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  الملخص   

 عزلة من الجراثيم المسببة الخماج الجروح والحروق مـن مستـشفيات مدينـة              30تم الحصول على     

واالختبارات الكيماحيوية حيـث تبـين      شخصت هذه العزالت بدراسة الصفات الشكلية والمزرعية        . الموصل

 و Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa و.Klebsiella spp جــراثيم إلــى تعــود بأنهــا

Staphylococcus aureusو Enterobacter aerogenes.  مع أعاله األنواعاجري االقتران الجرثومي بين 

 تسلك سلوك خاليا مستلمة مـع  JM83ساللة : هما  محاولتان ونجحت فقط E.coli JM83الساللة المختبرية 

 علـى   0.17×10-7 و   0.091×10-8وبتردد اقتـران    ) واهبة( P.aeruginosaو )واهبة( S.aureus من   ٍلك

عزلة مـستلمة مـع    بوصفها  محيدة بالحرارةE. coliفضال عن ذلك فقد اجري االقتران بين عزلة . التوالي

 ونجحت محاولة واحدة بين العزلة المحيدة وجرثومـة         أعاله االقتران   العزالت التي فشلت في جميع محاوالت     

Ent. aerogenes الــ  أعالهانتقل في المحاوالت . 0.14×10-7 وبتردد اقتران DNA   البالزميـدي مـانح 

 فـوق البنفـسجية فـي       باألشعةحفزت عملية االقتران    .  والمعادن الثقيلة  الحيوية المقاومة لبعض المضادات  

 البالزميـدي فـي     DNAقياس تركيز محتوى الـ     . لتي فشلت فيها االقتران في الحالة الطبيعية      المحاوالت ا 

  .  الخاليا المقترنة والمستلمة دعمت نتائج االقتران

 . البالزميدي، اخماج، االقترانDNA :الكلمات الدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
Bacterial isolates from burn and wound infections were obtained from Mosul city 

hospitals. These isolates were identified depending on the basis of their morphological, 
cultural characteristics and biochemical  tests. The results showed that they belonged to 
klebsiella spp. Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and 
Enterobacter aerogenes. Conjugation between these bacteria and the laboratory E.coli 
(JM83) strain were carried out. Two crosses succeeded. They were, JM83 strain  acting as a 
recipient with each of S.aureus (donar) and P.aeruginosa (donar) with exconjugant 
frequency of 0.091× 10-8  and 0.017× 10-7 respectively. In addition, cross between cured 
E.coli isolate as recipient with the bacteria that fail to conjugate with JM83 strain were 
performed and only one cross succeeded which is between cured E.coli and Ent-aerogenes 
with conjugation frequency 0.014× 10-7. In all these crosses the plasmid DNA encoding 
resistance to some antibiotics and heavy metals were transferred from donar to recipient 
bacteria through conjugation. Conjugation process was induced by ultraviolet light in those 
trials that fail to occur. Plasmid DNA concentrations in transconjugant and recipient 
bacterial cells support the occurrence of conjugation. 

 
Keywords:  Plasmid DNA, Infections, Conjugation. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

 المجهرية الـشائعة    األحياءيعد الخمج احد المضاعفات الخطيرة في مرضى الحروق والجروح، ومن           

 :في اخماج الجروح والحروق هي

Klebsiella pneumonia ،  Proteus spp. ،Streptococcus spp. ،  Staphylococcus aureus ،
على الجـراثيم  ) 2001 ،عبد الباقي ( دراسة أظهرت). araerobes) Lari et al., 1998والجراثيم الالهوائية 

وشكلت الجراثيم السالبة   % 43المعزولة من الجروح الخمجية بان الجراثيم الموجبة لصبغة  كرام كانت بنسبة             

 شيوعا وكانت نسبة جرثومة     األكثر كانت الجراثيم السالبة لصبغة كرام هي         أي % 56.98غة كرام نسبة    لصب

S. aureus  29.05 %  تلتهـاP. aeruginosa   27.93%   ثـم Proteus mirabilisو Streptococcus 

pyogenes وكانت  %5.85  بنسبة S. aureus و P. aeruginosa شيوعااألكثر .  
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   في الجراثيم بواسطة انتقـال المـادة الوراثيـة          آخر إلىمة للمضادات الحيوية من جنس      تنتقل المقاو 

