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  .Staphylococcus aureusلبكتريا  )Biofilm(بعض االحماض االمينية على الغشاء الحيوي  تأثير

  **محمد فخري احمد                                                                 *حسين محمود عباس

  humaster-88@yahoo.com . الجامعة المستنصرية-آلية العلوم-قسم علوم الحياة*

 . الجامعة المستنصرية- آلية العلوم-قسم علوم الحياة -أستاذ مساعد  **

  المستخلص

. االصابات من متنوعة مجموعة من يعانون مرضى من سريرية عينة 115 جمع تم الدراسة، هذه في     
   : يأتي  آما صاباتاال وأنواع جمعها تم التي العينات عدد توزيع وتم

 من عينة UTIs ، 11) ( البولية القناة اصابات من عينة28  ، والحروق الجروح اصابات من عينة 51 
 للعينات المظهرية الخصائص تضمن للعينات االولي التشخيص.  االذن اصابات من 52، العيون اصابات

 عينة 43 ان االولي التشخيص نتائج تواظهر منها عزلها تم التي المستشفيات في الزرعية االوساط على
  .الكلي العينات مجموع من% 37.39 وبنسبة  .Staphylococcus spp آـ مشخصة

 (Api20) نظام واستخدام والكيموحيوية والمجهرية الزرعية للفحوصات  العزالت جميع اخضعت     
 المكورات بكتريا لىا تعود عزلة 43 من  24 ان  النتائج  واظهرت ،  النوع حتى تشخيصها بغية

  . Staphylococcus. aureus  الذهبية العنقودية

 اصابات من عزلة 24 من 5 و والحروق الجروح من جمعت 24 من عزلة13 ان النتائج واظهرت     
   .العيون اصابات من عزلة 24 من وعزلتين االذن اصابات من عزلة 24 من 4 و (UTIs) البولية القناة

 والحساسة المقاومة العزالت لتحديد المثيسلين لمضاد S. aureus عزالت عجمي اختبار تم     
Methecillin Resistant Staphylococcus aureus  )MRSA(  24 من 21 ان النتائج واظهرت 

 لنفس حساسة آانت%  12.5 وبنسبة عزلة 24من 3و للمثيسلين مقاومة آانت% 87.5 وبنسبة  عزلة
  .المضاد

 الحيوي الغشاء تشكيل على تأثيرها لدراسة االمينية االحماض من مختلفة انواع تةس استخدام تم     
(Biofilm) ن تايروسي  ،النين  فنل ، تربتوفان ، سستين ، فالين( هي االمينة االحماض وآانت  للبكتريا، 

 ملي 100 ،ر مول ملي 50 ،مولر  ملي 0( االمينية االحماض من التالية التراآيز استخدام وتم ،) مثيونين
 االميني الحامض ترآيز بزيادة يزداد التثبيط معدل ان النتائج واوضحت)  مولر ملي  500 ،مولر 
  . طردية وبعالقة تدريجيا الحيوي الغشاء تشكيل من ويمنع بالوسط

  .   Staphylococcus aureus ، الغشاء الحيوي ، االحماض االمينية :الكلمات المفتاحية 

  المقدمة

) Biofilm(البكتيريا تشكل مجتمعات مصفوفة مغلقة، أو أغشية حيوية والتي تعرف بالــ أنواعظم مع     
ية وغير حيوية على سطوح عبارة عن تجمعات حيومن التوضيح على انه  ءيمكن تعريفه بشي والذي
وهو ترآيب فائق التعقيد بالنسبة للبكتريا وهو يعرف ايضا بالطبقة الخارج خلوية  االجسام
(EPS))Exoplysaccharide(  وهذه الطبقة تتشكل عادة من البروتينات والجزئيات الدقيقة االخرى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2013/  6/  19البحث     تسلمتاريخ 

  . 2013/  10/   20تاريخ قبول النشر       
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 ،في المجاالت الصحية). 2005 ، وآخرون DNA ) Brandaل النووية مث واألحماض والكربوهيدرات
 تميل إلى نهاإشية الحيوية تعد مشكلة خاصة حيث على السطوح فان تشكيل األغ عندما تنمو البكتريا

