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   Morganella morganii لجراثيم دراسة انتاج وحساسية السالالت المحلية
  للموركانوسينات

  

  

  

  )2003/9/6 ، تاريخ القبول 2002/8/11تاريخ االستالم (

  

  الملخص

 Morganella عزلـة لجرثومـة   19 نوعا من الموركانوسينات مـن  20تضمنت الدراسة تحضير 

morganit          النتائج ان  أظهرت   .معزولة من االطفال الرضع المصابين باالسهال ومن ساللة قياسية عالمية

هذه الموركانوسينات ذات تأثيرات غير متطابقة في السالالت قيد الدراسة فمنها ما كان واسع التأثير بنسبة                

  .منها % 5.3 ومنها ما كان تأثيره ضيقاً بنسبة ، العزالتمن % 68.4

كذلك اختلفت العزالت من حيث الحساسية لهذه المستحضرات، واظهرت احدى العـزالت مقاومـة              

  .من مجموع العزالت% 95لكافة الموركانوسينات وعليه فان النسبة المئوية للسالالت الحساسة كانت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
A Study on Production and Sensitivity of Local Strains of M. 
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ABSTRACT 

In the present study, 20 types of morganocins were prepared from 19 isolates of 
Morganella morganii isolated from infantile diarrhoea patients in addition to one 
standard strain (Cod No. A236). 

The activity effects of morganocins showed variations on the isolates used. Some 
had a wide spectrum (inhibited 68.4% of the isolates) while the others had a narrow 
spectrum effect (inhibited 5.3% of the isolates).  
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Variations in the activity were also observed in the sensitivity of isolates to the 
different morganocins. One strain only showed resistance to all morganocins, therefore 
the percentage of the sensitivity of strains was 95%. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

إن البكتريوسينات مواد شبيهة بالمضادات الحيوية تنتجها مجموعة من الجراثيم الموجبة والـسالبة             

 ال ، وهي مواد بروتينية ذات تاثيرات سامة تختلف عن الذيفانات بكونهـا )Coetzee, 1967(لصبغة كرام 

، بل أن تأثيرها ينحصر في السالالت المرتبطة بالنوع المنتج لها أو سـالالت              تؤثر في خاليا حقيقية النواة    

، وهي تحتاج إلى مستقبالت خاصـة علـى سـطح    )Stephen and Pietrowski, 1981(من النوع نفسه 

عتمـد علـى   وتختلف آلياتها فـي القتـل إذ ت  . )Engene et al., 1978(لخلية الهدف لترتبط بها وتقتلها ا

 Prescott et(، وآخر في الرايبوسومات هناك ما يؤثر في الغشاء البالزمي، فخصائص البكتريوسين نفسه

al., 1993 (ض النوويـة أو البـروتين   ومنها ما يؤدي إلى تثبيط العمليات األيضية مثل ايقاف بناء االحما

)Nisengard and Newman, 1994(هم انواع البكتريوسينات المعروفة، ومن أ :Colicins  الذي تنتجـه 

E. coli  وPyocins الذي تنتجه Pseudomonas aeruginosa  و Proteocins   الذي تنتجـه المتقلبـات 

Proteus  و Morganocin الذي تنتجه M. morganii   نـاء هـذه المـواد جينـات      وتسيطر علـى ب

، فضالً عن ، وهي التنتقل باالقترانBacteriocins Factorsالبالزميدات المسماة  بعوامل البكتريوسينات 

، وتقاوم السالالت المنتجة ما تنتجه من بكتريوسينات لذلك         ا تكون ضد مدى محدود من الكائنات      ان فعالياته 

 باعتماد االنتاج والحساسية  M. morganiiطي لجرثومة  بوضع نظام تنمي1987 عام  Seniorقام الباحث 

  .)Senior, 1977a Jawets et al., 1991; Senior, 1987 ;(للموركانوسينات 

ان هدف الدراسة هذه هي لتحديد المجاميع المتشابهة من ناحية الحساسية لموركانوسـينات معينـة               

  .)Pitt and Gaston, 1995(وامكانية استعمالها في الدراسة الوبائية 

  

  المواد وطرائق العمل

  :العينات.1

 عينة خروج ماخوذة من االطفال المصابين باالسهال الذين هم بعمر سنتين فمـا دون               418جمعت  

 MacConkeyزرعت على وسط اكار مـاكونكي   M. morganii ساللة لجرثومة 19وتم الحصول على 

agar كما زرعت ساللة قياسية M. morganii COD No. A236من معهد باستور في فرنسا .  

