطر4-

(1×10
-3–1 ×10

فحوصة و نتائج  عداد العينات املأ( مواق  و 1، ويبن اجلدول )يت كما ذكر يف عينات الرتسبات( و من  4-
 البكترييا يف عينات املياه والرتسبات. عدادأالتخافي  ملعدل 

 

 عداد البكترييا يف عينات املياه والرتسبات.أعداد العينات املفحوصة ونتائج التخافي  ملعدل أمواق  و  .1جدول 

 عدد العينات الموقع ت
 انواع العينات ومعدل اعداد البكتيريا فيها

 Cfu/10-4 مياه Cfu/10-6 ترسبات
 22 2 35 2 4 مسا  يف مركز علوم البحارحوا  تربية األأ 1
 12 5 19 5 10 ميناء خور الزبري 2
 15 9 27 8 17 ميناء ام قصر 3
 10 2 18 2 4 ميناء ابو فلوس 4
 28 4 43 4 8 ابو اخلصي  5
 7 1 15 1 2 ميناء الفاو 6
 13 1 29 1 2 السيبة 7
     1 1املياه املصاحبة الحد االبار يف احلق  النفطي  بري 8
     ps1 1املياه املصاحبة الحد االبار يف احلق  النفطي  9

     1 املياه املصاحبة الحد االبار يف منطقة ارطاوي 10

 

 (Secondary metabolites production) الثانوية األيوضانتاج . 3.2

       البكترييووة يف احلاضوونة اهلووزا ة ملوودة( بعوود حضوون املزرعووة Dusane  et al., 2013يووو  الثانويووة حسوو  طريقووة  )نتجووت األا  
 .م° 30دقيقة وعند درجة حرارة دورة/ 120ساعة وبسرعة  48

 .Bacillus sppالثانوية النواع بكتيريا  األيوضاستخالص . 4.2

 ثي يضيفت خالت اإلأذ إ Amin et al., (2015)حس  طريقة  .Bacillus sppنواع بكترييا يو  الثانوية ألستخلصت األا  
، مث ملودة سوت سواعات  magnetic stirrer( ومت حتري  املوزيج بوضوع  علوى املوا   املغناطيسوي 1:1ىل املزرعة البكتريية بنسبة )إ

دقائق  10دورة/دقيقة ملدة  5000لنبذ املركزي على سرعة فصلت الطبقة العضوية العليا بواسطة قم  الفص  ووضعت يف جها  ا
 Rotary evaporator، ومجوو  املسووتخلص وجفوو  يف املبخوور الوودوار ىل دورق نظيوو إقلووت ثيوو  وني يلووت طبقووة خووالت اإلأمث 

50بدرجة 
 Biuretيوو  الثانويوة حسو  طريقوة ا  لألكثور انتاجوالعزلتوان األ ختوريتاثيلوي، ي الكحول اإليف املستخلص ذي أ مث م◦

باتبوواع التعليمووات  Biolabo company- Italyلكليووة واجملهووزة موون شووركة  اوباسووتخدام العوودة التشخيصووية لتحديوود ال وتينووات 
 .كمال باقي خطوات الدراسةإل املرفقة م  العدة التشخيصية 
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  Bacillus  نواع بكتيريا جنسيوض الثانوية ألتنقية األ. 5.2

 يوووووووكروماتوغرافيا الرتشيح اهلالم Ion Exchange Chromatographyيو ي كروماتوغرافيا التبادل األجريت خطويت  أ  
Gel filtration chromatography   لطريقة طبقاAnju et al., (2015)   حس جري الرحالن الكهربائي أ  فيما 

Laemmli (1970) .  يو  الثانوية املنقاة ضد االنواع البكتريية: خت ت الفعالية البكتريية لألأPseudomonas 

aeruginosa،Escherichia coli  ،Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ،
Staphylococcus sciuri   وKocuria kristinae  ع  األ نتشاراالبطريقة( غوارDusane  et al., 2011 )رعت ذ    إ

 عاله بواسطة الناشرأنواع املذكورة من املزارع البكتريية السائلة لألم   0.1الصل  بنشر  LBطباق الزرعية احلاوية على وس  األ

L- shape spreader  استخدام ثاق  الفلن ب الصل  الزرعي الوس  ثق  مث دقيقة 15 ملدة م◦35مث حضنت بدرجةcork 

poorer   50 وووووولئت الثقوب بوم Lµ   من الراشح املعقم لبكترييا جنBacillus ،  18 ملدة م◦35طباق بدرجة ضنت األح 
 .وسجلت النتائج املسطرة باستخدام( مم) التثبي  قطارأ يستق   مث ساعة
 .Bacillus sppيوض الثانوية في بكتيريا التقدير الكلي لأل. 6.2

 Biolaboوباستخدام العدة التشخيصية لتحديد ال وتينات الكلية واجملهزة من شركة  Biuretجري هذا االختبار حس  طريقة أ

company- Italy .باتباع التعليمات املرفقة م  العدة التشخيصية 
 يو  الثانوية( يف العينة حس  املعادلة األقدرت ال وتينات الكلية )

 امتصاصية العينةال وتن الكلي يف العينة =  
 (1..........     )                                                    60×  امتصاصية العينة القياسية

 يوض الثانوية باستخدام كروماتوغرافيا الزاز ومطياف الكتلةتشخيص األ. 7.2
  Gas Chromatography and Mass Spectroscopy(GC-MS) 

 .( (Mohan et al., 2016 ( حس  طريقةGC-MSيو  باستخدام جها  )ددت اجلزيئات الفعالة يف األح  
 Quantitative Determination of the Biofilmالتحديد الكمي لالغشية الحيوية . 8.2

Oمت اجراء هذا االختبار حس  
,
Toole  (2011) . 

 Minimum Inhibitory Concentration (MIC) تحديد التركيا المثبط االدنى. 9.2
السووائ  باسووتخدام صووفيحة املعووايرة الدقيقووة ذات  موو ( بوسوو  مووولر هنتووونرام/جمايكرو  100) يووو  الثانويووةخ فوو  مسووتخلص األ

، 3.12، 6.25، 12.5، 25، 50، 100ضرت سلسلة التخافي  التالية )ذ ح  إ  well microtiter plate -96حفرة 96
ضوويفت أ  رام/موو  يف احلفوورة الواحوودة، جمايكرو  100ووضووعت يف احلفوور بواقوو  موو  رام/ج( مايكرو 0.1، 0.2، 0.4، 0.8، 1.6

 5 10×5لرت موون الوسوو  الزرعووي السووائ  احلوواوي علووى  )مووايكرو  100
cfu  ىل كوو  حفوورة موون هووذه احلفوور إ/موو ( البكترييووا اهلوود

