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ABSTRACT 

    The study was conducted for detection of bacteriocin production ability in isolates of 

enterococcus spp in urine sample by disc assay method . results showed all isolates of E. 

faecium and some of E.faecalis have the ability to produce bacteriocin . these bacteriocines 

showed high inhibitory effect against gram positive bacteria than gram negative. 
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11/1/2016:تاريخ قبول البحث                                           10/12/2014تاريخ استالم البحث:  

 ممخصال

بأستخدام طريقة اقراص االكار بكتريوسين لمعزالت المكورات المعوية انتاج القابمية مكشف عن لالدراسة اجريت هذه      

(disc assay) عمى مواصفات  في دراسة سابقة والتي تم تأكيد تشخيصها بأعتماد ومعزولة من عينات االدرار

 E.faecalisوبعض عزالت  E.faecium، بينت النتائج قابمية جميع العزالت المستعمرات والفحوصات البايوكيميائية 

عمى انتاج البكتريوسين ، أظهرت البكتريوسينات المنتجة فعالية تثبيطية اكثر ضد الجراثيم الموجبة لصبغة كرام مقارنة 

 بالجراثيم السالبة لصبغة كرام.

 E.faecium ، E.faecalis ، البكتريوسينات المعوية، المكورات :دالة كممات

 

 -: (Introduction( المقدمة.1

قناة المعدية المعوية الجزء مف النبيت الطبيعي في   Entrococcusتعد جراثيـ المكورات المعوية     

Gastrointestinal tract  النثوي لكؿ مف كما وتعد مف المستوطنات الطبيعية في التجويؼ الفمي والجياز التناسمي ا

التربة والمياه وعمى النباتات واالطعمة اذ توجد بجد ىذه الجراثيـ في العديد مف البيئات و كما ت ، االنساف والحيواف

تصنع  ،مايكروبيةالضد الببتيدات تمتمؾ فعالية عبارة عف بروتينات او  Bacteriocines البكتريوسينات  [1,2].المتخمرة

االنواع القريبة منيا وراثيا نمو حرر الى خارج الخمية وتستخدمو البكتريا المنتجة ليا في قتؿ او تثبيط ترايبوسوميا وت

  خصصاالنوع نفسو، وتشبو عمؿ البكتريوسينات عمؿ المضادات الحيوية األ انيا اكثر ت واالنواع االخرى المختمفة مف

 (LAB)تنتج البكتريوسينات مف قبؿ العديد مف السالالت التابعة النواع مختمفة مف بكتريا حامض المبنيؾ  [3].منيا

Lactic acid bacteria   ومف ضمنيا المكورات المعوية وكذلؾ تنتج مف قبؿ البكتريا القديمة ،Archaea   والعديد مف

المنتجة مف قبؿ بكتريا حامض المبنيؾ ومف ضمنيا المكورات المعوية ينظر الييا البكتريا االخرى ، اال اف البكتريوسينات 

قد تمقت اىتماما تصاعديا كوف ليا ،  Generally Regarded As Safe (GRAS) Statusعمى انيا حاالت أمنة 

في حفظ   Probiotics،اذ انيا تستخدـ كمعززات حيوية  [4]تطبيقات فعالة في الزراعة وصناعة األغذية واألدوية 

 االغذية ، وطبيا تستخدـ كبدائؿ او مشتقات تضاؼ لممضادات الحيوية في عالج االمراض المعوية المتسببة عف البكتريا 
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وتؤثر البكتريوسيف عمى خمية اليدؼ مف خالؿ تكويف ثقوب حيوية في الغشاء  .  [5]والطفيميات والفطريات والفايروسات

لمخمية عف طريؽ تكويف تركيب حمزوني مف الببتيدات الممتفة عشوائيا لمبكتريوسيف والتي ىي بتماس مع  السايتوبالزمي

متد الى الغشاء مكونا ثقوب مما يؤدي الى تبديد الغشاء ونضوح ينغرس ىذا التركيب الحمزوني و يالغشاء الخموي ، اذ 

.  [6,7]ينتج عنو اختالؿ توازف الخمية ومف ثـ موتياوتثبيط امتصاص االحماض االمينية مما  Kايونات البوتاسيـو +

وتساعد البكتريوسينات المنتجة مف قبؿ عزالت المكورات المعوية في استعمار قناة االمعاءوالسيطرة والمنافسة مع 

