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 الممخص

وتكوين الغشاء الحيوي  جاءت الدراسة الحالية بغية الكشف عن تأثير مادة ازايد الصوديوم عمى انتاج انزيم اليوريز

عزلة عائدة لبكتيريا  21جمعت . P.mirabilisفي بكتيريا  Swarmingواالنثيال  Swimmingوعالقتيا بحركة السباحة 

Proteus  وشخصت باالعتماد عمى  8107-00-0الى  8107-11-1من مصادر سريرية وحيوانية مختمفة خالل المدة

عزلة فقط تعود  18اذ تبين ان  2-الكيموحيوية وتم تأكيد التشخيص باستعمال نظام الفايتك الكشف المجيري واالختبارات 

القدرة عمى انتاج انزيم اليوريز. كانت جميع العزالت  P.mirabilis. امتمكت جميع عزالت بكتيريا  P.mirabilisلمنوع 

% مكونة لمغشاء 100ين كانت جميع العزالت % تفتقر لقدرة تكوين الغشاء الحيوي عمى اكار الكونغو االحمر في ح100

الحيوي باستعمال طريقة الصفيحة العيارية الدقيقة وبدرجة قوية. ان اضافة ازايد الصوديوم يثبط تكوين الغشاء الحيوي 

لية  بنسب مختمفة اعتمادا عمى مصدر العزلة والتركيز فضال عن تثبيطو النتاج انزيم اليوريز في الخاليا السابحة واالنثيا

 اذ يختمف تأثيره باختالف التركيز ومدة الحضن.  P.mirabilisلبكتيريا 

 Proteus mirabilis ،االنثيال ،ازايد الصوديوم ،الغشاء الحيوي ،انزيم اليوريز :الدالة الكممات
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Abstract 

The current study was carried out in order to detect the effect of sodium azide on Urease 

production and biofilm formation in P.mirabilis. Twenty one isolates of Proteus were 

collected from different clinical and animals samples for the period from 15
th

 October 2017 to 

1
st
 November 2017 and identification depending on microscopic characterization, biochemical 

tests and conformed by Vitec-2 compact system, its turns out that only 18 isolates belong to 

the specie P.mirabilis.All P.mirabilis isolates 100% were have the ability to produce urease 

enzyme.  

All P.mirabilis 100% un able to form biofilm on Congo red agar while 100% were 

strongly able to form biofilm on microtiter plate. The addition of Sodium azide shown an 

inhibition ratio in biofilm formation depending on the concentration and source of isolate also 

shows inhibition ability in urease enzyme production in both swimmer cells and swarmer 

cells of P.mirabilis depending on the source of isolate and concentration. 
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  :المقدمة .1
وتتميز عن بقية افراد العائمة   Enterobacteriaceaeالمعويةالى العائمة    Proteus mirabilisتنتمي بكتيريا 

( x 1-3 0.8-0.4، وىي عصيات سالبة لممون كرام تبمغ ابعادىا )Phenylalanine Deaminase [1]بانتاجيا النزيم 

 وتحصل عن طريق التنفس Chemoorganotrophicْم و ذات تغذية كيمائية عضوية  37مايكرون، حرارة نموىا المثمى 

Respiration او التخمرFermentation  كونيا متحركة باسواط محيطية  عمى الطاقة فضال عنPeritrichous 

flagella [2] كما انيا من المنابت الطبيعية لقولون االنسان ، [3]والتربة المموثة  المياه. تتواجد في العديد من البيئات مثل

تبعًا   Commensalsاو تكافمية Parasitic، طفيمية  Naturalوقد تكون طبيعية ، تتواجد في العديد الحيوانات والمبائن[1]

، الغشاء Proteaseكثير من عوامل الضراوة ومنيا انزيم البروتيز  P.mirabilisتمتمك بكتيريا  .[4]لطريقة معيشتيا 

من اىم عوامل  nickelالحاوي عمى مجموعة النيكل  . يعتبر انزيم اليوريزUrease [5]و انزيم اليوريز  Biofilmالحيوي 

وبيذا ترتفع قاعدية البول مسيال من  NH3و Co2الى  Ureaلكونو يعمل عمى تحميل اليوريا  P.mirabilisضراوة بكتيريا 

التي تتجمع لتكون حصى  Carbonateو الكاربونيت  Struviteو السترافيت  Apatiteعممية تكون بمورات االباتيت 

يمكن تثبيط انزيم اليوريز باستعمال العديد من المواد  .[6]المجاري البولية لكي تحمي البكتيريا من تأثير المضادات الحيوية 

و  Curcumin [8]و مستخمص الكركمين الطبيعي  Hydroxamic acids [7]ومنيا التي قد تكون كيميائية او طبيعية 

N- acetyl Cysteine  وDipropyl Disulphide  [6] اما قابمية البكتيريا عمى تكوين الغشاء الحيوي اذ يتثمل .