35وحضونت بدرجووة 
قوو  تركيووز يثووب  منووو البكترييووا أنو  أدىن علووى تووائج حيو  ح وودد الرتكيووز املثووب  األالن رئووتسوواعة مث ق   18م ملوودة ◦

، اسووتخدم كووال موون املضووادين احليوووين الترتاسووايكلن )الووذي يتووداخ  موو  قوودرة البكترييووا علووى انتووا  target  bacteriaاهلوود  
، 1250، 2500( بووالرتاكيز التاليووة )استنسوواا احلووام  النووووي البكتووريي ال وتينووات( وحووام  الناليديكسوو  )الووذي  ووول دون

 (. (Dusane et al., 2013نة م  للمقار رام/ج( مايكرو 2.5، 5 ،10، 20 ،40، 80، 160، 312، 624



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 (2019-( )ديسمبر2(، العدد )5المجلد )

  2019 ،مار  والزااو اال
 

 -6A   .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،الموارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966  

 
 دراسة تثبيط تكون االغشية الحيوية في صفيحة المعاير  الدقيقة. 10.2

 (.Dusane et al., 2013)حس  مت اجراء هذا االختبار 
 التحليل االحصائي . 11.2

خووذ أواالنووواع العصوووية اهلوود  حيوو  مت  Bacillusمت عموو  التحليوو  االحصووائي لتجووارب الفعاليووة التضووادية بوون عووزالت بكترييووا 
ختوو ت العواموو  ا  و  ،(SPSS, 2009حصووائي احلاسووو  )لووت النتووائج باسووتخدام ال نووامج اإللمعوودل القووراءة لووثالث مكووررات مث ح  

 (.p< 0.05) حتماليةا( عند مستو  L.S.Dق  فرق معنوي بن املتوسطات )أ املدروسة باالعتماد على

  المناقشة و النتائج. 3

   .Bacillus  sppعال وتشخيص بكتيريا جنـــــــس . 1.3

عزلوة تعوود  15ن أظهورت نتوائج التشوخيص أ ،(2 ،جودول) .Bacillus sppعزلوة بكترييوة  تابعوة للجون   20مت احلصوول علوى 
كوده أوهوذا موا   B. amyloliquefaciensتعوود  للنووع    هنواأعزالت على   5فيما شخصت Bacillus subtilis  ىل النوع إ

بودت العوزالت أتوائج موجبوة لعمليوة التضوخيم فيموا ن B. subtilisذ اظهورت العوزالت التابعوة للنووع إ( 1التشخيص اجليين )شوك  
 نتائج سالبة.B. amyloliquefaciens التابعة للنوع 

 إلنتا بتضخيم اجلن املشفر   Bacillusنتائج التشخيص اجليين لعزالت  العصوية  .1شكل  
   و  قاعدي 1500، بادئ ذو و ن جزيئي gyrase ،L: Ladderنزمي  إ

  
 
 
 
 



علوم البحار والتقنيات البيئية                          مجلة 

 (2019-( )ديسمبر2(، العدد )5المجلد )

 ...........................Bacillus spp لبكتيريا الثانوية األيوض قابلية دراسة 
 

 -7A   .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،الموارد البحريةكلية 

 

ISSN (Print): 2413-5267 

ISSN (Online): 2706-9966  

 .Bacillus sppمصادر العزالت التابعة جلن   .2جدول  

 

 .Bacillus sppنواع العصوية يوض الثانوية ألانتاج األ. 2.3

 سوووواعة 72-24يووووو  الثانويووووة بوووون نتووووا  األإيف البحوووووث والدراسووووات السووووابقة لغوووور   فووووراد هووووذا اجلوووون أ تراوحووووت فوووورتة تنميووووة
  (Valle et al., 2006; Teasdale et al., 2009;  and Sharma et al., 2010) ىل إشوارت هوذه البحووث أوقود

ساعة من النمو عند دخول املزرعة البكتريية  48كان بعد مرور   .Bacillus sppنواع العصوية ألليو  الثانوية نتا  لألإعلى أن أ
 -Barriosليوو  )إ، كمووا تتفووق هووذه النتووائج موو  مووا توصوو   stationary phaseموون طووور الثبووات  idiophaseيف مرحلووة

Gonzalez et al., 2003 ) البكتووريي نتيجووة يووو  الثانويووة يبودأ عنوودما يتنواقص معوودل النموو نتوا  األإن أىل إشوواروا أالوذين و
 ,.Motta et alتتفووق هووذه النتووائج موو  مووا ذكووره )و الفسووفور.  وأحوود املغووذيات الرئيسووية مثوو : الكوواربون، النرتوجوون أال  اسووته

ىل ذروت  يف طور إنتا  مي ووص  اإلتيية يف الطور اللوغار يو  الثانو نتجت األأاملعزولة من قبلهم  Bacillusن بكترييا بأ( 2007
 . stationary phaseالثبات 

 

 النوع البكتير  المعاول مصدر العالة نوع العينة ت
 B. amyloliquefaciens احوا  تربية االمسا  يف مركز علوم البحار ماء 1

 B. amyloliquefaciens االمسا  يف مركز علوم البحاراحوا  تربية  ماء 2

 B. subtilis ميناء خور الزبري ترسبات 3

 B. subtilis ميناء ام قصر ترسبات 4

 B. subtilis ميناء خور الزبري ترسبات 5

 B. subtilis ميناء خور الزبري ترسبات 6

 B. subtilis ميناء ابو اخلصي  ماء 7

 B. subtilis قصرميناء ام  ترسبات 8

 B. subtilis ميناء ام قصر ترسبات 9

 B. subtilis ميناء الفاو ترسبات 10

 B.amyloliquefaciens ميناء الفاو ترسبات 11

 B. subtilis ميناء ام قصر ترسبات 12

 B.amyloliquefaciens ميناء ام قصر ترسبات 13

 B. subtilis ميناء ام قصر ترسبات 14

 B. subtilis ميناء ام قصر ماء 15

 B. subtilis ميناء ام قصر ماء 16

 B. amyloliquefaciens ميناء ام قصر ماء 17

 B. subtilis ميناء ام قصر ماء 18

 B. subtilis ميناء ام قصر ماء 19

 B. subtilis ميناء ام قصر ماء 20
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  .Bacillus spp العصوية ألنواعالثانوية  األيوضاستخالص . 3.3
اسووتخدام كوو  موون مثوو   Bacillusيووو  الثانويووة موون بكترييوا األ السووتخال ذكورت البحوووث والدراسووات اسووتخدام عوودة موذيبات 