في حال )Sepsis(المضيف وتسبب له التهابات مستمرة وتعفن الدم أجهزةتشكيل مثل هكذا تجمعات على 
) Biofilm(للبكتريا ةالحيوي األغلفةتجمعات  إن سطح الجسم آاألسنان مثال أونمت على الجسم نفسه  أنها

 الجــعبة العــابات صـباإلص أيضاتكون اقل حساسية للمضادات الحيوية مما يجعلها مقاومة ومتعلقة 
)Mah  و  O Toole  ، 2001  ؛ Costerton  أساليب  تقد وضعف،  ونتيجة لذلك ).1999، وآخرون

األخيرة أن األحماض األمينية ذات الشكل  األبحاثحيث أظهرت ) Biofilm(ذا الغالف لمنع تشكيل ه
 (Ilana ةيأغشذا ــالتي من شانها تمنع تطور هك  فئة نموذجية من هذه المرآبات) D(االيزومري
  ) .2011 ، وآخرون  Romero؛  2012 ، وآخرون

الحيوي الطافي و المتشكل من البكتريا االمينية عزلت من تفكيك الغالف  األحماض أنواعبعض      
في المزارع الفتية  )Biofilm(قد لوحظت بانها تمنع نمو وتشكل و, ) Bacillus subtilis(العصــــوية 

  .والخلية البكتيرية ) EPS(وذلك من خالل تعطيل االتصال ما بين بروتينات الطبقة الخارجية

وبكتريـــــــــــــــا  S. aureus ترياــــلبك )Biofilm(ـ ي المتماثل للـــــــالتثبيط التأثير     
Pseudomonas aeruginosa   قد اقترح ان االحماض االمينية)D ( الجيدة لمنع  االستراتيجيةتشكل

ان الية عمل  .)2011 ، واخرون  Romero ( وتثبيط هذا الغالف من قبل انواع البكتريا االنتهازية
  .ف الحيوي وتثبيطه غير معروفة بشكل آاملمينية تجاه الغالاالحماض اال

قودية نتوثر على تشكيل الغالف الحيوي للمكورات الع )D(لقد وجد ان االحماض االمينية نوع 
)S.aureus(  التثبيطي لبكتريا  التأثيروبنفس(B.subtilis) سطح على البروتين توطين منع خالل من 

 ض ــــــــــــها البعـــــــن بعضـــجاورة مـــــمتة الــيريـيا البكتالــــــاذب الخــق وتجـــع لصــــالخلية ومن
Geoghegan) 2010 خرونوآ،(.  

  لبحثالمواد وطرائق ا

   المواد

تم استعمال  ستة انواع مختلفة من االحماض االمينية في هذه الدراسة  :االحماض االمينية  - 1
 . )المثيونين  ، التايروسين ،النين الفينل  ، تربتوفانال ،السستين  ، الفالين(وآانت االحماض االمينية هي 

ك الثلجي المخفف ـــــــــاستخدم حامض الخلي) : Glacial acetic acid( حامض الخليك الثلجي - 2
  % .33بترآيز 

 % .2استعملت بترآيز  :) Crystal Violet( البنفسجية فيوليت الكريستالصبغة  - 3
 . % 95يزاستعمل بترآ -:  )Methanol(ميثانول  - 4
  .  )Tissue Culture plate( )96-Well( :صفيحة اختبار جهاز االياليزا   - 5
تم استعمال مجموعة من االوساط وهي وسط المانيتول الملحي الخاص : االوساط الزرعية  - 6

 ووسط المغذي السائل ) Blood Agar(ووسط اآار الدم  Mannitol Salt Agar (MSA)بالبكتريا 
Trybticase Soya Broth (TSB)  ووسط الماآونكي اآار)MacConkey agar(  ووسط المولر

 .اختبار الحساسيةالخاص في ) Muller Hinton Agar(هنتون
 .لغرض تشخيص البكتريا   ) :Api 20(شريط التشخيص الخاص بالبكتريا  - 7
لتشخيص المكورات العنقودية   - ) :Mast Staph Kit(عدة التشخيص الخاصة بالبكتريا  - 8

تريا ــــــــــــوتمييزها عن االجناس االخرى التابعة لمجموعة بك) S. aureus(ة الذهبي
)Staphylococcus spp.. ( 
9 - )Gram stain: (-  صبغة آرام  استعملت )Gram stain (الموجبة و البكتريا شخيص لت
 .  تحت المجهر الضوئيلصبغة آرام سالبة ال
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  : بحثطرائق ال