تمر بالعديد من الظروف الغير مالئمة  البكتيرياوالتصاقيا عمى االسطح الصمبة ومن المعروف ان  البكتيرياالغشاء بتجمع 

الى الخاليا  التي تتجمع وتمتصق عمى االسطح، ان مثل ىذه التغيرات  Free-Swimming اثناء تحوليا من كائن سابح

. ان تكون الغشاء الحيوي [9]تؤدي الى تكوين الغشاء الحيوي الذي يعمل عمى حماية الخاليا من الظروف البيئية المختمفة 

عمى االسطح  Reversible bacterial adhesionيمر بخمسة مراحل وىي مرحمة التصاق الخاليا البكتيرية العكسي

، ثم مرحمة Extracellular Substancesوالذي يتميز بنمو الخاليا البطئ وتطاوليا وغياب المواد الخارج الخموية

والذي يكون مصحوب بقمة استطالة الخاليا وتكون بوليمر المواد  Irreversible Adhesionااللتصاق الغير العكسي 

، بعدىا مرحمة تسارع نمو الخاليا البكتيرية فضال عن استمرار تناقص Extracellular Polymersالخارج الخموية 

 Maturation Ofاستطالة الخاليا وتوقف تكوين بوليمر المواد الخارج الخموية، والمرحمة االخيرة نضوج الغشاء الحيوي 
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Biofilm  والذي يتميز بكثافتو العالية وحجمو الكبير وقمة طول الخاليا البكتيرية وانضغاطيا، فضال عن زيادة انتاج المواد

النفصال الخاليا البكتيرية  الخارج الخموية، مرحمة انخفاض كثافة الخاليا البكترية و كمية المواد الخارج الخموية نتيجة

مكانية تثبيط تكوين الغشاء الحيوي باستعمال مواد مختمفة. وقد تؤثر ىذه المواد . اشارت العديد من الدراسات الى إ[10]

وىي ىجرة المجاميع الخموية بسرعة الستيطان البيئات المغذية الغنية  Swarmingعمى ظاىرة االنثيال او العج 

Nutrient – Rich environment  او انسجة المضيفHost Tissues ون كيميائية والتي تتطمب اشارات قد تك

Chemical   اوPhysical   ان بكتيريا [11]متبادلة بين الخاليا .P.mirabilis  ثنائية الشكلDimorphic  فيي

او  Vegetative cells( اسواط وتعرف  بالخاليا الخضرية 8-6تمتمك ) Broth Culture قصيرة في المزارع السائل

فسرعان ما  Solid culture mediaولكن عند نقميا  الى االوساط الزرعية الصمبة  Swimmer cellsبالخاليا السابحة 

 Swarmer cellsلتعرف بالخاليا االنثيالية  Hyperflagellatedتصبح متطاولة، متعددة االنوية و ممتمكة اسواط عديدة 

ل العالم وتزداد خطورة ىذا المرض . تعد اصابات المجاري البولية، احدى المشاكل الطبية التي تعاني منيا معظم دو [5]

عند قدرة المسببات المرضية عمى تكوين الغشاء الحيوي وخصوصا في المرضى الذين تجرى ليم القثطرة البولية. وخاصة 

وقدرتيا عمى تكوين الغشاء الحيوي وانتاجيا النزيم اليوريز فضال عن تميزىا بظاىرة االنثيال التي  P.mirabilisان بكتيريا 

عالقة وثيقة بالتياب المجاري البولية، لذا ىدف البحث الى معرفة تأثير مادة ازايد الصوديوم في تكوين الغشاء الحيوي ليا 

 وانتاج انزيم اليوريز وعالقتو بظاىرة االنثيال.