 Ethyl  ووووووووووووووووثيي، وخوالت اال(DMSOسلفوكسوايد )، داي مثيو  ، الكلوروفوورم، امليثوانول، داي كلوروميثانهكسان-املذيبات ن

acetate  (Barrios-Gonzalez et al., 2003; Marhaeni et al., 2011) ،يوو  الثانويوة املستخلصوة  ذ اظهورت األإ
يو  نوووواع العصووووية اهلوووود  مقارنوووة بوووواألافضووو  فعاليوووة تضووووادية ملحوظوووة ضوووود األثيوووو  يالدراسوووات السوووابقة بواسووووطة خوووالت اإليف 

 Bacillusنووواع العصوووية ألليووو  الثانويووة ظهوورت األأذ إ  وهووذا يتفووق موو  الدراسووة احلاليووة خوور صووة باملووذيبات العضوووية األاملستخل
فعاليووة تثبيطيووة واضووحة ضوود االنووواع العصوووية املسووتخدمة يف اهلوود  بنوعيهووا السووالبة واملوجبووة لصووبغة غوورام وهووذا يتفووق موو  مووا ذكووره 

(Mohan et al., 2016)، يو  الثانوية ألنوواع العصووية   يف استخال  األيثين استخدام خالت اإلكما أBacillus  واف  
 نواع العصوية اهلد . يو  ضد األعلى الفعالية التثبيطية هلذه األ

 .Bacillus sppتنقية االيوض الثانوية ألنواع العصوية . 4.3
    Ion Exchange Chromatographyكروماتوغرافيا التبادل االيوني . 1.4.3

على شحنتها بعد وضعها على سطح  اعتماداالثانوية  األيو كونة ملستخلصات مت بواسطة هذه اخلطوة فص  خلي  املركبات امل
  :(3و 2املبادل االيو ي داخ  عمود الفص  مبرحلتن )شك 

ة موجبة مشاهبة لشحنة املبادل ذات شحنجزاء الفعالة من املستخلصات( وتكون س  االجزاء غري املرتبطة )وهي األغ :اوال  
، ظهووور هووذه القمووة يوودل علووى خوورو  الببتيوودات لغسوو  بشووك  قمووة واحوودةن توورتب  باملبووادل موو  حملووول اأيووو ي والووي موورت دون األ

 .وبع  املركبات ذات الشحنة املوجبة نتيجة حصول تنافر للشحنات فيما بينها وبن املبادل
 جووزاء مبغووادرة العمووودذ بوودأت هووذه األإيووو ي رتبطووت باملبووادل األاذات الشووحنة السووالبة الووي ة غسوو  االجووزاء املرتبطوو :ثانيووا   

ممووا دل علووى ارتبووا  الببتيوودات  علووى كثافووة شووحنتها بشووك  قمووة واحوودة ايضووا وذلوو  بزيووادة تركيووز ملووح كلوريوود الصوووديوم، عتموواداا
شوحنة مادة املبادل والوي اعتمودت شودت  علوى حمصولة كثافوة الخر  ذات الشحنة السالبة نتيجة حصول جتاذب فيما بينها وبن األ

 .  الي متتلكها هذه الببتيدات
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 BS8 يو  الثانوية للعزلةيو ي لألكروماتوغرافيا التبادل األ .2 شكل
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 BS14كروماتوغرافيا التبادل االيو ي لاليو  الثانوية للعزلة  .3شكل 

 

يونووات امللحيووة بطبقووة الووذي حتدثوو  األ disruptionخووالل ك يتووات االمونيوووم لل وتينووات بسووب  اإل وودث الرتسووي  مبلووح  
محووا  ونووات امللووح والسالسوو  اجلانبيووة لأليأمووالب بوون أفوو  درجووة الذائبيووة عوون طريووق تكوووين جزيئووات املوواء احمليطووة بووال وتن أي خ

تتفق هذه النتائج م   .(Mannerat and Phetrong, 2007ال وتن لوحده )ق  ذائبية من أتكون مينية املتأينة لل وتن الي األ
يوو ي ىل خطووة التبوادل األإشواروا أالوذين  Gordillo and Maldonado, (2012) و Bechard et al., (1998)ا ذكوره مو

خر  الي مثلت املواد غري القمة األ ستخلص يف قمة منفصلة عن الة املواد الصبغية الي تلوث العينة والي فصلت املإا يف مثثرة جد  
 الفعالة يف املستخلص اخلام. 

  Gel Filtration Chromatographyكروماتوغرافيا الترشيح الهالمي. 2.4.3

يو  الثانوية وذل  نظرا  ملا ميتا  ب  هذا النوع من اهلالم يف تنقية األ S-25جري الرتشيح اهلالمي باستعمال هالم السيفادك  أ
ل  لعدة مرات )شك  مكانية اعادة تنشيط  واستعماإمرغوبة وهي استيعاب  الواس  وفصل  العايل للمواد وسهولة حتضريه و  من مسات

ستعمال هالم السيفادك  يف الرتشيح اهلالمي يعد اختيارا  ان أ( Teixeira, et al., 2013لي  )إتتفق النتائج م  ماتوص   ،(4
     نواع العصوية اهلد .يو  الثانوية ضد األالية التثبيطية لأليف  يادة الفع ذ ساهمإناجحا جدا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BS14 و  BS8 كروماتوغرافيا الرتشيح اهلالمي للعزلتن. 4شكل 
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  يوض الثانويةأللمستخلصات ا Electrophoresisالرحالن الكهربائي . 3.4.3 

دالتووون وجووود حوووزمتن  6512ذو الووو ن اجلزيئووي  aportininظهوورت نتووائج الوورحالن الكهربووائي باسووتخدام معلووم الووو ن اجلزيئووي أ
خال   وتنقيوة  ببتيديتن خاليتن مون التلووث بواقو  حزموة واحودة لكو  مسوتخلص مموا يودل علوى كفواءة الطريقوة املسوتخدمة يف اسوت

، BS8انويوة للعزلووة يوو  الثدالتوون وكانوت ملسوتخلص األ 3779ىل و ويوة بلوغ الوو ن اجلزيئوي للحزموة األيوو  الثانمستخلصوات األ
 .(5) كما موضح يف الشك   BS14يو  الثانوية للعزلة دالتون وكانت ملستخلص األ 379نية فيما بلغ الو ن اجلزيئي للحزمة الثا

ن الببتيوودات املستخلصووة موون بكترييووا  أوالووي ذكوورت ( Bechard et al., 1998) دراسووة ليوو إ تاتفقووت النتووائج موو  مووا توصوول
Bacillus subtilis  والووي قوواموا بتمريرهووا يف اهلووالم بطريقووةSDS-PAGE  قوود ظهوورت بشووك  جتمعوواتaggregates  مكونووة

والوي   surfactinوهوي صوفة شوائعة للببتيودات الوي متتلو  خووا  الشود السوطحي مثو   micelle structureتركيبا يشوب  الغوزل
نووواع بكترييووة عديوودة ممووا يثهلهووا لتكووون بوودائ  حيويووة أة ضوود ىل قوودراا التثبيطيووإ باإلضووافةمتتلوو  قوودرة علووى تنظيوو  السووطوب امللوثووة 

 للمواد الكيمياوية املستخدمة لعال  عدد من املشاك  البيئية ومنها االغشية احليوية.
 