 . [8]ة الموجودة في االمعاءيالمستوطنات الطبيع

 

 -:)Materials and Methods( المواد وطرائق العمل.2

عزلة  31عزلة والتي تتضمف  39تـ أستخداـ جميع العزالت مف جراثيـ المكورات المعوية والبالغة عددىا  -عينات:ال*     

عمى التوالي،  E.duransو  E.gallinarumعزلة مف كؿ مف 1، 2و E.faeciumعزالت مف  5و  E.faecalisمف 

عينة ادرار لممرضى الوافديف الى  605المصمي، والتي تـ عزليا محميا مف  مف مجاميع النسفيمد Dوالعائديف الى مجموعة 

مستشفى ازادي التعميمي وكركوؾ العاـ في مدينة كركوؾ والذيف يشؾ بأصابتيـ بالتيابات المجاري البولية، وتـ تشخيص 

 , Azid bile esculine agar)ىذه العزالت بمالحظة الصفات الزرعية لممستعمرات النامية عمى االوساط الزرعية االتية 

Azid blood agar , MaCconkey agar) المجيزة مف قبؿ شركة (Oxoid(England))  بعد زرعيا خالؿ فترة زمنية

اقؿ مف ساعة وبأستخداـ االختبارات الكيموحيوية والتشخيص المصمي بطريقة النسفيمد ، ودعمت نتائج التشخيص بأستخداـ 

، وذلؾ لتحري عف العزالت المنتجة   Vitek 2 Compactنوع الجراثيـ بأستخداـ نظاـ  ،وحددAPI 20 –strep نظاـ 

لمبكتريوسيف ودراسة تأثير وفعالية البكتريوسيف المنتج تجاه العزالت غير المنتجة ليا مف المكورات المعوية وكذلؾ تجاه 

 بعض الممرضات الجرثومية مف الجراثيـ الموجبة والسالبة لصبغة كراـ .

( لمتحري عف العزالت المنتجة  (disc assayتـ استخداـ طريقة اقراص االكار  -: الكشف عن انتاج البكتريوسين*     

كعزالت منتجة ، كما استعممت العزالت كافة   E.faecalisلمبكتريوسيف والعزالت الحساسة لو . اذ تـ استخداـ عزالت 

 -كعزالت حساسة و اجري االختبار كاالتي :
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عمى  العزالت الجرثومية المراد التحري عف إنتاجيا لمبكتريوسيف في وسط مرؽ نقيع القمب والدماغ كؿ منيمازرعت 1-

 ساعة . 18ـْ لمدة   37انفراد، وحضنت بدرجة حرارة 

مؿ مف المزروع الجرثومي أعاله وزرع بطريقة النشر عمى سطح وسط اكار نقيع القمب والدماغ ، حضنت  0.1أخذ 2 -

 ساعة . 18 – 24 ـْ لمدة  37درجة حرارة األطباؽ ب

ساعات  4-3ـْ لمدة 37وحضنت بدرجة حرارة  1في خطوة رقـ  لقح وسط مرؽ نقيع القمب والدماغ بالعزالت قيد الدراسة3-

 دقائؽ . 10ـْ لمدة   37مؿ منو ونشر عمى سطح وسط اكارنقيع القمب والدماغ ، ترؾ الوسط بدرجة حرارة  0.1، ثـ أخذ 

اطباؽ اآلكار النامية عمييا الجراثيـ المنتجة لمبكتريوسيف في الخطوة الثانية مف ( مميمتر 15عممت أقراص بقطر )4-

بوساطة ثاقب فميني معقـ ، نقؿ قرصاف مف كؿ عزلة إلى سطح الوسط الممقح بالسالالت المراد اختبار الحساسية لو 

ـْ لمدة ) 37وحضنت بدرجة حرارة )  ( ساعة.24( 

وتـ قياس قطر منطقة  ت النتائج الموجبة بظيور مناطؽ شفافة حوؿ قرص اآلكار الحاوي عمى العزلة المنتجة،سجم5-

 . [9,10]التثبيط

 -:(Results and Discussion( النتائج والمناقشة.3

 في بمداف مختمفة وبطرؽ مختمفة ، اجريت العديد مف الدراسات حوؿ عزالت المكورات المعوية المنتجة لمبكتريوسينات    

