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  الصودیوم في تثبیط بعض انواع البكتیریا المرضیة
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  الخالصة

(siderophores)منتجــة للمركبــات الخالبــة للحدیــد عــزالت بكتیریــة الحصــول علــىهــذه الدراســة تهــدف 

اسـتعمالشـملت منـاطق هیـت و حدیثـة و عنـه و القـائم ثـم تحدیـد العزلـة الكفـوءة و ترب محافظـة االنبـار في بعض 

م تنمیــة العزلــة الكفــوءة تحــت مســتویات ملوحــة مختلفــة ثــتیریــا المرضــیة رواشــحها فــي تثبــیط نمــو بعــض انــواع البك

  .لتحدید تاثیر تراكیز ملح الكلورید الصودیوم في انتاج المركبات الخالبة للحدید 

و Azomonasو Rhizobiumو Azotobacterعزلـة بكتیریـة شـملت االجنـاس 28علـى حصل

Pseudomonas ،تبــار قــدرتها علــى انتــاج المركبــات الخالبــة للحدیــد بطریقــة اخضــعت هــذه العــزالت الــى اخ

تمیزت ثـالث ، تباین في قدرة هذه العزالت على انتاج المركبات الخالبة للحدید وجودوبینت النتائج CASكاشف 

تبــــین انهــــا تعــــود لالجنـــــاس و للتشـــــخیص اخضــــعتمنتجــــة للمركبـــــات الخالبــــة للحدیــــد بقابلیتهــــا وعشــــرون عزلــــة 

Azotobacter وRhizobium وPseudomonas.  

باسـتعمال طریقـة االنتشـار اظهرت رواشـح مـزارع العـزالت قـدرة متباینـة فـي تثبـیط نمـو البكتیریـا المرضـیة 

بینمــا تباینــت فــي Staphylococcusتجــاه بكتیریــا حــول االقــراص اذ كانــت ذات تــاثیر واضــح ولجمیــع العــزالت 

  .Streptococcus , E.coli  Pseudomonas,تثبیط نمو البكتیریا

علـى انتـاج المركبـات الخالبـة للحدیـد تحـت قـدرتها Azotobacterالعائـدة للجـنس A4اظهـرت العزلـة 

انتاجیـة سـجلت باسـتعمال التركیـز اعلـىلـوحظ ان . مـن كلوریـد الصـودیوم ملي مول3، 2، 1مستویات ملحیة 

بینمـــــا لـــــم تثـــــبط نمـــــو االجنـــــاس  Staphylococcusوتمكنـــــت مـــــن تثبـــــیط نمـــــو البكتیریـــــا ملـــــي مـــــول1الملحـــــي 

,Streptococcus , E.coli   Pseudomonasعند أي مستوى من كلورید الصودیوم قید الدراسة.  
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Abstract
The aim of this study to investigation about bacterial isolates which produce of 

siderophores from Al-Anbar governorate soils include Heet , Haditha , Anah , and 
Qaim and determination the efficient isolate in this function to using it in inhibition 
some pathogenic bacteria . The effect of salinity of the efficient of siderophores 
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production and efficacy in inhibition for some pathogenic bacteria were done in this 
study too.

The 28 isolates were collected in this study include Azotobacter ,Rhizobium ,
Azomonas and Pseudomonas . This isolates subjected to siderophores production 
test . the results showed there are different ability for this isolates to siderophores 
production . 23 isolates are capable to siderophores production which are Azotobacter
,Rhizobium and Pseudomonas.

The media supernatants for this isolates shown different efficiency in 
inhibition for pathogenic bacteria . All supernatants was inhibited to Staphylococcus
(100mM) but different inhibition levels showed to Streptococcus , E.coli  and
Pseudomonas .

The A4 isolate (Azotobacter) show a high efficacy in siderophores production 
under concentration  1 , 2 , 3  mM  NaCl . 1 mM is best concentration to siderophores 
production which inhibited Staphylococcus but none Streptococcus , E.coli  &
Pseudomonas .