  :التحري واالختبارات الكيمياحيويةاختبارات . 2

اجريت اختبارات التحري على العزالت التي ظهرت على شكل مستعمرات شاحبة غيـر مخمـرة               

صبغة كرام واختبار فعالية انـزيم الـسايتوكروم        : على وسط آكار ماكونكي والتي شملت     لسكر الالكتوز   

اختبار ازاحة مجموعة االمـين     : االختبارات الكيمياحيوية التالية  واجريت عليها   . لكاتاليزوكسديز وانزيم ا  ا
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  وانتاج االندول    H2Sاختبار فعالية انزيم اليوريز واختبار انتاج غاز        لحامض االميني الفينايل االنين و    من ا 

لكاربوكـسيل مـن     مجموعة ا  بروسكاور واستهالك السترات وازاحة   –والفوكسواختباري المثيل االحمر    

ة إلى اختبـار    األمينية الاليسين واالرجنين واالورنتين وتميع الجالتين واختبار الحركة باالضاف        األحامض  

ــدرات ــر الكاربوهي    Inositol و Sorbitol و Rhamnose و Sucrose و Mannose و Glucose: تخم

  .Mannitol (MacFaddin , 1985) و Arabinose و Maltoseو 

  :الموركانو سينات تحضير .  3

فـي  ) PP3) Proteose Peptone No.3 مل من وسـط  0.5تمت زراعة كل عزلة جرثومية في 

 PP3 مل وسط    4م، ثم خففت كل مزرعة باضافة       30ْ ساعة في    24، حضنت مدة    قناٍن ذات غطاء محكم   

زرعـة  ثم اضيف لكـل م    .  ساعات 4مدة  م في الظالم    30ْوحضنت ثانية في الحاضنة الهزازة في درجة        

، مل من المزرعة/ مايكروغرام1ليصبح تركيزه . Mitomycin C والحاوي على PP3 مل من وسط 0.5

جهاز الطـرد   ازالة الخاليا الجرثومية بوساطة     ، تمت   ي الظروف نفسها الى اليوم التالي     اكمل التحضين ف  

 كل مزرعة إلـى     ، ثم نقل طافي   م4ْيقة وبدرجة حرارة     دق 30مدة  ) g × 8000(المركزي المبرد بسرعة    

مـن شـركة   UV مـصباح  (طبق بتري بالستيكي وثم تعريضها جميعا لالشعة فوق البنفسجية باستخدام 

Gallenkamp   وبالرقم LH-335 (  بطريقة معقمة إلى قناٍن سعة      دقائق ، ثم نقلت هذه المستحضرات        5مدة

الجـة إلـى حـين      ، رجت جيدا ثم حفظـت فـي الث        الكلوروفورم، اضيفت اليها بضع قطرات من       مل10

  .القراص المشبعة بهذه المستحضراتكما حضرت ا. )Senior, 1987(االستعمال 

  : الحساسية تجاه الموركانوسينات .4

السابقة في  موركانوسينات المحضرة في الفقرة     تمت زراعة العينات المراد اختبار حساسيتها تجاه ال       

 4رجت القناني جيداُ واخذ مـا يعـادل         .  ساعة 24م مدة   37ْلمغذي وحضنت في    مل من وسط المرق ا    2

اُ، ثم اخذ حملـة     ، رجت القناني جيد   وجيمل من محلول الملح الفسيول    2مايكرولتر من المزرعة وخفف في      

، تركـت   على شكل خطوط عموديةLab-Lemco Agarالمخففة وزرعت على وسط لوب من المزرعة 

قطرة من كل مستحضر الـسابقة فـوق        ، تم بعدها وضع      دقائق لتجف ويحصل التشرب    10 مدة   االطباق

ثم ). Senoir, 1987( ساعة 24م مدة 30ْ، وحضنت االطباق في  تلقيح السالالت المراد اختبارهاخطوط

  .بار االقراص المشبعة بالمستحضراتكما تم بالطريقة ذاتها اخت. النتائجت ئقر

  

  النتائج والمناقشة

، خطوط تلقيح السالالت قيد الدراسـة      التي تخللت    بمالحظة المناطق الخالية من النمو    قرأت النتائج   

كانوسينات التـي أعطـت نتـائج       حيث تم إجراء االختبار بطريقة األقراص المشبعة بمستحضرات المور        

  .)1(واضحة، وكما هو موضح في الصورة 

  :الالت المنتجة والسالالت الحساسةتمت دراسة تأثير هذه الموركانوسينات بتحليل نتائج الس
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تالحظ المناطق الخالية من النمو التي تخللـت خطـوط تلقـيح            /طبيعة تأثير الموركانوسينات  : 1صورة  ال