  :جمع العينات - 1

تشرين  من عينة سريرية من االشخاص الراقدين في مستشفيات مدينة بغداد خالل الفترة 115 تم جمع     
عاملين في  ًاشخاصحروق وأالجروح وال(العينات  تشمل هذه .2013 لغاية شباط  2012الثاني 
 Ear ات االذنومن اصاب)UTIs( البولية التناسلية يعانون من التهاب المجاري ًاأشخاص و ياتالمستشف

infection.تابعة الى  عزلة على انها43تم شخيص لعيناتبعد الزرع االولي لوStaphylococcus 
spp.  عزلة منها 24وآان S. aureus .  

  :تشخيص البكتريا - 2

تم تشخيص جميع العزالت البكتيرية باالختبارات الكيموحيوية وطرق الزرع على االوساط االنتقائية      
لتشخيص البكتريا وايضا شخصت جميع العزالت ) Api 20 staph system(استخدام نظام  فضال عن

الخاصة ببكتريا  لبيان التالزن البكتيري مع العدة التشخيصية )Mast Kit( باستعمال عدة التشخيص
عة للـ ـــــناس التابــــــية االجــــــــعن بق  S. aureusوهذا التشخيص يميز بكتريا  المكورات العنقودية

Staphylococcus spp. .صبغة آرام  واستخدمت)Gram stain( يص البكتريا على انها ــــــلتشخ
  .  )2007 ،واخرون  (Brooks   رامــــــبغة آــــموجبة لص

   :اختبار الحساسية - 3

 ، ريفامبسين ،فانكومايسين (تم اختبار جميع العزالت البكتيرية لعشرة من المضادات الحيوية      
 ،سيبروفلوآساسين  ،ارثرومايسين  ،آلندامايسين  ،بنسلين  ،توبرامايسين  ،تتراسيكلين  ،ل آلورامفينكو
 Muller Hinton Agar( Clinical and(ط ـعلى وس)ذي يعوض عن اختبار المثيسلينوال سيفوآستين

Laboratory Standards Institute)، 2011(. 

 فأنهافان آانت مقاومة  ، الت مقاومة للمثيسلينان اجراء هذا الفحص يحدد فيما اذا آانت العز     
 حساسة تكون او) Methicillin Resistant Staphylococcus aureus) (MRSA( ونـــــــــــــتك
 ).Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus)(MSSA( إليها يشارو 

 : تعملةالمس االمينية االحماض- 4

  ،  tryptophan،  phenylalanine : ( هـي االمينية اضاالحم من انواع ةست استخدام تم
methionine valine ، tyrosine ، glycine . (حامض آل من مختلفة تراآيز ةاربع تحضير وتم 

 الموالري الترآيز معادلة على باالعتماد)  500mM)،100mM ، 50mM،mM  0 ـــيوه اميني
 : اميني حامض لكل الجزيئي للوزن وفقا ادناه

 

 المراد الصلبة المادة وزن هو.Wt)( وان بالمول مقاسا الموالري الترآيز هو )M( ان حيث     
) V( ويمثل مول/بالغرام مقاسا الصلبة للمادة الجزيئي الوزن هو.M.Wt)(بالغرام و مقاسا  تحضيرها

 مول بالملي هو هتحضير المراد الترآيز ان وبما بالمل مقاسا فيه الصلبة المادة إلذابة المطلوب الحجم
  . مول ملي 106=  مول1 الن 6-10 في يضرب النتاج الموالري الترآيز فيكون
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  :الزرعية  األوساط

  ) :Blood agar(وسط اآار الدم 

لتنشيط العزالت واختبار انتاجها النزيم اليهمواليسين زرعت عزالت البكتريا على وسط اآار الدم      
 37ة المهمة في تشخيص البكتريا حيث زرعت العزالت بدرجة حرارة المحلل للدم آأحد عوامل الضراو

  .ساعة 24- 18مئوية لمدة 

  ) :MacConkey agar(وسط الماآونكي 

  24-18مئوية لمدة  37زرعت العزالت على وسط الماآونكي اآار وحضنت االطباق بدرجة حرارة      
   .وهو وسط خاص بمجموعة البكتريا السالبة لصبغة آرام ساعة