 (E.faecalis , E.faecium ,E.gallinarum , E.durans)عزلة مف الجراثيـ  39 استخداـ وفي الدراسة الحالية تـ

اعتمادا عمى مواصفات المستعمرات والفحوصات البايوكيميائية والتي عزلت في دراسة سابقة وقد تـ التاكد مف تشخيصيا 

عزالت قيد الدراسة عمى انتاج البكتريوسيف بطريقة اقراص القابمية الالكشؼ عف كما تـ  [11]ؽ مع والتي كانت تتواف

%( عمى انتاج البكتريوسيف ، ولوحظ مف خالؿ النتائج اف 43.58( عزلة وبنسبة )17كار، واظيرت النتائج قابمية )اال

مف عزالت  عزلة%(38.709( )12)كانت منتجة لمبكتريوسيف, في حيف استطاعت   E.faeciumجميع عزالت 

E.faecalis  مف انتاج البكتريوسيف بينما لـ تتمكف عزالتE.gallinarum  وعزلةE.durans . جاءت ىذه  مف انتاجيا

ىي اكثر انتاجا لمبكتريوسيف واف عزالت    E.faeciumاذ اشاروا الى اف عزالت  [ 12,13]النتائج متفقة مع دراسة 

E.gallinarum  ( عما سجمو الباحث 34.42بمقدار )   غير منتجة لمبكتريوسيف ، وانخفضت نتائج الدراسة الحالية%

كما وتمت دراسة تأثير وفعالية البكتريوسيف المنتج %( .78اذ بمغت نسبة العزالت المنتجة لمبكتريوسيف في دراستو ) [14]
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، وعمى احدى عزلتيي  E.faecalisمعوية البرازية مف قبؿ عزالت المكورات المعوية عمى عزلتيف مف المكورات ال

E.gallinarum  وE.durans  والصور( 4-13الجدوؿ )منتجيف لمبكتريوسيف ، واظيرت النتائج الموضحة في الوغير 

، أف العزالت االربعة كانت حساسة لمبكتريوسيف المنتج مف العزالت المدروسة (18-4( و )17-4( و)4-16( و )15-4)

. 

تجاه بعض   E.faeciumو E.faecalisمف قبؿ بعض عزالت المنتج التأثير التثبيطي لمبكتريوسيف  -(:4-13جدول)

 عزالت المكورات المعوية االخرى غير المنتجة لمبكتريوسيف.

 عزالت الونتجةال

 قطر هنطقة  تثبيط النوو )بالوليوتر(

E.gallinaru

m 

 

E.duran

s  

 

E.faecali

s 

 

E.faecalis 

E.faecalis  18 15 15 15 

E.faecalis  15 22 20 22 

E.faecium  20 17 24 17 

E.faecium  17 19 18 19 

 

                  
 

 بعض عزالت بكتريوسيف تأثير -: (16-4صورة )                        تأثير بكتريوسيف عزلتي  -: (15-4صورة )

E.faecalis وE.faecium المكورات المعوية في تثبيط نمو عزلة                      في تثبيط نمو عزلة 

E.gallinarum                                                .                  E.durans 
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 عزلتيتأثير بكتريوسيف  -(:18-4صورة )                          عزلتي  تأثير بكتريوسيف -:(17-4صورة )      

E.faecalis        وE.faecium في تثبيط                                E.faecalis  وE.faecium  في تثبيط  

 E.faeciumعزلة                                                  . E.faecalisنمو عزلة             

كما وتمت دراسة تأثير وفعالية البكتريوسيف المنتج مف قبؿ عزالت المكورات المعوية تجاه بعض الممرضات الجرثومية     

ذو فعالية تثبيط عالية لعزالت  E.faeciumو  E.faecalisكتريوسيف المنتج مف قبؿ باالخرى واوضحت النتائج أف ال

(  اذ تراوحت االقطار Streptococcus pyogens( و )Staphylococcus aureusكراـ) الالجراثيـ الموجبة لصبغة 

أما بالنسبة لمجراثيـ (.4-14الجدوؿ )(،. 4-19الصورة )( 13-4الجدوؿ )( ممـ كما ىو مبيف في 21-15التثبيطية بيف )