  .السالالت قيد الدراسة

  

  :تحليل نتائج السالالت المنتجة

لقد أظهرت جميع السالالت ومنها الساللة القياسية القدرة على انتـاج الموركانوسـينات، ولكنهـا               

تثبيط نمو  اختلفت في تأثيراتها في العزالت الجرثومية قيد الدراسة فمنها ما كان واسع التأثير إذ تمكن من                 

كما في  % 5.3 و% 10.5و  % 15.8، ومنها ما كان تأثيره منحصراً في        %47.4و  % 63.2و  % 68.4

  .)1(جدول ال

سة بل كـان لكـل منهـا        لم تظهر هذه الموركانوسينات تطابقا في تأثيراتها في السالالت قيد الدرا          

ة من مـصادر   ساللة معزول160على ) Senior, 1987(في حين أظهرت نتائج دراسة . نموذجه الخاص

الباقية % 17.5ت في حين أن الـ      منها كانت منتجة للموركانوسينا   % 82.5، ان    سنوات 8مختلفة وخالل   

بيط وهي التي فشلت تحضيراتها في تث) nonproducers of morganosin(كانت غير منتجة وأطلق عليها 

مـن  % 87إلى قـدرة  ) Senior and Voros, 1989(، كما أشارت دراسة نمو أي من السالالت المختبرة

الحظـت  ولقـد  . الباقية في إنتاجه% 13الـ إخفاق على إنتاج الموركانوسينات و M. morganiiسالالت 

كلتا الدراستين ان هناك انواعا من الموركانوسينات تظهر تطابقا في تأثيراتها فـي الـسالالت المختبـرة                 

 نوعـاً مـن الموركانوسـينات       64وعليه فقد قسمت على أنواع ومجموعات وعرف حتى اآلن حـوالي            

)Senior and Voros, 1989(.  
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النسب المئوية لتأثير الموركانوسينات التي تنتجها كل ساللة والنسب المئوية لحـساسية            : 1جدول  ال       

  .لة تجاه الموركانوسينات المنتجةكل سال

  ارقام السالالت
لتأثير الموركانوسينات التي % 

  تنتجها الساللة

لحساسية الساللة تجاه % 

  الموركانوسينات المنتجة

  47.4  31.6  الساللة القياسية
1  15.8  15.8  
2  15.8  15.8  
3  10.5  36.8  
4  42.1  36.8  
5  63.2  26.3  
6  36.8  26.3  
7  5.3  42.1  
8  5.3  36.8  
9  10.5  10.5  
10  47.4  5.3  
11  36.8  15.8  
12  31.6  31.6  
13  5.3  0.0  
14  10.5  68.4  
15  31.6  10.5  
16  68.4  42.1  
17  31.6  15.8  
18  15.8  21.8  
19  26.3  36.8  

  

  :تائج السالالت الحساسةل نتحلي

فقـد  ) 1(اختلفت السالالت من حيث حساسيتها لمستحضرات الموركانوسينات كما يشير الجـدول            

، أما بقية السالالت فقـد أظهـرت حـساسية     من المستحضرات % 47.4ية حساسة لـ    كانت العزلة القياس  

% 10.5و  % 5.3اقل حساسية   ومنها ما كان    % 42.1و  % 68.4مختلفة منها ما كان عالي الحساسية لـ        

مئويـة  ، وعليـه فـإن النـسبة ال   قاومة أنواع الموركانوسينات كافة    م 13ولقد أظهرت الساللة    % 15.8و  

وهـي  ) Senior, 1987(، وبذلك جاءت مقاربـة للنـسبة التـي ذكرهـا     %95للسالالت الحساسة كانت 

نـسبة المئويـة للـسالالت    إلـى أن ال ) Senior and Voros, 1989(، في حين اشارت دراسة 97.05%

إن الدراسة الحالية لم تلحـظ تطابقـا فـي          . %89 حساسية للموركانوسينات كانت     المعزولة التي أظهرت  

  .ات مثلما الحظ الباحثون في أعالهطبيعة الحساسية للموركانوسين

إن هذا االختالف الذي أبدته العزالت من إنتاجها وحساسيتها للموركانوسينات ربمـا يعـود إلـى                

) Local strains(اختالف نوع السالالت باختالف أماكن عزلها ومناطقها أي أن هناك سـالالت محليـة   