  :المواد وطرائق العمل .2
 P.mirabilisعزل وتشخيص بكتيريا 2.1 

 7، تضتتمنت الدراستتة P.mirabilisعزلتتة بكتيريتتة متتن مصتتادر ستتريرية وحيوانيتتة يعتقتتد انيتتا تعتتود لبكتيريتتا  21جمعتتت 

 Sputum  (S)و البصتاق  Wounds swaps(W)عزالت لكل متن مستحات الجتروح  3و  Urine  (U)عزالت من البول

( وعزلتين متن مستتقيم DR)  Dog Rectalالكمب( و مستقيم CF) Chicken Fecesو عزلة واحدة لكل من براز الدجاج 

( . زرعتتتت جميتتتع H.en) Hospital environmentعتتتزالت متتتن بيئتتتة المستشتتتفيات  4و  Cat Rectal( CRالقطتتتة )

 Oxiodالمجيتزة متن شتركة   Blood agarووستط اكتار التدم MacConkey Agarالعتزالت عمتى وستط اكتار المتاكونكي 

(USثم حضنت االوساط الزرعية )  ْم. 37ساعة وبدرجة  24ىوائيا لمدة 
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  :االختبارات الكيموحيوية .3
، احمر Indole، االندول Catalase، فحص الكتاليز Oxidaseتم اجراء االختبارات االتية ) فحص االوكسديز 

( كما جاء Voges Proskauerبروسكاور  –، فوكس Citrate Utilization، اختزال السترات Methyl Redالمثيل 

 .P.mirabilisلتأكيد تشخيص عزالت بكتيريا  2-، وشخصت باستعمال نظام الفايتك [12]في 

  Ureaseاختبار التحري عن انتاج انزيم اليوريز 3.1 

 .[12]عمى انتاج انزيم اليوريز كما جاء في  P.mirabilisتم التحري عن قابمية بكتيريا 

 Biofilmاختبار التحري عن تكوين الغشاء الحيوي 3.2 

، اما الطريقة [13]اشار تم الكشف عن تكوين الغشاء الحيوي بطريقتين االولى بواسطة اكار الكونغو االحمر كما 

  )محورة(.  [14] كما ذكر في Microtiter plate method الثانية فقد استعممت طريقة الصفيحة العيارة 

 Ureaseاختبار تأثير مادة ازايد الصوديوم عمى انزيم اليوريز 3.3 

تم اضافة ثالثة تراكيز  P.mirabilisلمعرفة تأثير مادة ازايد الصوديوم عمى انتاج انزيم اليوريز في بكتيريا 

بتخطيط  P.mirabilis% من ازايد الصوديوم الى وسط اكار اليوريا ثم زرعت عزالت بكتيريا (0.1، 0.01، 0.001)

 .ساعة 24ولمدة ْم  37وائيا بدرجة مائل الوسط بعدىا حضن الوسط ى

 لمخاليا السابحة واالنثيالية  Ureaseاختبار تأثير مادة ازايد الصوديوم عمى انزيم اليوريز 3.4 

حضر وسط يوريا السائل  لمعرفة تأثير مادة ازايد الصوديوم عمى انزيم اليويز المنتج من الخاليا السابحة والمنثالة

( من ازايد 0.1، 0.01، 0.001(% في انابيب ثم اضيف اليو ثالثة تراكيز )0.5، 0.3المضاف لو اكار بنسبة )

 ْم. 37ساعة وبدرجة  24بتخطيط مائل الوسط ثم حضنت االوساط ىوائيا لمدة  U1الصوديوم وزرعت العزلة 

 Biofilmين الغشاء الحيوي اختبار تأثير مادة ازايد الصوديوم عمى تكو 3.5 

تم اضافة  لمكشف عن تأثير ازايد الصوديوم عمى معدل تكوين الغشاء الحيوي تم استعمال طريقة الصفيحة العيارية، اذ

 Luria( مل من وسط10انابيب عمى حدى حاوية عمى ) 3من ازايد الصوديوم الى  %(0.1 ،0.05، 0.01تراكيز ) 3
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bertani broth المجيز من شركةHimedia (India)  والمحضر حسب تعميمات الشركة المصنعة ثم اتبعت التي

  .[14]ذكرىا

  :النتائج والمناقشة .4
اعتمادا عمى الخصائص المزرعية عمى وسط الماكونكي واكار الدم االساس تبين ان جميع العزالت البكتيرية تعود 

عزلة فقط تعود لبكتيريا  18ان  1الجدول والموضحة في  ، اذ بينت نتائج االختبارات الكيموئيةProteusلمجنس 

P.mirabilis [1,15]اذ كانت النسبة المئوية لتشخيص العزالت  2-. تم تأكيد تشخيص العزالت باستخدام جياز فايتك

 ( %.99-93تترواح بين )