  ):Mannitol Salt Agar(وسط المانيتول الملحي 

 24- 18مئوية لمدة  37الملحي بدرجة حرارة تم زرع جميع عزالت البكتريا على وسط المانيتول      
  .ساعة

  : وتخفيف البكتريا) Trybticase Soya Broth)TSB وسط 

وتم وضع جميع  )TSB)(Trypticase Soya Broth(البكتريا على وسط  جميع عزالت تم زرع     
 24-18مئوية لمدة    37بدرجة حرارة )Shaker incubator(العزالت المزروعة في حاضنة هزازة

ومقارنة عكورة محلول  معقم ماء مقطر ساعة وتم تخفيف العينات المزروعة في اليوم الثاني باستخدام
مزود )TSB(استخدام وسط م تم ومن ث)CFU/ml 108×1.5(محلول ماآفرالند القياسيب العالق البكتيري

مع اضافة التراآيز المحضرة من االحماض االمينية المختلفة الى  %0.5 وآلوآوز  NaCl( %3(ـ ب
  . )2011 ،واخرون TSB( ) Cava(الوسط الزرعي 

   : )Micro titer assay()MTP( طريقة

 ىـــــــــــإل )TSB(وسط من مايكروليتر 200 نقلو  S. aureusبكتريا من عزلة 24 اختبار تم     
)MTP 96-wells( ، الى آل حفرة حاوية على المخفف من العالق البكتيري مايكروليتر20وتم نقل مقدار

 حضنت ، لوحده) TSB( وسط على حاوية سالبة سيطرة حفر استخدام معالوسط الزرعي المحضر 
 دارئ بمحلول تمرا 3 وغسلت الحفر محتويات أزيلت ذلك بعد ، ساعة 24- 18 لمدة م 37 بدرجة

تم تصبيغ الحفر .  دقائق 10وترآت لمدة  %95بترآيز باإليثانول الخاليا الملتصقة تثبيت تم ، الفوسفات
 دقيقة15 من الصبغة لكل حفرة لمدةمايكروليتر100 بإضافة% 1ترآيزها  Crystal violetبصبغة 
 البكتريا قابلية تقدير يمكن بذلكو ، ملتصقة الصبغة الغير إلزالة معقم مقطر  بماء الحفر غسلت بعدها
 المادة إنتاج على البكتريا قدرة ولتقدير الحفر، في الملتصقة الصبغة آمية بمالحظة آميا االلتصاق على

 الخليك حامض منمايكرو ليتر  100 بإضافة بالحفر الملتصقة الصبغة استخالص تم نوعيا المخاطية
  يـالموج ولــــالط ىـعل يةـاالمتصاص اسـقي ثم ومن %33 يزــبترآ )glacial acetic acid( الثلجي
 ؛ 2006 ، وآخرون Human reader ELISA HS) ( ) Mathur هازـبج وميترـانـن 630

Christensen  1985 ،وآخرون.(  

  والمناقشة  النتائج

  :عزل وتشخيص البكتريا 

عزلة بكتريا تعود الى  43عينة من مصادر سريرية مختلفة وشخصت  115في هذه الدراسة تم جمع      
 11عزلة من الجروح والحروق و 17من اماآن العزل وآانت نسبتها  .Staphylococcus sppجنس 
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 عزالت من اصابات العيون  3عزلة من اصابات االذن و 13عزلة من اصابات القناة البولية التناسلية و
 .وهي نتائج التشخيص االولي تحت المجهر الضوئي 

  :عي الزرالتشخيص  

على وسط اآار الدم واظهرت  Staphylococcus spp.زرعت جميع العزالت التي تعود الى جنس      
النتائج وجود تحلل واضح للدم نوع الفا وبيتا حسب انواع البكتريا التي تعود الى نفس النوع وهي احد 

العزالت ايضا وتم زرع  )،Baldwin1964 و  Haque( عوامل الضراوة المهمة في تشخيص البكتريا
على هذا الوسط لوجود  ج ان جميع عزالت البكتريا لم تنٌمعلى وسط الماآونكي اآار واوضحت النتائ