  .)Senior and Voros, 1989(تبدي بعضا من التشابه فيما بينها في حين تختلف بها عن غيرها 
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شار اول من أ) Coetzee, 1967(هناك عدة عوامل تلعب دوراً مهماً في إنتاج الموركانوسين وكان 

وقـد  (  M. morganii سـاللة  94 ساللة من اصـل  12إلى تأثير الوسط الغذائي نفسه إذ لحظ أن هناك 

علـى وسـط   ) bacteriocinوحينـذاك سـميت   (منتجـة للموركانوسـين   ) P. morganiiسجلت حينها 

ظـر  ، لذلك اخذت هذه المالحظـة بن      لى انتاجه على وسط اآلكار المغذي     آكارماكونكي ليست لها القدرة ع    

 هـو أفـضل األوسـاط إلظهـار تـأثير      Lab–Lemco Agarاالعتبار ، وجاء التأكيد على أن وسـط  

 هو أفضل وسط سائل لتحضير الموركانوسينات وأن درجة         PP3الموركانوسينات المحضرة ، وأن الوسط      

 م هي الدرجة الحرارية المثلى لتحضير الموركانوسينات ودراسة تأثيرهـا ، كمـا لـوحظ أن               30ْحرارة  

 في أثناء نمو الجرثومة يساعد أو يحفز على إنتاجها ، فضال عن ان تعريض Mitomycin Cاضافة مادة 

  .)Senior, 1987(المستحضرات لألشعة فوق البنفسجية ذو أهمية كبيرة في التخلص من تأثير العاثيات 

ـ  20ولقد أدى اعتماد هذه العوامل في الدراسة الحالية إلـى القـدرة علـى تحـضير                  اً مـن    نوع

 M. morganii ساللة معزولة من األطفال المصابين باإلسهال والساللة القياسية 19الموركانوسينات من 

COD No. A236 .  

، لطريقة البد من تنوع مـصادر عزلهـا       ولكي يتم وضع نظام تنميطي لهذه الجرثومة باعتماد هذه ا         

 يمكن من خالله تحديد وبائية الجرثومة       وأن تطبيقات هذا النظام سوف تكون على غاية من األهمية وربما          

وتحديد ما إذا كانت السالالت التابعة لنمط واحد مرتبطة بإصابات مرضية معينة من دون أخرى فـضال                 

  .)Senior, 1987(عن إمكانية تحديد السالالت المحلية 

  

   االجنبيةالمصادر
Coetzee, J.N., 1967. Bacteriocinogeny in strains of Providencia and Proteus morganii. 

Nature, Vol.213, pp.614-616. 
Engene, W.N., Roberts, C.E., Pearsall, N.N., Mc Caethy, B., 1978. Microbiology. 2nd. 

ed. Holt, Rinehart and Winstom, USA. 
Jawetz, E., Melnick, J.L., Adelberg, E.A., Brooks, G.F., Butel, J.S., Ornston, L.N., 1991. 

Jawetz, Melnick and Adelbery Medical Microbiology. 19th. ed. Printice-Hall 
International Inc. New Jersey, USA, pp.220-225. 

MacFaddin, J.F., 1985. Biochemical test for identification of medical bacteria. 2nd. ed. 
Waverly Press, Inc., Baltimore, USA. 

Nisengard, R.J., Newman, M.G., 1994. Oral Microbiology and immunology. 2nd. ed. 
W.B. sunders Comp. USA. 

Pitt, T.L. and Gaston, M.A., 1995. in: Methods in Molecular Biology in Diagnostic 
Bacteriology. Edited by J. Howard and D. White Onbell, Humana, press Inc; 
Totowa, N.J. 

Prescott, L.M., Harley. J.P., Klein. D.A., 1993. Microbiology. 2nd. ed., Wm C. Brown 
Communication, Inc., Iowa, USA, pp.262-263. 

Senior, B.W., 1977a. Typing of Proteus strains by proticine production and sensitivity. J. 
Med. Microbiol.. Vol.10, pp.7-17. 



   …… المحليةدراسة انتاج وحساسية السالالت

  

187

  

Senior, B.W., 1987. The typing of Morganella morganii by bacteriocin production and 
sensitivity. J. Med. Microbiol., Vol.23, pp.33-39. 

Senior, B.W., Voros, S., 1989. Discovery of new morganocin types of Morganella 
morganii strains of diverse serotype and the apparent independence of bacteriocin 
type from serotype of strains. J. Med. Microbiol., Vol.29, pp.89-93. 

Stephen, J., Pietrowski, R.A., 1981. Bacterial Toxins. Van Nostrand Reinhold (UK) 
Co.Ltd. 