 P.mirabilisلعزالت بكتيريا  Biochemical testsاالختبارات الكيموحيوية  :1جدول 

Citrate 

Utilization 
V.P catalase oxidase M.R Indole العزالت البكتيرية العدد 

 P.mirabilis 08 - + - + - متغاير

M.R: Methyl Red, V.P: Voges Proskauer,                           + : نتيجة سالبة :- ، نتيجة موجبة  

 ألنزيمالسريرية والحيوانية منتجة  P.mirabilisان جميع عزالت بكتيريا  واظيرت نتائج الكشف عن انتاج انزيم اليوريز

%( عزلة من الجروح و 100) 2/2%(  عزلة من البول منتجة لالنزيم و 100) 7/7اليوريز وبسرع مختمفة، اذ وجد ان 

 3/3و  لألنزيم%( عزلة من براز الدجاج ومستقيم الكمب منتجة 100) 1/1و  لألنزيمالبصاق ومستقيم القطة منتجة 

و  [20]و  [19]و  [18]و  [17]و  [16]. تتفق الدراسة الحالية مع لألنزيم%( عزلة من بيئة المستشفيات منتجة 100)

ولة من البول و مسحات المعز  P.mirabilisالى ان معدل انتاج انزيم اليوريز من عزالت بكتيريا  أشاروا، اذ  [21]

 %. 100الجروح كان 

اما الكشف عن تكوين الغشاء الحيوي اذ استخدمت طريقة الكونغو االحمر وايجابية الفحص عمى اساس اعطاء 

% غير قادرة عمى تكوين الغشاء الحيوي عمى اكار الكونغو االحمر، 100 مستعمرات سوداء المون، اذ كانت جميع العزالت

 P.mirabilis، لوحظ من النتائج الحالية ان عزالت بكتيريا 1الشكل  كما في اذ اعطت المستعمرات المون الوردي الباىت
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الغشاء الحيوي في سط اكار المعزولة من عينات سريرية ال تختمف عن عزالت العينات البيئية في عدم قدرتيا عمى تكوين 

والتي تعتمد عمى نوع  Slime layerالكونغو االحمر، وقد يعود ذلك الى عدم قدرة البكتيريا عمى تكوين الطبقة المخاطية 

والتأثير  Swarming، او قد يعود السبب الى الفعالية التثبيطية لصبغة الكونغو االحمر لظاىرة االنثيال سط المستعملالو 

 P.mirabilis% من بكتيريا 100الذي اشار الى ان  [23]. تتفق نتائج الدراسة الحالية مع [22]الحيوي  عمى الغشاء

فقد  [24]المعزولة من التياب المجاري البولية غير قادرة عمى تكوين الغشاء الحيوي عمى وسط اكار الكونغو االحمر اما 

المرضية غير قادرة عمى تكوين الغشاء الحيوي عمى اكار  P.mirabilis% من عزالت بكتيريا  66.6اشار الى ان 

المعزولة من التياب االذن الوسطى   P.mirabilis% من بكتيريا  90الى ان  [25]الكونغو االحمر في حين اشار 

Otitis Media  كانت مكونة لمغشاء الحيوي. اما طريقة الصفيحة العيارية فقد اظيرت نتائج الكشف عن معدل تكوين

السريرية والحيوانية ان جميع العزالت كانت مكونة لمغشاء الحيوي وبدرجة  P.mirabilisالغشاء الحيوي من قبل عزالت 

المعزولة من التياب المجاري البولية  P.mirabilis% من بكتيريا  2الى ان  [23]. اشار2جدول قوية وكما مبين في 

قادرة عمى  P.mirabilis% من بكتيريا 100الى ان  [21]قادرة عمى تكوين الغشاء الحيوي بدرجة عالية .في حين اشار

 P.mirabilisفقد اشار الى ان نسبة تكوين الغشاء الحيوي في بكتيريا  [26]تكوين الغشاء الحيوي وبدرجة قوية اما 

% بدرجة ضعيفة  11.76% بدرجة متوسطة و  13.73% بدرجة قوية و  74.56المعزولة من العزالت سريرية  كانت 

درجة متوسطة و % ب 40.54% بدرجة قوية و  24.32اما العزالت الحيوانية فقد كانت مكونة لمغشاء لمحيوي بنسبة 

 .بدرجة ضعيفة 35.14

  
 Congo Red Agarعمى تكوين الغشاء الحيوي عمى اكار الكونغو االحمر  P.mirabilisقدرة بكتيريا  :1شكل 
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U= Urine, W=Wound,  S= Sputum, CR= Cat Rectal,  DR= Dog Rectal, CF= Chicken Feces,  