   البالزميدات بـاالقتران الجرثـومي وهـذه العمليـة تحـصل فـي العديـد مـن             أيخارج الكروموسومية   

 Enterobacteriaceae الجراثيم السالبة لصبغة كرام ومنها العائلة المعويـة          أجناسبضمنها معظم     و األجناس

)Chinedum et al., 2005 .( وتتطلب عمليـة االقتـران   مستلم إلى االتجاه من واهب أحادييكون االقتران 

 في الجراثيم الواهبة الذي تحوي على مورثات مسؤولة عن تشفير بروتين            F-plasmidوجود عامل الخصوبة    

ثومية الواهبة والتـي تلعـب       والذي يدخل في تكوين الشعيرات الموجودة على سطح الخلية الجر          Pilinيدعى  

 الباحثـان   أشار. دورا مهما في عملية االقتران من خالل حدوث عملية التماس بين الخاليا الواهبة والمستلمة             

)Grant,1983 and  Tradif (    مجـاميع   إلى انتقال بالزميدات المقاومة التي تعود       إلىفي دراستهما لالقتران 

، Carbenicillin والتي تشفر لمقاومـة  P. aeruginosa و E. coli بين FI ،Iα ،J ،M ،T ،Xعدم التوافق 

Streptomycin  ،Kanamycin  ،Tetracyclin  ،Neomycin .      ودرست استقرارية هذه البالزميدات من خالل

  . ساعة72م لمدة °37تنميتها في المرق المغذي الخالي من المضادات الحيوية ونميت بدرجة 

 لــ  E. coli لجرثومـة  األمعـاء على السالالت المتعايشة في  et al., Bartoloni  )2006(في دراسة 

 شيوعا الطراز   األكثر هناك طرازين مظهريين للمقاومة المتعددة وهي        أن وجد   األصحاء األطفال من   3174

، Ampicillin والطـراز الثـاني      Ampicillin  ،Tetracycline  ،Methprim هو المقاومة للمضادات     األول

Tetracycline  ،Methprim  ،Chloramphenicol    درس  إذ تنتقل بواسـطة االقتـران،       أن، وجميعها يمكن 

 عزلـة منهـا   37 ولوحظ نجاح االقتران في E. coli: JM58 جرثومة مع الساللة المختبرية 78االقتران لـ 

 . عزلة لوحظ فيها انتقال جميع مورثات المقاومة المدروسة27

  المواد وطرائق العمل

  Isolation and Identification of bacteriaتشخيصها عزل الجراثيم و

 4عزلت العينات من الجراثيم المسببة لخمج الجروح والحروق من مستشفيات مدينة الموصل لفتـرة               

وسط اكـار المغـذي والمـرق المغـذي         :  وهي األوساطواستخدمت  . ، وتم تشخيصها  2006اشهر في سنة    

، وسط اكـار الـدم، اكـار        )HIMEDIA(وسط اكار الماكونكي    وكذلك  ) Oxoid(وااليوسين ازرق المثيلين    

 ,.Colle et al )1996( االختبارات البايوكيمياوية لتشخيص هذه العزالت وفـق   وأجريت) Merck(اليوريا 

 المختبرية E. coli ساللة أما. ,.Baron et al )1994(   و,.Koneman et al )1997(  وDelost   ,)1997(و

K12)   ساللةJM83(          كليـة التربيـة     / قسم علوم الحيـاة     /  فقد زودنا بها مشكوراً الدكتور خالد دحام احمد /

  .جامعة الموصل

ــة             ــق طريق ــة وف ــادن الثقيل ــة والمع ــضادات الحيوي ــة للم ــل الخزني ــضرت المحالي  ح

)Puhler and Timmis, 1979(   واستخدمت بالتراكيز النهائية)دات ومن هـذه المـضا  ) مل/غرام بالمايكرو
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   ،Ampicillin (Ap)،  50 Cephalexin (Cn)  50 و Amikacin (Ak)  25  والمعـادن الثقيلـة هـي   