 

 الزاز ومطياف الكتلة يوض الثانوية باستخدام كروماتوغرافياألتشخيص ا. 4.4.3

  Gas Chromatography and Mass Spectroscopy(GC-MS . ) 

يو  الثانوية للعوزلتن ن األأ BS14و BS8نتجت من قب  العزلتن أ  يو  الثانوية الي ظهرت نتائج حتلي  كروماتوغرافيا الغا  لألأ
 سرتات واملركبواتإل  االمحا  االمينية ومشتقااا واحتتوي على العديد من املركبات ذات الفعالية التضادية جتاه البكترييا اهلد  مث

ن أ( الووذين ذكوورا Ramyabharathi and Raguchander, 2014، وهووذا يوافووق مووا وجووده )اهليدروكاربونيووة وغريهوواالعضوووية 
، متتلو  احلوام  االمينيوةعلى املركبات العضوية احلاوية على  حتوتا GC-MSيو  الثانوية الي قاما بتحلي  مكونااا جبها  األ

 , L- Lucineو  Norvaline n- propaglyoxycarbonyl-, nonylester  هوذه املركبوات فعاليوة تثبيطيوة ميكروبيوة مثو  

N- cycloprpyl carbonyl-, butyl   واالسورتات مثو d- proline , N – metoxycarbonyl -, pentyl ester  
يف سورتات مينيوة واإلن وجوود االمحوا  األأىل إشوارا أذ إيوو  الثانويوة يف الدراسوة احلاليوة، مستخلصوات األ  يضا مت عزهلا منأوالي 

يعطي هلوذه املستخلصوات فعاليوة تثبيطيوة قويوة ضود االحيواء اجملهريوة مموا يثهلهوا  B.subtilisيو  الثانوية لبكترييا مستخلصات األ
هريوة مموا يسواعد يف لتكون عوام  سيطرة بايولوجية تساهم يف القضاء على العديد من املشواك  البيئيوة الوي تسوببها هوذه االحيواء اجمل

et al Leiman ;.ليوو  )إشووار أواتفقووت النتووائج موو  مووا سووتخدام املووواد الكيمياويووة يف عووال  هووذه املشوواك  البيئيووة، إالتقليوو  موون 

غشية احليوية بشك  غري مباشر مون خوالل توداخلها مو  تصوني  ال وتون،  تثب  تكوين األ dمينية من نوع ن االمحا  األأ( 2013
تنوتج العديود مون  B. subtilis( الوذين ذكوروا ان Skariyachan et al.; 2013ليو  )إتتفوق هوذه النتوائج مو  موا توصو   كموا

طلقووا عليهوا أالرتحيو  الكهربوائي للعزلوة الوي  ذ ظهورت لوديهم خواللإمن منحين النموو ال وتينات اخلار  خلوية خالل طور الثبات 
مينيوة املوجوودة يف  محوا  األبقعوة لتحليو  تتابعوات األ 38منهوا  ختوريتابقعوة يف اهلوالم  168B. subtilis  100-110  سما

قااا حي  نن والفالن والليوسن ومشتاالأل والي اظهرت تواجد العديد من االمحا  االمينية مث  N- terminalالنهاية االمينية 
مينية يف السايتوبال م مبسواعدة محا  األخللية البكتريية مث تتجم  هذه األغشاء امينية تتواجد يف محا  األذكروا ان بوادئ هذه األ

 ثناء طور الثبات.ألتحرر اىل الوس  الزرعي  signal peptidasesانزميات 
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 GC- MSبوساطة جها   BS8يو  الثانوية للعزلة احمللية لي  األنتائج حت .3جدول  

 GC- MSبوساطة جها   BS14يو  الثانوية للعزلة  نتائج حتلي  األ .4جدول 
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 SDSعلى اهلالم بوجود مادة   BS14و   BS8 الرحالن الكهربائي لاليو  الثانوية للعزلتن  .5شكل 

 

1) Marker  ببتيدaprotinin يو  الثانوية للعزلة األ (2كيلو دالتون.    6.512 يذو الو ن اجلزيئBS8 و ن جزيئي ذات 
 .كيلو دالتون  0.694ذات و ن جزيئي  BS14يو  الثانوية للعزلة األ (3. كيلو دالتون 3.779

 

 يوووادة يف  ذ حصووولتإعلوووى التوووايل  BS14و  BS8يوووو  الثانويوووة املنقوواة للعوووزلتن ( الفعاليوووة التضووادية لأل5 جووودول )يبوون
ظهر أ. د  م  ك  خطوة من خطوات التنقيةالعصوية اهلنواع جتاه األ Bacillusنواع العصوية يو  الثانوية ألالفعالية التثبيطية لأل

  BS8زلةوووووووذ تفوقوت العإ Bacillus( يف الفعاليوة التثبيطيوة بون عوزلي جون  p < 0.05حصائي وجود فروق معنويوة )التحلي  اإل

(p < 0.05) ظهور التحليو  االحصوائي وجوود أنواع العصوية اهلد ، كما يف فعاليتها التثبيطية ضد األ( فوروق معنويوةp < 0.05 )
ية اهلوود  يف واع العصووو نووعلووى بوواقي عووزالت األ Kocuria kristinaeبوون عووزالت االنووواع العصوووية اهلوود  اذ تفوقووت بكترييووا 

 اوووووووووووويف حووون تفوقوووت بكتريي p<0.05)عنووود مسوووتو  )  Bacillusيوووو  الثانويوووة  املنقووواة لعوووزلي جووون  حساسووويتها ملسوووتخلص األ
 P. aeruginosa نووواع العصوووية اهلوود  يف مقاومتهووا ملسووتخلص االيووو  الثانويووة املنقوواة  لعووزلي جوون  علووى بوواقي عووزالت األ

Bacillus (  عنود مسوتوp < 0.05 تتفوق النتوائج مو  موا .)إشوار أ(  ليوLiu et al ., 2018 )يوو  الثانويوة املنتجوة مون األن أ
تكووون مضووادات حيويووة قووادرة علووى تثبووي  العديوود موون املمرضووات ن متتلوو  صووفات تثهلهووا أل Bacillusالعووزالت البحريووة جلوون  

يوو  الثانويوة املنقواة ن الفعاليوة التثبيطيوة ملسوتخلص األأ( بوWilson et al., 2011البكترييوة، كموا تتفوق النتوائج  مو  موا ذكوره )
، كمووا تتفووق هووذه البكترييووة السووائلة هووا يف املووزارععلووى منهووا يف الراشووح اخلووام لوونف  السوواللة عنوود تنميتأ Bacillusنووواع العصوووية ألل