H.en=Hospital environment    

 الصفيحة العيارية الدقيقةودرجة تكوين الغشاء الحيوي باستخدام  P.mirabilisمصدر وعدد عزالت بكتيريا   2:جدول

 Optical Density (OD)معدل الكثافة الضوئية  
 ضعيف وسط قوي عدد العزالت العزالت البكتيرية

U 7 + - - 

W 2 + - - 

S 2 + - - 

CF 1 + - - 

DR 1 + - - 

CR 2 + - - 

U= Urine, W= Wound, S= Sputum, CR= Cat Rectal, DR= Dog Rectal, CF= Chicken Feces  

، P.mirabilisيوضح تأثير مادة ازايد الصوديوم في تثبيط انزيم اليوريز المنتج من بكتيريا  2الشكل و  3جدول  اما

 0.001، اذ لوحظ ان التركيز ومصدر العزلة ومدة الحضن اذ تشير النتائج الى ان تأثير المادة يختمف باختالف التركيز

ساعة لم يؤثر  24ساعات من الحضن وبعد اتمام الحضن لمدة  5منخفضا في جميع العزالت بعد  % اعطى فعال تثبيطيا

ساعات من الحضن فعالية  5% بعد 0.01في العزالت السريرية والحيوانية، في حين اظير التركيز  عمى انتاج االنزيم

( W( والجروح )Uممة في عزلة البول )( وقدرة تثبيطية كاCR( ومستقيم القطة )Sتثبيطية منخفضة في عزلة البصاق )

( و عزلة Uساعة اظير تأثير فعالية تثبيطية منخفضة عمى عزلة البول ) 24( وبعد اتمام الحضن لمدة CFبراز الدجاج )و 

 24و  5والحيوانية بعد  % فقد كان فعال في تثبيط انتاج انزيم اليوريز في العزالت السريرية0.1( اما التركيز Wالجروح )

امكانية تثبيط انزيم اليوريز باستعمال مواد مختمفة قد يعود لكون ىذه المواد تمتمك قابمية عمى التفاعل ان  .ساعة حضن

المباشر مع مجموعة النيكل في انزيم اليوريز او قد تتنافس مع االنزيم لالرتباط بالموقع الفعال فضال عن ان مثبطات انزيم 

او تعمل عمى االتحاد مع اليوريا وتحول دون حدوث  ،او كالليب ترتبط بمجموعة النيكل تعمل عمى تكوين روابطاليوريز 

 . [27,6]االنزيمي  التفاعل
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 P.mirabilisعمى انتاج انزيم اليوريز في عزالت بكتيريا  Sodium azideتأثير مادة ازايد الصوديوم 3: جدول 

 ) % ( التراكيز 

 Control البكتيرية العزالت

5 H 

Control 

24 H 

0.001 

5 H 

0.001 

24 H 

0.01 

5 H 

0.01 
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0.1 

24 H 

U 
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- 
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- 
+ - 
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- 
- - 

W 
+ 

- 
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- 
+ - 
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- - 
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- 
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- 
+ 

+ 

- 
+ - - 

CF 

 

+ 

- 
+ 

+ 
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+ - + - - 

DR 

 

+ 

- 
+ 

+ 

- 
+ - + - - 

CR 

 

+ 

- 
+ 

+ 

- 
+ 

+ 

- 
+ - - 

 Hours  =H، = متغاير -= عزلة غير منتجة لالنزيم ، +  -، عزلة منتجة لالنزيم + =

 
= P.mirabilis ،Aفي انتاج انزيم اليوريز في عزالت بكتيريا  Sodium Azideتأثير مادة ازايد الصوديوم  :2شكل 

= اكار اليوريا المعامل بمادة C% ، 0.001اكار اليوريا المعامل بمادة ازايد الصوديوم بتركيز  = B، اكار اليوريا )سيطرة(

 % 0.1= اكار اليوريا المعامل بمادة ازايد الصوديوم بتركيز D% ،  0.01ازايد الصوديوم  بتركيز 

A B 

C D 
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، اذ تبين النتائج المعزولة من البول P.mirabilis (Uواختبر تأثير مادة ازايد الصوديوم عمى انتاج االنزيم في العزلة )

( Swimmer cellتأثير مادة ازايد الصوديوم عمى انتاج انزيم اليوريز المنتج من الخاليا السابحة ) 5و 4 الجدولفي 

، اذ لوحظ ان كل من ختمف باختالف مدة الحضن والتركيز، اذ تشير النتائج ان تأثير المادة ي(Swarmer cellوالمنثالة )