10 Chloramphenicol (Cm) ، 15  Erythromycin (Er)، 50 Nalidixic acid (Nal) ،  

50 Rifampicin (Rif) ،50 Streptomycin (Sm)،  50  Tetracycline (Tc) وكذلك المعادن الثقيلة منها 

  .25بتركيز نهائي ) CoCl2(، وكلوريد الكوبلت )NiCl2(، كلوريد النيكل ) HgCl2(كلوريد الزئبق 

  Bacterial Conjugation                      االقتران الجرثومي

ــرى ــاللة    أج ــن س ــل م ــة وك ــد الدراس ــة قي ــزالت الجرثومي ــين الع ــران ب              JM83 االقت

  ةـق طريقـري وفـواالقتران اج  ,.Cox  et al) 1969(وفق طريقة )  حيدة بالحرارةالم  ( E. coliوعزلة
 et al., (1992) Olsen       ولوحظت نتائج االقتران ثم نقيت المستعمرات المقترنـة علـى الوسـط الحـاوي

يـة   االختبارات التشخيصية الـشكلية والمزرع     وأجريتعالئم وراثية   بوصفها  المضادات الحيوية المستخدمة    

  ).Salle, 1973(والكيموحيوية لتحديد جنس المستعمرات المقترنة واحتسب تردد االقتران 

عزالت واهبة فـي عمليـة االقتـران        بوصفها  فضال عن ذلك شععت العزالت الجرثومية المستخدمة        

 عزالت واهبة في عملية االقتـران بوصفها  التي تستخدم nm 260 فوق البنفسجية عند طول موجي باألشعة

 ثـم  األوسـاط  ولوحظت نتائج االقتران بعد تنقيتها علـى  Rajcher وobrazanskiD,) 1968(حسب طريقة 

  . اختبرت هذه المستعمرات لتحديد جنسها واحتسب تردد االقتران

 Plasmid DNA Isolation               البالزميديDNAعزل الـ 

 وفـق   JM83 والخاليا المـستلمة سـاللة        البالزميدي من الخاليا المقترنة    DNAتم عزل محتوى الـ     

 البالزميدي المنقى من العزالت الجرثومية DNA  ، ولتقدير تركيز الـ Doly و,Birnboim  (1979)طريقة

   .),Brown  1997 (استخدمت الطريقة المستخدمة من قبل

  

  النتائج والمناقشة

  Collection and Diagnosis of the Bacterial Isolates           جمع العزالت الجرثومية وتشخيصها

 ألنها استوجب تشخيصها     عزلة من الجراثيم المسببة الخماج الجروح والحروق       30بعد الحصول على    

 االختبارات التشخيصية الشكلية والمزرعيـة والكيموحيويـة فظهـرت          إجراءتم  غير مشخصه مسبقا حيث     

لبة لصبغة كرام، مخمرة لالكتـوز علـى         عزلة بشكل عصيات قصيرة سا     30 عزلة من بين     %14) 46.7(

 كونها تعود   إلى نتائج االختبارات الكيموحيوية فتشير      أما. وسط الماكونكي وبشكل مستعمرات مخاطية كبيرة     

 عزالت ظهرت بشكل عصيات مستقيمة سالبة لصبغة كرام 6%) 20 (أن كما .Klebsiella spp جرثومة إلى

ظهرت بلون اخضر مزرق على وسط االكار المغذي وتدل هـذه           فم  °42غير مخمرة لالكتوز، ونمت بدرجة      

 عزالت كانت 4%) 13.3(بينما  .P. aeruginosa جرثومة أنهااالختبارات الشكلية وكذلك الكيموحيوية على 

 



  ............ البالزميدي في الجراثيم DNAاختبار قابلية محتوى الـ 
 

5 

بشكل عصيات قصيرة وسالبة لصبغة كرام، مخمرة لالكتوز مستعمراتها وردية اللون محدبة دائريـة علـى                

 اللون ببريق معدني اخضر على وسـط االيوسـين ازرق المثيلـين  وتـدل                سوداءوسط الماكونكي وكانت    

 عزالت موجبة لصبغة كرام كروية 4%) 13.3( ذلك إلى أضف. E. coli جرثومة أنهااالختبارات هذه على 