ن سوب  كوون التوأثري أ( الوذين ذكورو ;Delcoue, 2009 Wiener and Horanyi, 2011ليو  كو  مون )إالنتائج م  ما توص  
نووواع العصوووية علووى منوو  يف األأواع العصوووية املوجبووة لصووبغة غوورام ضوود االنوو Bacillusنووواع العصوووية ألليووو  الثانويووة التضووادي لأل

نووواع العصوووية السووالبة لصووبغة غوورام وكووذل  وجووود طبقووة اذيووة املنخفضووة للغشوواء اخلووارجي لألىل النفإة لصووبغة غوورام رمبووا يعووز  السووالب
 الي متث  حاجزا ضد املركبات الكارهة للماء.  lipopolysaccharideعديد السكريات الدهين 
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 BS14و  BS8( الفعالية التضادية لاليوض الثانوية المنقا  للعالتين 5جدول ) 

 ت خطوات التنقية

 قطر منطقة التثبيط )ملم(

P. aeruginosa 

aeruginnosa 
E. coli MRSA K. kristinae S. sciuri 

كروماتوغرافيا 
 التبادل االيوني

BS8 16 17 19 22 20 
BS14 14 16 20 22 19 

كروماتوغرافيا 
 الترشيح الهالمي

BS8 19 20 22 24 23 
BS14 18 18 22 23 21 

 BS8 21 20 22 24 23 الرحالن الكهربائي
BS14 19 19 22 23 21 

 (  ظهور فروق معنوية عند مستوp < 0.05) 
 االرقام متث  معدل قراءة  ثالث مكررات 
يوض الثانوية لأل Minimum Inhibitory concentration(MIC)تحديد التركيا المثبط االدنى . 5.3

 ضد البكتيريا الهدف

ن إىل أشوووووارت النتوووووائج أذ إيوووووو  الثانويوووووة ضووووود البكترييوووووا اهلووووود  دىن لألالرتكيوووووز املثوووووب  األحتديووووود  ( اىل نتوووووائج6اجلووووودول )يشوووووري 
على منهوا أجتاه البكترييا املوجبة مللون غرام  ظهرت فعالية تضادية أ .Bacillus sppيو  الثانوية لبكترييا جن  مستخلصات األ

 ،0.2جتوواه البكترييوا املوجبوة مللوون غورام هووي ) BS8يوو  الثانويوة للعزلوة لأل MICذ كانووت قويم إه البكترييوا السوالبة مللوون غورام جتوا
وع وووون النأعلوى التووايل ومون املالحو    S. sciuriو K. kristinae ، MRSA نوواعرام/مو  لكو  مون األج( مايكرو 1.6 ،0.4

K. kristinae  ما قيم أباملستخلص،  كثر تأثرا  هو األMIC يو  الثانوية للعزلة لألBS8  جتواه البكترييوا السوالبة مللوون غورام فقود
 على التوايل. E. coliو  P. aeruginosaمايكروغرام/م  لك  من النوعن  (3.12 ،1.6بلغت )

( 3.12، 0.8 ،0.4جتووووواه البكترييوووووا املوجبوووووة مللوووووون غووووورام  هوووووي ) BS14 لاليوووووو  الثانويوووووة للعزلوووووة MICكانوووووت قووووويم 
هوو   K. kristinaeذ كوان  النووع إعلوى التووايل   S. sciuriو  K. kristinae ،MRSA نوواعمو  لكو  مون األرام/جمايكرو 

 (6.25جتوواه البكترييووا السووالبة مللووون غوورام ) BS14يووو  الثانويووة للعزلووة لأل MICباملسووتخلص، يف حوون بلغووت قوويم  كثوور تووأثرا  األ
 .E. coliو  P. aeruginosaم  لك  من النوعن رام/جمايكرو 

علوى مون الفعاليوة التضوادية للمضوادين أتخلصوات ضود البكترييوا اهلود  كانوت ظهراوا هوذه املسأالتضادية الوي  ن الفعاليةإ
 نوووواعأحلوووام  النالديكسووو  ضووود  MICذ بلغوووت قيموووة إلترتاسوووايكلن وحوووام  النالديكسووو ( احليووووين املسوووتخدمن للمقارنوووة )ا

و  K. kristinae  ،MRSA نواعرام/م  لك  من األج( مايكرو 1250، 624، 312غرام هي )البكترييا اهلد  املوجبة مللون 
S. sciuri   ذ كوان النووع إعلوى التووايلK. kristinae  باملضواد احليووي، يف حون بلغوت قيموة  كثور توأثرا  هوو األMIC   حلوام

 نووووووووووووورام/موووو  لكوووو  موووون النوعيج( مايكرو 1250، 2500د  السووووالبة مللووووون غوووورام هووووي )نووووواع البكترييووووا اهلووووأالنالديكسوووو  ضوووود 
 P. aeruginosa  وE. coli موا للترتاسوايكلن فقود كانوت قيموة أ، على التوايلMIC  نوواع البكترييوا اهلود  املوجبوة مللوون أضود

ذ كووان  إعلووى التووايل   S. sciuriو  K. kristinae  ،MRSAنوواعموو  لكو  موون األرام/ج( مايكرو 40، 20، 20غورام هوي )
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نواع البكترييا أللترتاسايكلن ضد  MICمها االكثر تأثرا باملضاد احليوي، يف حن بلغت قيمة  K. kristinae   ،MRSAالنوعان  
تتوافوق  ،علوى التووايل E. coliو  P.aeruginosaمو  لكو  مون النووعن رام/ج( مايكرو 40، 80م هي )اهلد  السالبة مللون غرا

يوو  الثانويوة املعزولوة مون البكترييوا البحريوة متتلو  قابليوة ن األأالوذين ذكوروا ( (Das et al., 2008 لي إهذه النتائج م  ما توص  
نووواع املتعووددة املقاومووة للمضووادات احليويووة وكووذل  البكترييووا املسووببة للمشوواك  البيئيووة جتوواه البكترييووا املمرضووة خاصووة األ تثبيطيووة عاليووة
  والصناعية. 