  

  المقدمة

قلیـــل ولهـــا قـــدرة عالیـــة علـــى ذات وزن جزیئـــيهـــي مـــواد ) Siderophores(المركبـــات الخالبـــة للحدیـــد 

هــذه وتعــد ) 1(االرتبــاط بــایون الحدیــدیك ویختلــف التركیــب الكیمیــائي لهــذه المركبــات بــاختالف الكــائن المنــتج لــه 

خـارج الخلیـة البكتیریـة لكـي تـرتبط بالحدیـد الـىر النمو في وسط فقیـعندالتي تفرزها البكتیریا الموادمن مركبات ال

، صنفت المركبات الخالبة للحدیـد الـى عـدة انـواع حسـب طبیعتهـا الكیمیائیـة مع الحدید مكونة معه معقدات الحدید

وتمتـــــاز الفطریـــــات بقـــــدرتها علـــــى انتـــــاج النــــــوعیین Carboxymateو Hydroxamateو Phenolateهـــــي 

  . )Catechols.)2تیریا بانتاج النوع االولیین في حین تختص البك

تســـمىاطة مســـتلمات بروتینیـــة موجـــودة علیـــه ســـللبكتیریـــا بو وتـــرتبط هـــذه المعقـــدات بالغشـــاء الخـــارجي 

siderophores receptors لیـتم فصـل الحدیـد عـن بسـحب المعقـدات الـى داخـل الخلیـة تقـومSiderophores

  .) 3(لیتحرر االخیر لالرتباط مع الحدید من جدید 

اشـــارت الدراســـات الـــى قـــدرة العدیـــد مـــن االنـــواع البكتیریـــة علـــى انتـــاج المركبـــات الخالبـــة للحدیـــد مثـــل 

Pseudomonas)4 ( وE.coli)5 ( وSalmonella typhimurium)6( وRhizibium)7(.  

قـدرة هـذه الدراسة الحالیة التحري عن عـزالت بكتیریـة منتجـة للمركبـات الخالبـة للحدیـد وتحدیـد تهدفلذا 

البكتیریـا المرضـیة ثـم تحدیـد كفـاءة العـزالت المنتخبـة علـى انتـاج المركبـات انـواع المركبات على تثبـیط نمـو بعـض 

  .الخالبة للحدید تحت مستویات ملوحة مختلفة 

  

  طرائق العمل

هیـت مـن التربـة لمواقـع مختلفـة مـن محافظـة االنبـار شـملت منـاطقجمع عشرون نموذجا: جمع نماذج التربة.1

  .و حدیثة وعنه والقائم

)8(اتبعت الخطوات المایكروبایولوجیة لعزل البكتیریـا وشخصـت وفقـا لمـا جـاء فـي : عزل وتشخیص البكتیریا.2

.  

 CAS)Chrom Azurolاتبعـت طریقـة كاشـف : اختبار قدرة البكتیریا على انتاج المركبات الخالبة للحدید.3

Sulfonate ( الموصوفة من قبل)9(.  
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بعـد التأكـد مـن قـدرة العـزالت البكتیریـة : اختبار قدرة المركبات الخالبة للحدید في تثبیط نمو البكتیریا المرضیة.4

علـــى تثبـــیط نمـــو البكتیریـــا المرضـــیة وشـــملت الراشـــحعلـــى انتـــاج المركبـــات الخالبـــة للحدیـــد تـــم اختبـــار قـــدرة 

E.coli وStreptococcus  وStaphylococcus وPseudomonas . تـــم الحصـــول علیهـــا مـــن

) Disk diffusion method(مختبرات مستشفى الرمادي العام واستعملت طریقة االنتشـار حـول االقـراص 