بشكل تجمعات شبيهة بعنقود العنب، نمت على وسط اكار المانيتول والملح مسببة اصفرار الوسط وتدل جميع                

 عزلة سالبة لـصبغة كـرام، مخمـرة    2%) 6.6(ظهرت . S. aureusاالختبارات على كونها جرثومة هذه 

حيث تم تشخيص العزالت . Ent. aerogenes أنهالالكتوز، غير مخاطية وتدل االختبارات الكيموحيوية على 

  . et al., Koneman (1997 )وDelost, (1997)   وet al., (1996) Collee  وفق

 من العزالت األكبر شكلت النسبة Klebseilla spp. جرثومة أنواع أن يمكن مالحظة أعالهج من النتائ

 ثم عزالت جرثـومتي     6%) 20( بنسبة مئوية    P.aeruginosa عزلة وتلتها جرثومة     14%) 46.7(وبواقع  

E.coli و S. aureus   جرثومـة  أخيـرا  و 4%) 13.3(بالنسبة المئوية نفـسها Ent. Aerogenes  بواقـع  

ولكن تختلف من حيـث     ) 2008 (، الجراثيم الباحثة النائب   أنواعتتفق نتائجنا مع ما جمعته من       .  2 %) 6.6(

عزلة من الجراثيم المعزولة من الجروح الخمجية ومن مناطق مختلفة من الجـسم             ) 137( جمعت   إذ. النسب

 ثـم  األكبر النسبة P. aeruginosaفي مستشفى الزهراوي التعليمي في مدينة الموصل حيث شكلت جرثومة 

  .Pr. mirabilis، واقل نسبة شكلتها جرثومة S. auruesتلتها جرثومة 

 على اخماج الحروق في الهند حيث شكلت جرثومـة   et al., Dhar  ) (2007وكذلك دراسة الباحث 

S.epidermidis   عزلة تلتها    110 عزلة من اصل     62%) 56.4 (األعلى النسب S.epidermidis    15بواقـع 

 بواقـع  E.coliوجرثومة ) 18.1( عزلة 20 بواقع P. aeruginosaثم جرثومة %) 13.63(عزلة اي بنسبة 

هذه النتائج تختلف عـن النتـائج       ) 2.72( ثالث عزالت    Klebsiella جرثومة   وأخيرا%) 9.09( عزالت   10

ت والمعقمات الكفوءة   التي تم الحصول عليها واالختالف يعود إلى بيئة المستشفى من حيث استخدام المطهرا            

  .في المستشفيات العالمية

  Bacterial Conjugation                  االقتران الجرثومي

  JM83 االقتران بين العزالت الجرثومية قيد الدراسة وساللة -1

للمضادات الحيوية المستخدمة حيث JM83  بعد اختبار مقاومة العزالت الجرثومية المستخدمة وساللة 

نقيـت  . ار العالئم الوراثية بين الجراثيم اجري االقتران بين العزالت الجرثومية والساللة المختبريـة            تم اختي 

عالئـم  بوصـفها    الحاوية على المضادات الحيوية التي اسـتخدمت         األوساطالمستعمرات المقترنة على نفس     

ع المـستعمرات المقترنـة      عليها االختبارات الشكلية والمزرعية والكيماحيوية لمعرفـة نـو         وأجريتوراثية  

  .يوضح نتائج عملية االقتران الجرثومي) 1(الجدول . واحتسب تردد االقتران
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  .JM83االقتران الجرثومي للعزالت الجرثومية مع الساللة المختبرية : 1جدول ال

  

  الساللة الواهبة 
  مع الصفات الوراثية

  الساللة المستلمة 
  مع الصفات الوراثية

الصفات الوراثية 
  لمستعمرات المقترنةل

  تردد االقتران

S.aureus  JM83  JM83  

ClinS ErR ClinR ErS Lac-  
ErR ClinR 

Lac-  
9.1×10-10  

P .aeruginosa JM83  JM83  1.7×10-8  
NmR Lac- NmS Lac- NmR Lac-  

Klebsiella spp. JM83 - - 
ErR SmS Lac+ ErS SmR Lac-   

Ent .aerogenes JM83 -  -  
CpR Lac+ CpS Lac-   

E .coli E .coli JM83 -  -  
NmR Lac+ NmS Lac-   

  