 (Luis رامــامالح الصفراء وصبغة الكريستال فايوليت المضادة لمجموعة البكتريا الموجبة لصبغة آ
عزلة  24 أنضحت النتائج آما وتم زرع العزالت على وسط المانيتول الملحي وأو . )،2004 وآخرون

على هذا الوسط مع مستعمرات صفراء ذهبية مخاطية وتحول لون الوسط من  ًاواضح ًافقط أبدت نمو
األحمر إلى األصفر نتيجة تخمر الوسط واستهالك سكر المانيتول وهي  من الصفات التشخيصية المهمة 

للملح الموجود في الـوسط بنـسبة  على هذا الوسط فضال عن تحملها S. aureusالتي تعود إلى جـنس 
7.5% )Davis   2006 ،وآخرون. (  

  ) :Api20 staph system(التشخيص بنظام 

آما في الشكل ) Api 20(شخصت العزالت البكتيرية باستخدام شريط التشخيص الخاص بالبكتريا      
 .Sقودية الذهبية عزلة بكتريا تعود الى جنس المكورات العن 24ضحت نتائج التشخيص ان ووا) 1(

aureus  عزلة بكتريا تعود الى جنس  43منStaphylococcus spp. .  

  : )Mast Kit(التشخيص بعدة التشخيص 

ريا ـــــــــــلتمييز العزالت التي تعود الى بكت  Mast Kitتم تشخيص جميع  العزالت بعدة التشخيص      
S. aureus ـــــود الـــــــــــى جنس وتمييزها عن االنواع االخرى التـي تعــStaphylococcus spp 

  ) .2(آما في الشكل 

  ) :Biochemical test( التشخيص باالختبارات الكيموحيوية

لفحص الكتليز واالوآسيديز واظهرت النتائج  S. aureusعزلة بكتريا تعود الى جنس 24تم اختبار      
  .)2007 ،واخرون  Brooks ( آسيديزعزلة آانت موجبة للكتليز وسالبة لفحص االو 24ان 

 

 .  S. aureus لبكتريا ) Api 20 staph system(التشخيص بنظام  .1شكل 
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وهي موجبة للفحص  S. aureusتمثل بكتريا  (A)العزلة )Mast Kit(عدة التشخيص  .2شكل 
وهي تمثل النتيجة  Staphylococcus epidermidisهي بكتريا  )B(بوجود تالزن واضح والعزلة 

   .السالبة لالختبار 

  :اختبار فحص الحساسية لمضاد السيفوآستين 

بوجود مضاد السيفوآستين الذي يعوض ) Muller Hinton agar(عزلة على وسط  24تم زرع      
 3و% 87.5عزلة آانت مقاومة لهذا المضاد وبنسبة  21عن اختبار المثيسلين واظهرت النتائج ان 

حيث ) 2011 ،ن واخري Kader(وهي نتائج اتفقت مع نتائج  % 12.5حساسة وبنسبة عزالت آانت 
آانت % 11.46و من عزالت البـــــكتريا آــــــانت مقاومة للمثيســــلين% 88.24أظهرت نتائجــه ان 

   .حساسة 

  :تأثير االحماض االمينية 

التربتوفان  ،المثيونين  ،السستين  ،الفالين (تم استخدام ستة انواع مختلفة من االحماض االمينية وهي      
:            يآاآلتوباربعة تراآيز مختلفة لكل حامض اميني وآانت التراآيز ) التايروسين ،الفنل النين  ،
  ) .مولرمايكرو 500مولر ومايكرو 100مولر وميكرو 50مولر و ايكروم 0(

يزداد بخفض ترآيز الحامض االميني في ) Biofilm(اظهرت النتائج ان الغشاء الحيوي للبكتريا      
ونترول لكل عزلة بكتريا مولر هو اقل تأثيرا واستخدم آمايكرو 0ان ترآيز  نتائجالوسط حيث بينت ال

واظهرت , نانوميتر لكل انواع االحماض االمينية المستخدمة  0.390وآان معدل القراءات لهذا الترآيز 
نانوميتر ومعدل قراءات  0.313مايكرومولر لكل االحماض آانت  50النتائج ان معدل قراءات ترآيز 