 ضد البكترييا اهلد  Bacillusيو  الثانوية لبكترييا رام/م ( لألجمايكرو نتائج حتديد الرتكيز املثب  االدىن)  .6جدول 
 مل(رام/جالتركيا المثبط االدنى) مايكرو  العامل التضاد 

P. aeruginosa E. coli S. sciuri MRSA K.kristinae 

BS8 3.12 1.6 1.6 0.4 0.2 
BS14 6.25 6.25 3.12 0.8 0.4 

Nalidixic acid 2500 1250 1250 624 312 
Tetracycline 80 40 40 20 20 

  
 Quantitative determination of the biofilmالتحديد الكمي لألغشية الحيوية . 6.3

( نتائج جتربة التحديود الكموي لألغشوية احليويوة الوي كونتهوا البكترييوا اهلود  يف حفور الصوفيحة املعياريوة باسوتخدام 7يبن اجلدول )
باملووايكروليرت  ظهوورت النتووائج وجووود عالقووة طرديووة بوون حجووم اللقوواب البكتوورييأ، spectrophotometerجهووا  املطيووا  الضوووئي 

يف حن    P. aeruginosaكثر انتاجا لألغشية احليوية هي البكترييا السالبة مللون غرام األن أائج رت النتظهأوامتصاصية اجلها ، 
( تكووين 6ميثو  الشوك  )كثر انتاجا  لألغشية احليوية بن البكترييا املوجبوة مللوون غورام، و هي البكترييا األ S. sciuriكانت بكترييا 

لألغشوية احليويوة كوان علوى  P. aeruginosaن تكووين بكترييوا أذ لووح  إاهلود  يف الصوفيحة غشية احليوية من قب  البكترييا األ
غشوية احليويوة يف فقود كونوت األ S. sciuri  موا منوو بكترييواأ (2ا بكترييوا متحركوة  )العينوة رقوم جوان  حفر الصفيحة بسوب  كوهنو

 ,.Yaryura et alليو  )إ(. تتفوق هوذه النتوائج مو  موا توصو  5وة )العينوة رقوم نووووها بكتووووووووووورييا غيوووووووور متحركوووألقعور حفور الصوفيحة 
كمووا  ،عوودد اخلاليووا الووي يف طووور الثبووات ىل كميووة االغشووية احليويووة الووي تكوهنووا البكترييووا توورتب  عكسوويا موو إ( الووذين اشوواروا 2008

غشوية هوي املفضولة لزيوادة كميوة األ suboptimal conditionsقو  مون الظورو  املثلوى أن ظورو  النموو الوي تكوون أىل إشواروا أ
ن القودرة علوى أىل إشواروا أالوذين  ) et alSanchez.(2013 ,ليو  إحليويوة املنتجوة مون قبو  البكترييوا، كموا تتفوق مو  موا توصو  ا

ن البكترييووووا املقاومووووة للعواموووو  املضووووادة أحوووود  عواموووو  الضووووراوة للبكترييووووا ووجوووودوا إشووووية احليويووووة بكميووووات كبوووورية تعتوووو  غتكوووووين األ
 .غشية احليوية بكميات كبريةتكوين األللميكروبات غالبا ما تتمت  بالقدرة على 
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 قيم االمتصاصية للبكترييا املكونة لألغشية احليوية باستخدام صبغة البنفسجي البلوري .7 جدول 

حجم  اللقاح البكتير  
 )مايكروليتر(

 نانوميتر 590االمتصاصية عند 

P. aeruginosa E. coli MRSA S. sciuri K. kristinae 

0.1 0.661 .522 0 0.311 0.328 0.172 

0.2 0.788 0.598 0.423 0.442 0.180 

0.4 0.823 0.714 0.641 0.687 0.450 

0.8 0.903 0.823 0.722 0.756 0.734 

1.6 1.122 0.917 0.838 0.879 0.953 

3.12 1.872 1.395 1.113 1.034 1.007 

6.25 2.231 2.479 1.564 1.611 1.595 

12.50 3.446 3.215 2.468 2.543 2.131 

25 4.290 4.686 3.094 3.204 2.954 

50 5.304 5.324 4.876 4.923 3.466 

100 6.112 6.033 5.201 5.295 4.817 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تكوين االغشية احليوية من قب  البكترييا اهلد  يف صفيحة املعايرة الدقيقة .6شكل 
 P. aeruginosa 3) E. coli  4) MRSA   5) S. sciuri (2نواع: االرقام متث  األ

6) K. kristinae 
 Microtiter Plateدراسة تثبيط تكون االغشية الحيوية  في صفيحة المعاير  الدقيقة . 7.3

يووو  الثانويووة للبكترييووا اهلوود  بفعوو  مستخلصووي األغشووية احليويووة ىل نتووائج دراسووة تثبووي  تكووون األإ( 12اىل  7شووكال )تشووري األ
يف صووووفيحة املعووووايرة الدقيقووووة ومقارنتهووووا بالتووووأثري التثبيطووووي للمضووووادين احليوووووين حووووام  النالديكسوووو   BS14و  BS8للعووووزلتن 
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احليويوة بون البكترييوا  لألغشويةبصفت  النوع االكثر انتاجا    P. aeruginosaذ مت اختيار النوع إوالترتاسايكلن جتاه البكترييا ذااا  
ن البكترييوا املوجبوة مللوون غورام، غشوية احليويوة بوكثر انتاجوا  لألبصفت  النوع األ  S. sciuriالسالبة مللون غرام يف حن اختري النوع  

  BS8يو  الثوانوي للعزلوة بعد احلضن مو  األ P. aeruginosaشية احليوية لبكترييا ( نتائج تثبي  تكون االغ7ذ يبن الشك  )إ
يوو  الثووانوي للعزلووة بعوود احلضوون موو  األ P. aeruginosa( نتووائج تثبووي  تكووون االغشووية احليويووة لبكترييووا 8فيمووا يبوون الشووك  )

BS14 ،ن  باملقارنة م  عينة السيطرة والي متث  بكترييوا أ (7) ذ يالح  يف الشك إ P. aeruginosa  الوي منيوت يف الصوفيحة
غشووية د كانووت النسووبة املئويووة لتكوووين األ، فقوو%100كونووت االغشووية احليويووة بنسووبة يووو  الثانويووة و لصووات األبوودون اضووافة مستخ
ة تتنووواقص بزيوووادة تركيوووز يوووو  الثانويووومستخلصوووات األيف الصوووفيحة مووو  اضوووافة الوووي منيوووت  P. aeruginosaاحليويوووة يف بكترييوووا 

، 68، 81غشوية احليويوة )ذ بلغوت النسوبة املئويوة لتكووين األإ P. aeruginosaي  الثانوي املضا  لعينة بكترييوا مستخلص األ
مووو  مسووووتخلص   P. aeruginosaعلوووى التووووايل وذلووو  عنوووود حضووون بكترييوووا  (2%، 4، 6، 8، 18،15، 39، 46، 57
( 100، 50 ،25 ،12.5، 6.25 ،3.12، 1.6 ،0.8 ،0.4 ،0.2 ،0.1بوووووووووالرتاكيز ) BS8يوووووووووو  الثانويوووووووووة للعزلوووووووووة األ