بان عملية االقتران قد حدثت بين مجاميع من الجـراثيم الموجبـة والـسالبة              ) 1(يالحظ من الجدول    
 وبتردد JM83 الساللة إلى S. aureus لجرثومة Er الحيوي تم انتقال صفة المقاومة للمضاد إذ. لصبغة كرام

 غذائية حاوية على المضادات الحيويـة       أوساطنميت هذا المستعمرات المقترنة على       . 0.019×10-8اقتران  
 الن العزلـة    حده كالً على    Cf  ،Cm  ،Cp  ،Na  ،Nm  ،Rif  ،Tc  ،HgCl2  ،NiCl2  ،CoCl2والمعادن الثقيلة   

 النتـائج   أشارتو.  فهي حساسة    JM83 ساللة   أما مقاومة لهذه المضادات والمعادن الثقيلة       S.aureusالواهبة  
م علـى   °37±2 سـاعة وبدرجـة حـرارة        24-48 نمو هذه المستعمرات المقترنة بعد التحضين لمـدة          إلى

 فقط وهذا ربما يدل على ان البالزميد مانح المقاومة للخلية المستلمة لهـذه              Cf  ،Cm  ،Tc  ،NiCl2المضادات  
 التي تم الحصول عليها كانـت       النتيجة إن.  البالزميدي المنتقل نفسها   DNAالمضادات واقعة على جزيئة الـ      

 مـن مـره     أكثر التجربة أعيدتمحيره لنا الن االقتران قد جرى بين جراثيم موجبه وسالبه لصبغة كرام لذا              
 إذا تحـدث    أن عملية االقتران الجرثومي يمكـن       إن.  وقد حصلنا على نفس النتائج       العملية من حدوث    للتأكد

 وتكوين جـسر سـايتوبالزمي بينهـا        المقترنةمنها التماس بين الجراثيم      لحدوثها و  المطلوبةتوفرت الشروط   
 يقطـع احـد شـريطي    أنهذا الجين يشفر بروتين يمكن .  في البالزميدmob geneوكذلك وجود ما يسمى 

 إلـى  الواهبة الخلية المقطوع من  DNA وبذا ينتقل شريط ال ألجزيئه على نفس bomالبالزميد في تسلسل 
   .)Puhler and Timmis, 1979( مةالمستل الخلية

 تردد االقتران كان واطئا في هذه الحالة التي تم بها االقتران وهذا ربما يعود               أن أيضا      من الجدول يتبين    
 DNA الــ    أنمن النتـائج يمكـن القـول         . والسالبة صعوبة حصول االقتران بين السالالت الموجبة        إلى
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 يحمل مورثات مانحة  JM83 ساللة إلى S. aureus االقتران من عزلة البالزميدي المنتقل عن طريق عملية
  .NiCl2 والمعدن الثقيل Er ، Cf ، Cm ، Tcالمقاومة للمضادات الحيوية 

 في دراستها عن االقتران Courvalin  (1994) , الباحثةإليه أشارت هذه النتائج تتفق مع ما إن
 االقتران ولكونه آلية النتقال المادة الوراثية ذات أن إلىبغة كرام الجرثومي بين الجراثيم الموجبة والسالبة لص

والسالبة لصبغة كرام   انتقلت مورثات المقاومة للمضادات الحيوية بين الجراثيم الموجبةإذمدى مضيف واسع 
Erythromycin ،Tetracycline من جرثومة S. aureus جرثومتي إلى E. coli ،Klebsiella 

pneumoniae.   