  .نانوميتر  0.153مايكرومولر آانت 500وترآيز   نانوميتر 0.248مايكرو مولر  100ترآيز 

االحماض االمينية آان سلبيا على تشكيل الغشاء الحيوي حيث بزيادة  تأثيرمن النتائج اعاله يتضح ان      
  .بينان النتائج التي تم الحصول عليها ي 4و  3ى تشكيل الغشاء والشكلين ترآيز الحامض يقل مستو

وبطول ) Human reader HS(التي تم الحصول عليها بجهاز االياليزا النتائجيوضح ) 3(الشكل     
 4،  3(باألشكالتراآيز مختلفة من آل حامض اميني آما موضح  ةأربع تأثيرنانوميتر وتحت 630موجي 

  ) . 5و 
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  .  التايروسين ،الفنل النين ،الفالين  : االمينية وهي األحماضمن  ةقراءات ثالث .3شكل 

 

  .   المثيونين والتربتوفان والسستين: وهي  أخرىامينية  أحماض ةثقراءات لثال .4شكل

في ) Y(ر في الشكلين الى تراآيز االحماض االمينية بالوسط الزرعي والمحو) X(حيث يمثل المحور     
  .نانوميتر 630الشكلين يمثل القراءات على طول موجي 

عند مرحلة ) D-amino acids(امينية ًاأحماضتنتج  S. aureus العديد من البكتريا ومن ضمنها     
حيث ان .)2011 ،واخرون  Stationary phase(  Lam)(الوصول الى طور الثبات العددي للبكتريا 

 يةــدار الخلـــــكان في جـــــــــمج مع سالسل وجسور طبقة الببتيدوآاليهذه االحماض االمينية تند
)Cave  ـية اض االميناألحم أنج ـــتائـالن أوضحت.)2011 ، وآخرونL-tyrosine, L-tryptophan, 

L-methionine)(  ذات فاعلية عالية في تثبيط تكوين الغالف الحيوي للبكتريا وهذا ما يتفق مع نتائج
Hochbaum حيث اوضح ان هذه االحماض آانت فعالة ضد بكتريا) 2011( نخريوآB. subtilitis  

حيث ادى استعمال نفس التراآيز من االحماض االمينية المذآورة الى )biofilm(المكونة للغالف الحيوي
-L(ي ـــآما اوضحت النتائج ايضا ان الحامض االمين .تفكيك البايوفلم المتكون من قبل البكتريا

OD

X
االمينية االحماض تراآيز يمثل

االمينية االحماض تراآيز يمثل

X

Y 

Y 
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phenylalanine ( وهذه النتيجة في المكورات العنقودية المتشكل الغشاء الحيويابدى فاعلية في تفكيك 
ضح ان تأثير هذا حيث ات B. subtilitis اـتجاه بكتريالحامض االميني  نفس متناقضة بالنسبة لفاعلية
 Hochbaum(خامالآان  B. subtilitisا ـلبكتري الغشاء الحيويتشكيل  تثبيط الحامض االميني على

 B. subtilitis  و S. aureus يعود سبب ذلك االختالف بين المكورات العنقوديةو  . )2011 ، واخرون
  الخلية البكتيرية وعلى وجه التحديد في طبقة الببتيدوآاليكان التشكيل في جدار ميكانيكيةفي 

)Hochbaum 2011 ، واخرون( .  

الحيوي للمكورات  غشاءتجاه تكوين ال تثبيطيةفاعلية  أبدى )Valine( الفالين أن )3(من الشكليتضح      
العنقودية وهذا ان دل على شيء فيدل على طبيعة الترآيب العام لطبقة الببتيدوآاليكان للمكورات 

حيث اوضحت دراسته والنتائج التي تم  )2011( نوآخري Bernier العنقودية وهذا ال يتفق مع نتائج 
ان الحامض االميني الفالين   P. aeruginosaدراسته لبكتريا الزائفة الزنجارية  الحصول عليها خالل

 يويــــــالح غشاءالوضحت دورا فاعال في تشكيل أهو واحد من اهم االحماض االمينية التي 
ان هذا الحامض االميني تستخدمه البكتريا  الى ويعود سبب ذلك P. aeruginosa اــــــــــــــلبكتري

  . )2011 ، واخرون Bernier( للكاربون و مصدر للطاقة آي تنمو آمصدر

 ، Tyrosine ، Methionine(ان االحماض االمينية آما ان النتائج اوضحت       Cysteine ، 
Tryptophan (  ابدت فاعلية تثبيطية للغالف الحيوي للبكتريا ويعود سبب ذلك الى ان البكتريا عند