  .البكتیریا المرضیةاالنواع من المركبات على تثبیط نمو هذه هذه لتحدید قدرة 

اخضـعت :مختلفـة مـن الملوحـةتحـت مسـتویات انتاج المركبات الخالبـة للحدیـد قدرة العزالت البكتیریة على .5

و 2و 1(هـيNaClتراكیـز مـن كلوریـد الصـودیوم العزلة ذات الكفاءة العالیة في تثبیط البكتیریا المرضیة 

وذلك لغرض تحدیـد قـدرة العزلـة المنتخبـة علـى النمـو وانتـاج المركبـات الخالبـة للحدیـد ومـن ثـم ملي مول) 3

  .منتجة تحت ظروف الملوحة في تثبیط نمو البكتیریا المرضیةتحدید قدرة المركبات الخالبة للحدید ال
  

  النتائج والمناقشة

Azomonasو Rhizobiumو Azotobacterعزلة من البكتیریا تعود لالجنـاس 28على حصل

  ).1جدول .(التربةمن نماذج في اوساط متخصصة Pseudomonasو 

  

قید الدراسة ومناطق عزلهاالتربةاعداد العزالت البكتیریة المعزولة من )1(جدول 

  عدد العزالت  البكتیریا

Rhizobium  8  
Azotobacter  10  
Azomonas  5  

Pseudomonas  5  

  عزلة28= المجموع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .انتاج المركبات الخالبة للحدید على المعزولةقدرة العزالت البكتیریة 2وضح الجدول ی
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  تیریة قید الدراسة على انتاج المركبات الخالبة للحدیدقدرة العزالت البك)2(جدول 

  رمز العزلة  البكتیریا
تغیر لون كاشف 

CAS  
  رمز العزلة  البكتیریا

تغیر لون كاشف 

CAS  
RhizobiumR1+AzotobacterA7+
RhizobiumR2++  AzotobacterA8++  
RhizobiumR3+  AzotobacterA9+++  
RhizobiumR4+  AzotobacterA10++  
RhizobiumR5++  AzomonasAZ1(-ve)
RhizobiumR6+  AzomonasAZ2(-ve)  
RhizobiumR7++  AzomonasAZ3(-ve)  
RhizobiumR8+  AzomonasAZ4(-ve)  

AzotobacterA1+  AzomonasAZ5(-ve)  
AzotobacterA2++  PseudomonasP1+  
AzotobacterA3++  PseudomonasP2+  
Azotobacter  A4+++  PseudomonasP3+  
AzotobacterA5++  PseudomonasP4+  
AzotobacterA6++  PseudomonasP5+  

(-ve) :دقائق5تغیر لون الكاشف بعد ++ :   عدم تغیر لون الكاشف  

  دقائق5تغیر لون الكاشف في اقل من +++ :   دقائق10تغیر لون الكاشف بعد + : 

  

تفوقـت فـي ،  Azotobacterوالعائـدتین للجـنس A9و A4البكتیریـاتـيان عزل2یتضح من الجدول 

مـن االزرق الـى الـوردي فـي مـدة اقـل CASوبداللة تغیـر لـون كاشـف دقدرتها على انتاج المركبات الخالبة للحدی

هـــذه المركبـــات ویتضـــح مـــن الجـــدول ایضـــا ان جمیـــع عـــزالت إنتـــاجدقـــائق داللـــة علـــى كفاءتهـــا فـــي 5مـــن 

Rhizobium وPseudomonasوAzotobacter جمیــع فــي حــین انكانــت منتجــة للمركبــات الخالبــة للحدیــد

  .على انتاج هذه المركباتاظهرت عدم قدرتهاAzomonasعزالت البكتیریا

الـــى اختبـــار قـــدرة رواشـــح 2المنتجـــة للمركبـــات الخالبـــة للحدیـــد والمبینـــة فـــي جـــدول اخضـــعت العـــزالت 

. E.coliوPseudomonasوStreptococcusوStaphylococcusعلـى تثبـیط البكتیریـا المرضــیة مزارعهـا 