 المستلمة فكانت النتيجة انتقال JM83 وساللة الـ P. aeruginosa االقتران بين العزلة الواهبة ماأ
 0.17×10-7 وبتردد اقتران JM83 الساللة إلى P. aeruginosa من جرثومة Nmصفة المقاومة للمضاد 

 غذائية حاوية على المضادات أوساطنميت هذه المستعمرات المقترنة على .  ساعة فقط24بعد مدة تحضين 
 كل على حدا الن Ak ،Ap ،Cm ،Cf ،Cp ،Er ،Nm ،Rif ،Tc ،NiCl2 ،CoCl2الحيوية والمعادن الثقيلة 

 فهي حساسة JM83 ساللة الـ أماالمضادات والمعادن الثقيلة  مقاومة لهذه P.aeruoginosaالعزلة الواهبة 
ْ م على 37±2 ساعة وبدرجة 24مقترنة بعد التحضين لمدة  النتائج نمو هذه المستعمرات الأوضحتتجاهها، 
 البالزميدي الحاوي على المورثات DNA الـ إن ، Cf ، Cm ، Er ، CoCl2 ، NiCl2 حاوية على أوساط

 الساللة إلى قد انتقلت عن طريق عملية االقتران أعالهمانحة المقاومة للمضادات الحيوية والمعادن الثقيلة 
JM83.  

 المحلية المـذكورة فـي      الجرثومية االقتران لم يحصل بين باقي العزالت        أن يتبين   أيضامن الجدول   
 مثلـى منهـا وجـود    مختبريـه  االقتران يتطلب ظـروف  أن إلى والسبب يرجع   JM83الجدول مع الساللة    

 أيلتحريك  البالزميدات االقترانية القادرة على نقل مورثات مانحة المقاومة محمولة على البالزميدات القابلة ل            
  .نقص في العوامل التي تساعد في حصول عملية االقتران

في دراستهم الى حصول االقتران الجرثومي بين جرثومة    Shukla et al. (2006) الباحث أشار
Klebsiella pneumoniae ذات المقاومة المتعددة مع ساللة E. coli K12 المختبرية باستخدام المضادين 

، كعالئم وراثية لبيان وجود المقاومة بواسطة انزيمات البيتا Cefotaxime و Nalidixic acidالحيويين 
الكتاميز واسعة الطيف التي تشفر لها بالزميدات اقترانية والتي تنتشر بين الجراثيم سالبة لصبغة كرام 

  .وتسبب ظهور الجراثيم ذات المقاومة المتعددة للمضادات

ر قابلية انتقال البالزميدات مانحة المقاومة للمضادات الحيوية  باختبا ,Ahmad) 2006( قام الباحث 
 Ent. cloacae ،Salmonella ،K. oxytoca ،E. coli ،Morganella morganii الجرثومية األنواعفي 

 األربعة الجرثومية األنواع البالزميدات في أن النتائج أظهرت، باإلسهالالمعزولة من المرضى المصابين 
كلوريد الزئبق، كلوريد (، وكذلك للمعادن الثقيلة Ap ،Cm ،Gm ،Er ،Tc تمنح المقاومة للـ  والتياألولى
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 بواسطة االقتران مانحةً JM83 الساللة المختبرية إلى لها المقدرة على االنتقال  )الكادميوم ونترات الفضة
  .  كانت حساسة تجاههاأن بعد أعالههذه الساللة المقاومة للمضادات 

  الجرثومي ما بين العزالت الجرثومية والعزلة المحيدةاالقتران 

 المعزولة من اخماج الجروح E. coliم لجرثومة °42 عملية التحييد بالحرارة المرتفعة إجراءتم 
 من العزالت الجرثومية مع العزلة المحيدة ونقيت المستعمرات أخرى أنواعاجري االقتران بين . والحروق 

 عليها االختبارات الشكلية والمزرعية والكيمياحيوية لمعرفة نوع أجريتوالمقترنة على نفس الوسط 
  ) .2(المستعمرات المقترنة واحتسب تردد االقتران وكما موضح بالجدول رقم 

  

  .االقتران الجرثومي بين العزالت الجرثومية والعزلة المحيدة بالحرارة: 2جدول ال
  

  الساللة الواهبة 

  مع الصفات الوراثية

   المستلمة الساللة

  مع الصفات الوراثية

الصفات الوراثية 

  للمستعمرات المقترنة
 تردد االقتران

Ent. aerogenes  E. coli  E. coli  
RifS CmR CmS RifR Lac+ CmR RifR Lac- 1.4×10-8  

Klebsiella spp. E. coli 
ErR CpS ErS CpR - - 

E. coli E. coli - - 
CpS AkR CpR AkS   

  