ها مثل انزيم ببروتينات اخرى اثناء عمليات االيض التي تقوم  نتاجإلوجود احماض امينية تتحفز 
Protease   وهو احد عوامل الضراوة المهمة في هذه البكتريا وهذا االنزيم يتسبب في تثبيط تشكيل

 .)،1997واخرون  Muzaffar (الغشاء الحيوي للبكتريا 

واع البكتريا بصورة عامة وحتى بين االنواع آما ان الترآيب الكيميائي للغشاء الحيوي يختلف بين ان     
التابعة لنفس العائلة اذ ان لكل بكتريا ترآيبها الخاص وان الببتيدات قد تتداخل مع هذه االغشية وتسبب 
بوجود خلخلة في ترآيبها وبعض االنواع البكتيرية تستهلك تلك الببتيدات فتساهم في تشكيل عوامل 

 . )1994 ، رونواخ  Arvanati(ضراوة البكتريا 

بشكل آبير ويعود سبب ذلك الى قلة   S. epidermidisآما ان هذه االحماض لم توثر على بكتريا      
 S. aureusعوامل الضراوة في هذه البكتريا قياسا بكثرة عوامل الضـــــــــــــراوة في بكتــــــــريا 

  . )،1997 وآخرون Muzaffar(يوي تثبط تشكيـل الغـشاء الحـ أننها شأوالتي من 

بفعل األحماض األمينية يعود إلى تداخل هذه   S. aureus آما ان سبب تفكك الغشاء الحيوي لبكتريا     
مما يسبب في  ةرييالبكت جدار الخليةالموجود في )  poly N-acetyl glucosamine(حماض مع األ

  ) .2012 ،واخرون   Ilana(تفكيك وتحلل الغشاء الحيوي 
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مينية وبتراآيز مختلفة البكتيرية بمجموعة مختلفة من األحماض األ العزالت يوضح معاملة .5ل شك
حيث يالحظ من الشكل التدرج الواضح بالصبغة نتيجة معاملة البكتريا باألحماض االمينية نتيجة اختالف 

   .  التراآيز حيث بزيادة ترآيز اي حامض فانه يتسبب في تفكيك الغشاء الحيوي 
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ABSTRACT 

     In this study , one hundred and fifteen clinical samples were collected from 
patient suffering from a variety of infections. Number of collected samples and 
types of infections were distributed as follows ,  Fifty one from wounds and 
burns infections , twenty eight from (UTI) infections , eleven from eye 
infections and twenty-five from ear infections .The initial identification , which 
included morphological features on culture media were done at the hospital site 
, and demonstrated that forty three 43 isolates were diagnosed as 
Staphylococcus spp.Twenty four isolates (from this forty three isolates) isolates 
were diagnosed as S. aureus  .  All the isolates (43) were tested for the cultural 
examination at the site of isolation  and biochemical tests were performed , and 
the use of the system (Api20) in order to be diagnosed until species. The results 
showed that (24) from (43) isolates were diagnosed as Staphylococcus aureus. 
The results showed that (13) from (24) isolates were collected from wounds and 
burns infections, (5) from (24) isolates from (UTIs) , (4) from (24) isolates from 
Ear infections , and (2) from (24) isolates were collected from Eyes infections. 
All isolates were tested for methicillin antibiotics to determine the resistance 
and sensitive isolates for this antibiotics, the results showed that (21) from (24) 
isolates (87.5%) were resistant to methicillin and (3) from (24) isolates (12.5%) 
were sensitive  for the same antibiotics. Six type of amino acids were used to 
study the impact or effects on the formation of (Biofilm) in bacteria and the 
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amino acids are (Valin , Cysteine , Tryptophan , Phenylalanine , Tyrosine and 
Methionine) , the following concentrations of amino acids were used in the 
current study (0mM , 50mM , 100mM  and  500mM ) , the results showed that 
the rate of inhibition increases with the concentration of amino acids in the 
media and it prevent the biofilm formation with the gradually and proportional 
relationship . 

Keywords : Amino acids , Biofilm , Staphylococcus aureus . 

 