العـزالت رواشـح بینـت النتـائج ان ،لهـذه المركبـاتتحدیـد القـدرة التثبیطیـة لاألقـراصباعتماد طریقة االنتشار حـول 

جمیع رواشح مـزارع العـزالت كانـت مثبطـة لنمـو اال انتفاوتت في قدرتها على تثبیط نمو بكتیریا االختبار المنتجة

لمركبـــات الخالبـــة بینمـــا كانـــت االمتبقیـــةالبكتیریـــا المرضـــیةوتتفـــاوت فـــي تثبـــیط نمـــو Staphylococcusبكتیریـــا 

قــدرتها وتضــاءلتالمعزولــة مــن حــاالت مرضــیة   Pseudomonasللحدیــد غیــر قــادرة علــى تثبــیط نمــو بكتیریــا 

Azotobacterالعائــدة للجــنس A4یتضــح مــن الجــدول ان العزلــة كمــا ) 3جــدول.(E.coliفــي تثبــیط البكتیریــا 

نتــاج المركبــات الخالبــة للحدیــد ال4Azotobacterالعزلــة انتخبــت . تفوقــت فــي تثبــیط نمــو البكتیریــا المرضــیة 

  .تحت مستویات محددة من كلورید الصودیوم 

  

  

  

  

  

  

باستخدام المركبات الخالبة للحدید المنتجة من العزالت ) ملم(اقطار تثبیط البكتیریا المرضیة )3(جدول 

  البكتیریة قید الدراسة والمنماة في وسط فقیر للحدید
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  رمز العزلة
  )ملم(لتثبیط اقطار ا

Staphylococcus  Streptococcus  Pseudomonas  E.coli  
R143(-ve)(-ve)
R244(-ve)(-ve)
R352(-ve)(-ve)
R473(-ve)(-ve)
R535(-ve)(-ve)
R682(-ve)(-ve)
R728(-ve)(-ve)
R841(-ve)2
A152(-ve)3
A274(-ve)(-ve)
A363(-ve)1
A4  1211(-ve)3
A574(-ve)(-ve)
A634(-ve)(-ve)
A743(-ve)(-ve)
A855(-ve)5
A994(-ve)(-ve)

A1042(-ve)3
P181(-ve)2
P272(-ve)5
P354(-ve)(-ve)
P484(-ve)(-ve)
P541(-ve)(-ve)  

/ -ve)بیطال یوجد تث(  

  

نتائج الدراسة مع نتائج العدید من الباحثین الذین اكدوا قـدرة عـزالت بكتیریـا ازوتـوبكتر النامیـة فـي اتفقت 

  ).Siderophores)10)(11سمیت وسط فقیر للحدید على انتاج مركبات ترتبط بالحدید 

دیــد الــذي یكــون قلیــل للبكتیریــا التــي تنتجهــا هــو تجهیزهــا بعنصــر الحان اهمیــة المركبــات الخالبــة للحدیــد 

ولمــا كانــت الخلیــة البكتیریــة بحاجــة الــى الحدیـــد الــذوبان تحــت ظــروف الــرقم الهیــدروجیني المتعــادل او القاعــدي 

التمـام العدیـد مـن الفعالیــات االیضـیة فـان المركبـات الخالبــة للحدیـد تعمـل علـى تــأیض الحدیـد داخـل الخلیـة فتمنــع 

  .)12.( خروجه من الخلیة

ر المعزولـة فـي هـذه الدراسـة لهـا قـدرة جیـدة فـي انتـاج المركبـات الخالبـة للحدیـد والـذي یعــد ان االزوتـوبكت

ناتجـا حیویــا مهمــا للبكتیریـا والنبــات اذ انهــا تجهـز الحدیــد للخلیــة البكتیریــة وللنبـات كمــا انهــا تعـد شــكال مــن اشــكال 