 P. aeruginosaغشوية احليويوة  يف بكترييوا ذ لوح  اخنفوا  ملمووس يف النسوبة املئويوة لتكووين األإم  على التوايل، رام/جمايكرو 
للمسووتخلص ضوود MIC دىن رام/موو  والووذي ميثوو  الرتكيووز املثوب  األجمايكرو  3.12خلص ابتووداء مون تركيووز عنود حضوونها موو  املسووت

 3.12% عنوووووود الرتكيووووووز 18ىل إرام/موووووو  جمايكرو  1.6% عنوووووود الرتكيووووووز 39ذ اخنفضووووووت النسووووووبة املئويووووووة موووووون إهووووووذه البكترييووووووا 
 . %21غشية احليوية  كان يف النسبة املئوية لتكوين األ ن مقدار االخنفا أي أ ،/م رامجمايكرو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 BS8 يو  الثانوية للعزلةبعد احلضن م  مستخلص األ P. aeruginosaتثبي  تكون االغشية احليوية لبكترييا  .7شكل 
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 BS14بعد احلضن م  مستخلص االيو  الثانوية للعزلة  P. aeruginosaتثبي  تكون االغشية احليوية لبكترييا  .8شكل 
 

الووي منيووت يف الصووفيحة بوودون  P. aeruginosaنوو  باملقارنووة موو  عينووة السوويطرة والووي متثوو  بكترييووا  أ( 8بوون الشووك  ) 
غشية احليوية يف د كانت النسبة املئوية لتكوين األ، فق%100كونت االغشية احليوية بنسبة يو  الثانوية و األ ضافة مستخلصاتإ

ي  ة تتناقص بزيادة تركيز مستخلص األيو  الثانويمستخلصات األضافة إالي منيت يف الصفيحة م   P. aeruginosaبكترييا 
، 13، 15، 22 ،42، 57، 63، 74، 87، 95ذ بلغت النسوبة املئويوة )إ P.  aeruginosaالثانوي املضا  لعينة بكترييا 

 بوالرتاكيز  BS14يوو  الثانويوة للعزلوة مو  مسوتخلص األ P. aeruginosaعلى التووايل وذلو  عنود حضون بكترييوا  %(9، 11
ذ لووووووووووح  إرام/مووووووووو  علوووووووووى التووووووووووايل، ج( مايكرو 100، 50 ،12.5،25 ،6.25 ،3.12، 1.6 ،0.8 ،0.4 ،0.2 ،0.1)

عنود حضونها مو  املسوتخلص ابتوداء مون  P. aeruginosaغشوية احليويوة يف بكترييوا مووس يف النسوبة املئويوة لتكووين األاخنفوا  مل
اخنفضوت النسوبة املئويوة ذ إللمسوتخلص ضود هوذه البكترييوا   MICدىنالرتكيوز املثوب  األرام/مو  والوذي ميثو  جمايكرو  6.25تركيوز 

رام/مووو  مووون جمايكرو   6.25% عنووود الرتكيوووز22ىل إرام/مووو  جمايكرو  3.12عنووود الرتكيوووز  %42غشوووية احليويوووة مووون لتكووووين األ
 .%20كانت   P. aeruginosaخنفا  يف النسبة املئوية لقدرة النوع  ن مقدار اإلأاملستخلص مما يدل على 

يف النسبة املئوية  BS8( ان التأثري التثبيطي ملستخلص االيو  الثانوية للعزلة 8( و )7يتضح من مقارنة الشكلن )
 BS14الثانوية للعزلة  األيو من  التأثري التثبيطي  ملستخلص   اعلى P. aeruginosaلتكوين االغشية احليوية  يف بكترييا 

 غشية احليوية يف البكترييا ذااا. يف النسبة املئوية لتكوين األ
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 بعد احلضن م  املضادين احليوين حام  النالديكس   P. aeruginosaتثبي  تكون االغشية احليوية لبكترييا  .9شكل 
n  االعمدة الزرقاء( والترتاسايكلن( t)االعمدة احلمراء( 

 

( يف النسوووبة املئويوووة لتكووووين n( وحوووام  النالديكسووو  )tالتثبيطوووي للمضوووادين احليووووين الترتاسوووايكلن )موووا نتوووائج التوووأثري أ
قووو  نسووووبيا  مووون نتووووائج  التوووأثري التثبيطووووي أ( فقووود كانووووت 9واملوضوووحة يف الشووووك  ) P. aeruginosaغشوووية احليويوووة لبكترييووووا األ

 ة للمضووووادين كووووان التنوووواقص يف النسوووو  املئويووووة لقوووودرة بكترييوووواذ باملقارنووووة موووو  عينووووي السوووويطر إ، يف نفوووو  البكترييوووواللمستخلصوووون 
 P. aeruginosa ال عنووود قيموووة إتزايووود تراكيوووز املضوووادين احليووووين غشوووية احليويوووة قلووويال  نسوووبيا مووو  علوووى تكووووين األMIC  لكوووال

%( على 22% و 40ذ بلغت )إ وحام  النالديكس  على التوايل م  للترتاسايكلنرام/جمايكرو  2500و 80املضادين وهي 
على مون التوأثري التثبيطوي أ P. aeruginosaكترييا بن التأثري التثبيطي للترتاسايكلن ضد أ( 9التوايل، كما يالح  من  الشك  )
 نفسها. حلام  النالديكس  ضد البكترييا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BS8بعد احلضن م  مستخلص االيو  الثانوية للعزلة  S. sciuriتثبي  االغشية احليوية لبكترييا  .10شكل 
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ي  الثانوي للعزلة بعد احلضن م  األ S. sciuriغشية احليوية لبكترييا نتائج دراسة تثبي  تكون األ( 10يوضح الشك  ) 
BS8 يو  الثانوية للعزلة %( كان تأثري مستخلص األ100يطرة )ن  باملقارنة م  عينة السأذ إBS8  على مما هو أيف هذا النوع

، S. sciuri (77 ،70غشية احليوية يف بكترييا ذ كانت النس  املئوية لتكون األإ، P. aeruginosaعلي  احلال يف بكترييا 
 BS8يو  الثانوية للعزلة م  مستخلص األ S. sciuri(% عند حضن بكترييا 1، 4، 10 ،15، 18، 24، 32، 53، 61

ذ إ م  على التوايلرام/ج( مايكرو 100، 50 ،25 ،12.5، 6.25 ،3.12، 1.6 ،0.8 ،0.4 ،0.2 ،0.1بالرتاكيز )
 %.32ذ بلغت إم  رام/جمايكرو  1.6وهي  MICغشية احليوية عند قيمة اخنفا  النسبة املئوية لتكوين األلوح  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 BS14ي  الثانوي للعزلة مستخلص األ بعد احلضن م  S. sciuri  غشية احليوية لبكتريياتثبي  تكون األ .11شكل 
 