 المحيدة حيث تم    E.coli مع العزلة    Ent.aerugenesحصول االقتران بين جرثومتي     ) 2(لجدول  يبين ا 

الحصول على مستعمرات مقترنة مقاومة للمضادات الحيوية مما يدل على حصول عملية االقتـران وانتقـال                

اويـة علـى     ح أوسـاط نميت كذلك هذه المستعمرات المقترنة على       . Cmالبالزميد المانحة للمقاومة للمضاد     

، Ap  ،Cf  ،Er  ،HgCl2 مقاومة لهـا العزلـة الواهبـة         باألصلالمضادات الحيوية والمعادن الثقيلة التي هي       

NiCl2  ،CoCl2    ساعة وكانـت    48-24ْ م لمدة    37±2  بدرجة حرارة  األوساط حضنت هذه    إذ حده كال على 

 مـا عـدا ،      أعالهنفسها  الثقيلة  دن   الحاوية على المضادات والمعا    األوساطالنتيجة نمو هذه المستعمرات على      

NiCl2     وبذلك يكون الـ DNA            البالزميدي يمتلك القابلية على الحركة واالنتقال عن طريق عملية االقتـران 

  . العزلة المحيدة إلى
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 Conjugation Induced by UV Rays                          فوق البنفسجيةباألشعةاالقتران المحفز 

 فوق البنفسجية ما بين العزالت الواهبة التـي فـشلت فـي    باألشعةن الجرثومي المحفز اجري االقترا 

 نجحـت  أجريت المحيدة من المحاوالت التي E. coli والعزلة JM83 عملية االقتران بينها وبين ساللة إظهار

) مستلمة (JM83وساللة ) +TcR, Lac( واهبة ذات عالئم وراثية هي E.coliمحاولتان لعملية االقتران ما بين 

) -TcR, Lac(تم الحصول على المستعمرات المقترنة ذات صفات وراثيـة  ). -TcS, Lac(ذات صفات وراثية 

E. coli JM83   االختبارات الشكلية والمزرعية واالختبـارات البايوكيميائيـة وبتـردد اقتـران     إجراءبعد   
 الـساللة المختبريـة   إلـى  E. coliمـة   من جرثوTcحيث تم انتقال صفة المقاومة للمضاد . 0.027×5-10

JM83 عملية االقتران الجرثومي بين أن، وللتأكد من E. coli والساللة JM83   قد تضمنت انتقـال مقاومـة 

 غذائية حاوية على المـضادات الحيويـة        أوساط فقد نميت هذه المستعمرات المقترنة على        أخرىللمضادات  

، الن   كالً على حـدْ    Ak  ،Ap  ،Cf  ،Cm  ،Er  ،Nal  ،Nm  ،Rif  ،HgCl2  ،CoCl2  ،NiCl2والمعادن الثقيلة   

والنتيجـة  .  حساسة تجاههاJM83 الساللة أما مقاومة لهذه المضادات والمعادن الثقيلة E. coliالعزلة الواهبة 

، Ap  ،Cf الحاوية على    األوساط ساعة على    24-48كانت نمو هذه المستعمرات المقترنة بعد التحضين لمدة         

Cm ،HgCl2 الـ   نستنتج بانأنقط مما يمكن  ف DNA    البالزميدي المنتقـل مـن عزلـة E. coli   إلـى 

، Ap ،Cfيحمل مورثات مانحة للمقاومة للمضادات الحيويـة والمعـادن الثقيلـة هـي     JM83     ةـالسالل

Cm،HgCl2 .  