  .)14و 13.(حمایة النبات ضد بعض الكائنات الممرضة الفطریة والبكتیریة

الـى تجربـة تـاثیر تراكیـز ملحیـة مختلفـة إلخضـاعهاباالعتمـاد علـى مـا سـبق ذكـره A4تم اختیـار العزلـة 

( ، وقد اظهـرت النتـائج ان اضـافة تراكیـز ملحیـة من كلورید الصودیوم على قدرة انتاجها للمركبات الخالبة للحدید 

لـــم یـــؤثر فـــي قـــدرتها علـــى انتـــاج المركبـــات الفقیـــر للحدیـــد A4الـــى وســـط تنمیـــة العزلـــة ملـــي مـــول) 3و 2و 1

  .دقائق10في مدة اقل من CASالخالبة للحدید بداللة تغیر لون كاشف 

ولكــن Azotobacterان تفســیر هــذه النتیجــة یعزىــالى ان الملوحــة قــد اثــرت فــي خفــض اعــداد بكتیریــا 

النخفــاض اعــدادها وهــذا یتفــق مــع مــا االعــداد المتبقیــة قــد انتجــت المركبــات الخالبــة للحدیــد ولكــن بكمیــة اقــل تبعــا

، كمـــا ان فــي التربــة Azotobacterالــذي اشــار الــى ان الملوحـــة تــؤدي الــى خفــض اعـــداد بكتیریــا )15(وجــده 

للخلیــة البكتیریــة وبالتــالي تــؤدي الــى قتــل الخالیــا ATPمســتویات ملــح كلوریــد الصــودیوم تــؤدي الــى تقلیــل تجهیــز 

  ).16(البكتیریة 
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ختبـار قـدرتها فـي تثبـیط نمـو البكتیریـا اتحـت ظـروف الملوحـة الـى المنتجـة A4عزلـة الرواشـحاخضـعت 

و Pseudomonasو Streptococcusتثبیطیــــة تجــــاه العــــزالت المرضــــیة الفتبــــین اختفــــاء الفعالیــــةالمرضــــیة 

E.coliلوحظ تثبیط نمـو البكتیریـا بینماملي مول1التركیز عداStaphylococcusملـم 12قطـر تثبـیط بمقـدار

  ) 4جدول (

A4باستخدام المركبات الخالبة للحدید المنتجة من العزلة ) ملم(اقطار تثبیط البكتیریا المرضیة )4(جدول 

  في وسط فقیر للحدیدNaClوالمنماة تحت تراكیز ملحیة مختلفة من 

  البكتیریا المرضیة

  )ملم(اقطار التثبیط 

  ملح كلورید الصودیومالمنماة في وسط یحتوي علىA4راشح العزلة 

  ملي مول3  ملي مول2  ملي مول1

Staphylococcus  12  (-ve)  (-ve)
Streptococcus  (-ve)(-ve)  (-ve)  
Pseudomonas  (-ve)  (-ve)  (-ve)  

E.coli  (-ve)  (-ve)  (-ve)  

(-ve)ال یوجد تثبیط  

  

ربمــابكتیریــا تحــت مســتویات الملوحــة عنــد تنمیــة الان اختفــاء القــدرة التثبیطیــة للمركبــات الخالبــة للحدیــد 

القـــوة الكهربائیـــة وذلـــك الن فعالیـــة هـــذه المركبـــات تعتمـــد علـــى مقـــدار یـــؤثر فـــي فعالیـــة المركبـــات الخالبـــة للحدیـــد 

فكلمـــا كانـــت القـــوة الكهربائیـــة لهـــذه المجموعـــة عالیـــة كانـــت زاویـــة الشـــحنتین الســـالبتین ) R(للمجموعـــة المعوضـــة 

عنـدما تكـون القـوة الكهربائیـة للمجموعـة العكـس و یحـدث Siderophoresالیـة جزیئـة فعزیادةاصغر فتؤدي الى 

  ).17.(واطئة) R(المعوضة 
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