( بعد خمس ساعات من الحضن وبعد اتمام U% اعطى فعال تثبيطيا منخفضا في عزلة ) 0.01% و  0.001التركيز 

%  فقد كان فعال في تثبيط انتاج 0.1% فعال تثبيطيا منخفضا، اما التركيز  0.01ركيز ساعة اظير الت 24الحضن لمدة 

( Uبينت النتائج الحالية ان انتاج انزيم اليوريز في الخاليا االنثيالية لمعزلة )ساعة حضن.  24و  5انزيم اليوريز بعد 

P.mirabilis  اذ اكد ان  [28]ال يختمف عن الخاليا السابحة وفي جميع التراكيز وىذا ال يتفق مع الدراسة التي اجراىا

( PNPGا السابحة مشيرا ايضا ان اضافة مادة )انتاج مقدار كبير من انزيم اليوريز في الخاليا المنثالة مقارنة مع الخالي

P-nitrophenyl glycerol  تعمل عمى انخفاض كبير في انتاج عوامل الضراوة ومنيا انزيمUrease لمنثالة في الخاليا ا

في الخاليا  زيم اليوريز، وىذا قد يعزى الى اختالف الطريقة المستعممة في التحري عن انتاج انمقارنة بالخاليا السابحة

 .المنثالة

 P.mirabilis( U1)في العزلة  تأثير مادة ازايد الصوديوم عمى انتاج انزيم اليوريز من قبل الخاليا السابحة :4جدول 
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 P.mirabilis( U1تأثير مادة ازايد الصوديوم عمى انتاج انزيم اليوريز من قبل الخاليا االنثيالية في العزلة ) :5جدول 

 Agar  3.0 % 
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كانت منتجة لمغشاء الحيوي اذ كانت قيم  P. mirabilisان جميع عزالت بكتيريا  3الشكل ووضحت النتائج في 

، الجروح، البصاق، براز الدجاج، مستقيم لمسيطرة حسب ترتيب العزالت ) البول  Optical Densityالكثافة الضوئية

، واظيرت النتائج ايضا ان (0.384، 0.358، 0.289، 0.427، 0.427، 0.372الكمب، مستقيم القطة( كالتالي ) 

تأثير واضح في تثبيط قدرة البكتيريا عمى تكوين الغشاء الحيوي عند تنمية   Sodium Azideلمادة ازايد الصوديوم 

يؤدي الى انخفاض ، اذ ان زيادة التركيز ز مختمفة من مادة ازايد الصوديومالبكتيريا عمى وسط زرعي سائل وبوجود تراكي

في تكوين الغشاء الحيوي وكان التأثير واضح في تثبيط تكوين الغشاء الحيوي في جيع العزالت السريرية والحيوانية مقارنة 

. ان تأثير مادة ازايد الصوديوم عمى تكوين الغشاء الحيوي قد يعود الى تأثيرىا عمى انظمة نقل Controlبالسيطرة 

اذ تعمل مادة  Quorum Sensing System (QS) [29]الخاليا البكتيرية والذي يدعى بنظام  االشارات الكيميائية بين

 .[30]والتي ليا عالقة وثيقة بتكوين الغشاء الحيوي  QSازايد الصوديوم عمى تثبيط جزيئات 

اثر واضح في التعبير الجيني لعوامل الضراوة التي تنتجيا البكتيريا ومنيا   QSالـاشارت العديد من الدراسات ان 

قابميتيا عمى تكوين الغشاء الحيوي وانتاجيا النزيم اليوريز فضال عن عوامل اخرى. وقد بينت النتائج التي تم الحصول 

 .P.mirabilisاء الحيوي لبكتيريا عمييا ان تثبيط عامل من عوامل الضراوة ومنيا اليوريز يعمل عمى تثبيط تكوين الغش

 

  P.mirabilisلعزالت بكتيريا  Biofilmعمى تكوين الغشاءالحيوي   Sodium Azideتأثير مادة ازايد الصوديوم :3 شكل
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 :االستنتاجات .5
وتكوين الغشاء الحيوي  مادة ازايد الصوديوم ذات تأثير فعال في تثبيط انتاج انزيم اليوريز من الخاليا السابحة والمنثالة

تبعا لمتركيز ومصدر العزلة.عممية تثبيط االنثيال يرافقيا تثبيط في عوامل الضراوة ومنيا انتاج انزيم اليوريز و تكوين الغشاء 
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