يو  الثوانوي للعزلوة بعود احلضون مو  األ S. sciuri( نتائج دراسة تثبي  تكون االغشوية احليويوة لبكترييوا 11يبن الشك  )
BS14 يو  الثانوية للعزلة %( كان تأثري مستخلص األ100يطرة )ن  باملقارنة م  عينة السأذ إBS14 على مما هو عليو  احلوال أ

، S. sciuri (88 ،76 ،63 ،57غشوية احليويوة يف بكترييوا ذ كانوت النسو  املئويوة لتكوون األإ، P. aeruginosaيف بكترييوا 
بالرتاكيز  BS14يو  الثانوية للعزلة م  مستخلص األ S. sciuri(% عند حضن بكترييا 6 ،10، 10 ،13، 15، 20، 43

اخنفا  ذ لوح  إ م  على التوايلرام/ج( مايكرو 100، 50 ،25 ،12.5، 6.25 ،3.12، 1.6 ،0.8 ،0.4 ،0.2 ،0.1)
 .%20ذ بلغت إم  رام/جمايكرو  3.12وهي  MICغشية احليوية عند قيمة النسبة املئوية لتكوين األ
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 املضادين احليوين حام  النالديكس بعد احلضن م  S. sciuri تثبي  تكون االغشية احليوية لبكترييا  .12شكل 
n عمدة الزرقاء( والترتاسايكلن )األ tعمدة احلمراء()األ 

 
بعود احلضون مو  املضوادين احليووين حووام   S. sciuri( نتوائج تثبوي  تكوون االغشوية احليويووة لبكترييوا 12يبون الشوك  )

عنووود احلضووون مووو  غشوووية احليويوووة يف النسووو  املئويوووة لتكووووين األ فوووا خنن اإلأذ يالحووو  مووون الشوووك  إوالترتاسوووايكلن  النالديكسووو 
وقود  BS14و  BS8يو  الثانوية للعوزلتن املئوية عند احلضن م  مستخلصي األخنفا  يف النس  ق  من اإلأاملضادين احليوين 

( 1250، 40للمضووووادين وهووووي ) MICغشووووية احليويووووة عنوووود قيمووووة بووووري يف النسووووبة املئويووووة لتكوووووين األلوووووح  حصووووول اخنفووووا  ك
، %23غشية احليوية )ذ بلغت النسبة املئوية لتكوين األإ وحام  النالديكس  على التوايل م  لك  من الترتاسايكلنرام/جمايكرو 

 %( على التوايل.23
د تناقصووت غشووية احليويووة يف البكترييووا اهلوود  الووي منيووت يف الصووفيحة قوون النسووبة املئويووة لتكوووين األأعوواله أظهوورت النتووائج أ

غشية احليوية حاد يف النسبة املئوية لتكوين األذ لوح  اخنفا  إ، املضا  هلا  BS8ي  الثانوي للعزلة بزيادة تركيز مستخلص األ
للمسووتخلص ضوود هووذه MIC دىن كيووز الووذي ميثوو  الرتكيووز املثووب  األعنوود حضوونها موو  املسووتخلص ابتووداء موون الرت  للبكترييووا اهلوود 

ذ بتزايد تراكيز إالتأثري التثبيطي للمستخلص ق  نسبيا  من نتائج أيطي للمضادين احليوين فقد كانت التثبما نتائج التأثري أ ،البكترييا
  لكال املضادين. MICال عند قيمة إ  املئوية للتناقص قليال  نسبيا املضادين احليوين كان الفرق يف النس
يووو  الثانويووة املنتجووة موون بكترييووا ن األأين ذكووروا الووذ Sriram et al., 2011)ليوو  )إصوو  تتفووق هووذه النتووائج موو  مووا تو 

Bacillus cereus سوطح صوفيحة املعوايرة الدقيقوة مموا غشية احليوية للبكترييا اهلد  من خالل منو  التصواقها علوى ثبطت منو األ
رجعوا قدرة أوالذين Sayem et al. (2011   Abuجل  ). وميكن تفسري هذه النتائج م  ما سد  اىل من  تكون هذه االغشيةأ

ن أسباب منهوا أىل عدة إغشية احليوية للبكترييا اهلد  على تثبي  تكون األ Bacillus lichniformisيو  الثانوية لبكترييا األ
اهلود  فيموا بينهوا مموا يو  الثانوية تتداخ  م  املركبات املوجودة على سطح البكترييا اهلد  لتعيق اتصال خاليا البكترييوا هذه األ

 quorumغشوية احليويوة وهوو موا يودعى بوادرا  النصواب ىل العودد املطلووب لتكوون األإعوداد خاليوا البكترييوا اهلود  أمينو  وصوول 
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sensing ،يوووو  تسوووتطي  حتووووير الصوووفات الفيزيوكيميائيوووة والرتتيووو  اهلندسوووي للسوووطح اخلوووارجي للبكترييوووا املكونوووة ن هوووذه األأو أ

ن النتووائج تتفووق موو  مووا توصوو  اليوو  أبآليووة فعوو  بعوو  املضووادات احليويووة، كمووا ميكوون القووول  لألغشووية احليويووة وهووذه الظوواهرة شووبيهة
(Dusane et al., 2013 ) يووو  الثانويووة لبكترييووا ن التووأثري التثبيطووي لألأظهوورت ألكوورتو ي ىل صووور اجملهوور اإلإشوواروا أالووذين

Bacillus  الة طبقةإمتث  يف  EPS  الضرورية لتثبيت الغشاء احليوي وحتديد شوكل  اهلندسوي والوي رمبوا متونح الغشواء احليووي صوفة
 مقاومة املضادات احليوية واملبيدات.

ىل الببتيوودات إشوواروا أ( الووذين Cherif  et al., 2008ليوو  )إتوصوو   تتفوق النتووائج املستحصوولة يف هووذه الدراسووة موو  موا
 مثاليووووا   تتمتوووو  بالعديوووود موووون الصووووفات الووووي جتعلهووووا خيووووارا   Bacillusضوووواء جوووون  العصوووووية يووووو  الثانويووووة ألعاملستخلصووووة موووون األ

امليكروبووات املسووببة للعديوود موون حيائيووة موون املمكوون اسووتخدامها يف القضوواء علووى العديوود موون إتها عواموو  سوويطرة سووتخدامها بصووفال
  .مرا  واملشاك  البيئيةاأل

ببتيودات الدهنيوة املنتجوة مون قبو  ن الأىل إشواروا أ( الوذين Sriram et al., 2011ليو  )إكما تنسجم الدراسوة مو  توصو  
حوود العالجووات أممووا يثهلهووا لتكووون ظهوورت فعاليووة تثبيطيووة عاليووة ضوود البكترييووا املكونووة لألغشووية احليويووة أ Bacillusفووراد جوون  أ

 الناجعة هلذه املشكلة البيئية املستعصية.
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