 JM83ة  لم تنجح في عملية االقتران مع السالل.Klebsiella spp فقط جرثومة أنمن النتائج يتضح 

 عملية االقتران أمام عائقا د وجود السكريات المتعددة المخاطية التي تعإلىوالعزلة المحيدة والسبب ربما يعود 

  .وكذلك لعدم تكامل متطلبات االقتران والظروف المثلى

 ومنهـا  لإلشـعاع  تعريض الخاليا الواهبـة  إن ) Wood and Walmsley  1969,(الحظ الباحثان  

 وتأثيرها  α-particlesفوق البنفسجية و      السينية و  األشعة درسا   إذ يزيد من االقتران     X-Rayة   السيني األشعة

 االقتران الجرثومي يتكون من ثالث مراحل االزدواج بين الخاليـا الواهبـة والمـستلمة               أن إذعلى االقتران   

ثية المنتقلـة مـع الخاليـا        المستلمة وتكامل المعلومات الورا    إلى الخلية الواهبة    DNAوانتقال جزء من الـ     

 أو بشكل مختلف على هذه المراحل ويختلف التأثير عند تعريض الخاليا الواهبـة              األشعةالمستلمة وتؤثر هذه    

 بـين القطعـة الداخلـة    Recombination التوليف إعادة وتعمل على زيادة لألشعةتعريض الخاليا المستلمة  

  .وكروموسوم الخلية المستلمة

 DNA البالزميدي من العزالت المقترنة واحتسب تركيز الـ DNAتوى الـ بعدها تم عزل مح

 البالزميدي في العزالت DNAيوضح تركيز ) 3(والجدول . البالزميدي كما جاء في المواد وطرائق العمل

  .الجرثومية المقترنة والمستلمة
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  . البالزميدي في العزالت الجرثومية المقترنة والمستلمةDNA تركيز :3جدول ال

  

  مل/ البالزميدي مايكروغرامDNAتركيز الـ   العزالت الجرثومية

JM83 ساللة     0.08  

E. coli   محيدة  0.02  

  JM83 مقترنة
ErR ClinR lac- 

1.3  

 JM83  مقترنة
NmRlac- 

1.06  

  JM83 مقترنة
TcR lac- 

1.91  

  E. coli  محيدة
CmR RifR lac+ 

1.13  

 

 البالزميدي المعزول في DNAن هناك زيادة ملحوظة في تركيز محتوى يتبين ا) 3(من الجدول         

، تراوحت تلك الزيادة E. coli والعزلة المحيدة JM83االنواع الجرثومية المقترنة مقارنة بتركيزه في ساللة 

 البالزميدي في العزالت الجرثومية المقترنة والناتجة من عملية االقتران بين DNAفي تركيز محتوى الـ 

ضعف عما هو موجود في الساللة ) 13.25-23.88( بمدى JM83العزالت الجرثومية والساللة المختبرية 

 البالزميدي في العزالت الجرثومية المقترنة DNA بينما كان مقدار الزيادة في محتوى الـ JM83المختبرية 

ضعف عما هو موجود ) 5.65-8.2(نتيجة عملية االقتران بين العزالت الجرثومية والساللة المحيدة بمدى 

 البالزميدي من العزالت DNA هذه النتائج تؤكد وتدعم حصول عملية االنتقال للـ إن. في الساللة المحيدة

 الساللة المختبرية والمحيدة حيث هناك زيادة ملحوظة في الخاليا المستلمة وتدعم نتائج عملية إلىالجرثومية 

 البالزميدي في الخاليا المقترنه DNAكهربائي في هالم االكاروز لل  ذلك فان الترحيل الإلى أضف. االقتران

 لحدوث عملية آخر يعطي دليال أن يمكن والمستلمة الواهبةومقارنتها مع المحتوى البالزميدي في الخاليا 

 .االقتران 

 مـن عـدوى   P. aeruginosa عزلـة مـن جـراثيم    41 عزل ,.Cabrera et al (1997) استطاع

)  مـضادات  3 مـن    أكثر(منها تمتلك مقاومة متعددة للمضادات      % 53.66ي الفلبين والتي كان     المستشفيات ف 

 ثـم تـم تحييـد       10-5×1.6 إلـى  10-3×6.0 االقتران الجرثومي والذي كـان بتـردد         بإجراءوقام الباحث   

م رحـل   ومن ث . المستعمرات المقترنة باالكردين البرتقالي واستخدمت طرائق عدة الستخالص البالزميد منها         

 ميكـادالتون   280 بوزن جزيئـي     P2 مجموعة عدم توافق     إلىكهربائيا باالكاروز وكانت البالزميدات تعود      

  .تقريبا
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