   E.faecalis B30( فقد اظيرت العزلة   Psedomonas aeroginaseو)  (E.coli كراـ )الالسالبة لصبغة 

فقط، اذ  E.coliالمعزولة مف مسحات الميبؿ فعالية تنثيطية ضد جرثومة  E.faecium V35المعزولة مف الدـ والعزلة 

 (.4-20والصورة)( 4-14الجدوؿ)وكما ىو موضح في عمى التوالي، ( ممـ 20(و)15كانت القطر التثبيطي ليـ )

 

المنتج مف قبؿ عزالت المكورات المعوية تجاه الجراثيـ الموجبة والسالبة  الفعالية التثبيطية لمبكتريوسيف(:4-14جدول)

 كراـ.اللصبغة 

العزالت الوحلية 

 للوكورات الوعوية

 (mmقطر هنطقة التثبيط بالوليوتر )

 جراثين سالبة لصبغة كرام جراثين هوجبة لصبغة كرام

Staphylococ

cus aures 
Streptococc

us pyogens 
Echerichia 

coli 
Pseudomon

as aeroginose 
E.faeca

lis 

15 18 0 0 

E.faeca21 19 15 0 
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lis 

E.faeci

um 

17 22 0 0 

E.faeci

um  

19 16 20 0 

          

   

 

                  
 المنتج مف قبؿ         تأثير البكتريوسيف -: (20-4صورة )               تأثير البكتريوسيف المنتج مف قبؿ -: (19-4صورة )  

 في تثبيط نمو عزلة  E.faeciumو E.faecalisعزلتي                 في تثبيط نمو E.faeciumوE.faecalisعزلتي 

               Streptococcus pyogenes.              E.coli   عزالت 

, كما تتفؽ مع العديد مف الدراسات المحمية والعالمية التي اشارت الى قدرة   [15]جاءت ىذه النتائج متفقة مع دراسة و     

عزالت المكورات المعوية عمى انتاج البكتريوسينات والفعالية التثبيطية العالية ليذه البكتريوسينات ضد الجراثيـ الموجبة 

الى حساسية الجراثيـ   [5]اشار الباحث [5, ,16,17,18,19]لصبغة كراـ وفعالية اقؿ ضد الجراثيـ السالبة لصبغة كراـ , 

عزى الى تركيب الجدار الخموي اذ يحتوي عمى طبقة الببتيدوكاليكاف فقط وىو يعتبر تكراـ لمبكتريوسينات الالموجبة لصبغة 

طبقة ل، فضال عف اكراـ تحتوي في جدارىا الحاجز نفاذي غير مؤثر مما يجعمو حساسا جدا. بينما الجراثيـ السالبة لصبغة 

عمى الغشاء الخارجي المكوف مف طبقة الفوسفولبيد الثنائية والتي تحمؿ المكونات التركيبية ، رقيقة مف الببتيدوكاليكاف ال

كوف ت( مما يجعؿ الجدار اكثر تعقيدا وغير نافذ لممواد المضادة لمجراثيـ وبالتالي LPS)متعدد السكريد الشحمي لطبقة 

لمعوامؿ المضادة لمجراثيـ . واوضح الباحثوف اف الية عمؿ و جراثيـ الموجبة لصبغة الكراـ بالالجراثيـ اقؿ حساسية مقارنة 



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 11, Issue 4, December 2016 , p.p(1-10) 

ISSN 1992 – 0849 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

 kirkukjoursci@gmail.com   

 
8 

الدىنية  المرتبطة باالحماض  Autolyasineالبكتريوسيف عمى العزالت الحساسة ىي تحفيز بعض انزيمات التحمؿ الذاتي

   التي تدخؿ في تركيب الجدار الخموي والتي تعمؿ عمى تحطيـ اغشية الخاليا البكتيرية تحت الظروؼ غير الطبيعية مف 

لمبكتريوسينات . أما مقاومة العزالت Depolorizationخالؿ تكويف قنوات ايونية تؤدي الى ازالة القطبية لالغشية الخموية 

ذي يشفر لممقاومة ضد البكتريوسيف اوالى حدوث بعض التغيرات في تركيب اغشية وجدراف لمجيف ال فيعزى الى امتالكيا

 . [20]ىذه الجراثيـ او يعزى الى عدـ امتالكيا لممستقبالت الخاصة بيذه البكتريوسينات 
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