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 ألمخـاج املسـببة Pseudomonas aeruginosa لبكـرت وراثية دراسة). 2005.( حسني كاظم أنوار ، الصفار

 .املستنصرية اجلامعة.  العلوم كلية. ماجستري رسالة. بل حمافظة يف واجلروح احلروق

ثـــري مستخلصـــات قشـــور الربتقـــال علـــى نشـــاط بكـــرت  (2002)، سوســـن شـــوكت عبـــد عبـــد هللا . العبيـــدي .  

Pseudomonas aeruginosa ت جروح احلروق وجروح مـا بعـد املقاومة للمضادات احليوية واملعزولة م ن التها

  العمليات يف مدينة بغداد ، رسالة ماجستري ، كلية العلوم ، اجلامعة املستنصرية .

ــب ـــرف الــــدين عزيــــز.( النقيـــ ـــاقية ومقاومــــة 2008، بــــديع شـ ـــة االلتصـ ــيف اإلنزميــــي والقابليـ ). العوامــــل املــــؤثرة يف التوصــ

ــــاري البوليــــة .أطروحــــة دكتــــوراه  . كليــــة العلــــوم . اجلامعــــة  ــف الزجناريــــة املعزولــــة مــــن التهــــاب ا املضــــادات احلياتيــــة للزوائــ

  . املستنصرية 

ز يف العـزالت السـريرية يف بكـرت الزوائـف الزجناريـة ). التحري عن إنزميـات البيتاالكتـامي2010، اهلام جواد كاظم ( بالل

  يف مدينة النجف .رسالة ماجستري. كلية الرتبية للبنات .جامعة الكوفة.

  

 احلـي اجلسـم وداخل خارج الزجنارية الزوائف بكرت ضراوة يف الفوسفات ثري دراسة). 2010.( عيدان مسلم ، حمسن

  الكوفة . جامعة.  العلوم كلية. ماجستري رسالة. 
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 املصادر العربية

                                    
 Pseudomonas  aeruginosa) . دراسة بكرتيولوجيـة لبكـرت (2011، لينا عبد االمري سلمان  .  السعدي

جامعـة  –كليـة الرتبيـة للعلـوم الصـرفة   –املعزولة من مصادر سريرية خمتلفة يف مدينة بعقوبة وضـواحيها . رسـالة ماجسـتري 

ىل .   د

ــويخ ــ ـــد هللا ( الشـــ ــد عبـــ ــــيف 2006، ر جماهــــ ـــــاج وتوصــ ـــــرت  Protease). أنتـ ــــن بكـ  Pseudomonasمــ

aeruginosa  املعزولة من حـاالت مرضـية وعالقتـه بـبعض مضـادات احليـاة . أطروحـة دكتـوراه. كليـة العلـوم . اجلامعـة

  املستنصرية .
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) نسق املقاومــة للمضــادات املايكروبيــة وأمــتالك مضــخات الــدفق والتعبــري اجليــين يف بعــض عــزالت  3-4جدول (

  الدراسة  :

R: Resistance   

S: Sensitive  

 

    

 

  

  

  

  

32.4 6.4 + + + + S S S S R R S S S R R R R 
  
 

3 

28.1 1.9 + - - + S S S S R R R R S R R R  
R 

 

5   

18 3.6 + + + + S S S S R R R R S R R R  
R 
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2435.5 0.0 + + + + R S R R R R S R R R R R R 
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24.2
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1.4 + - + + S S S S S R R R R R R S  
R 

 

15 

0.01
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1.75 + - + + S S S S R R S R S R R S  
R 

 

18 

18 2.3 + - - - S S S R S R R S S R R R R 
  
 

19 

3.6 6.3 + + + + S S S S S R R S S R R R R 
  
 

22 

6.3 18 + + + + S S S S R R R R S R R R  
R 

 

26 



 
٨٣ 

 

18.0 -4.17 5.29 22.12 27.41 9.46 15.76 25.22 9     

  

الـذي يضـم التسـع عـزالت الـيت أجـري عليهـا أختبـار التعبـري اجليـين ، فضـال عـن  (3-4)من  خالل مالحظـة اجلـدول   

ـــتخدام  سـ ـــين  ـــري واجليـ ــة متعــــددة للمضــــادات والكشــــف املظهـ ـــزالت يف مقاومــ ـــع ماأظهرتــــه العـ ربــــط التســــع عــــزالت مـ

Conventional PCR  لكشـف املظهـري واجليـين . كما يالحـظ أن أغلـب العـزالت قـد أعطـت فحصـا موجبـا 

 mexBلتعبـري اجليـين    Foldتراوحـت قيمـة   Real Time PCRفضال عن أعطائها تعبري جيـين واضـح يف 

عنـد  2435.5 -0.014مـابني  mexXعند أضـافة مضـاد جنتامايسـني ، فيمـا كـان التعبـري للجـني     18-0من 

  أضافة مضاد كولستني ، كما وأتسمت العزالت مبقاومتها املتنوعة للمضادات ومن جماميع خمتلفة . 

ـا كانـت   P. aeruginosaلبكرت   19من النتائج امللفتة للنظر العزلة رقم  اليت أعطت فحصا مظهـر سـالبا غـري أ

  اجليين  . موجبة الفحص عند أجراء الفحص اجلينات وقياس التعبري 
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  بني عزالت الدراسة . mexBوجني  mexXللجني  Ct∆∆وقيم  Ct∆وقيم  Ctقيم    (3-3)جدول

Ration   
    

(Fold 1) 

  
  

∆∆Ct  

                 Treated             
     

             Calibrator  
 

  
sample 

 ∆Ct rps  mexX ∆Ct  rps  mexX  

18.0 -4.17 5.29 22.12 27.41 9.46 15.76 25.22 1     

24.25 -4.6   1.63 33.0 34.63 6.23 33.76 39.99 2     

32.4 -5.02 4.41 22.3 26.71 9.43 16.11 25.54 3     
3.6 -1.84 5.09 18.85 23.94 6.93 16.33 23.26 4     

2435.5 -11.25 -0.98 34.47 33.49 10.27 17.27 27.54 5     
28.1 -4.81 -6.02 35.82 29.8 -1.21 33.95 32.74 6     

0.014  6.1  0.3  25.2  25.5  -5.8  33.5 27.7  7     

18.0 -4.17 5.29 22.12 27.41 9.46 15.76 25.22 8     
6.3 -2.66 1.79 5.34 7.13 4.45 16.33 20.78 9     

Ration   
    

(Fold 1) 

  
  

∆∆Ct 

                 Treated              
     

               Calibrator  
 

  
sample 

 ∆Ct   rps   mexB ∆Ct rps    mexB 

2.3 -1.18 4.02 14.63 18.65 5.2 15.76 20.96 1     

1.4 36.03 -3.96 37.56 33.6 -39.99 39.99 0 2     

6.4  -2.69 7.31 12.94 20.25 10 16.11 26.11 3     
6.3 -2.66 1.79 5.34 7.13 4.45 16.33 20.78 4     
0.0 15.31 -1.96 25.94 23.98 -17.27 17.27 0 5     
1.9 35.61 1.66 15.34 17.0 -33.95 33.95 0 6     

1.75 -0.81 5.29 22.12 27.41 6.1 33.5 39.6 7     

3.6 -1.84 5.09 18.85 23.94 6.93 16.33 23.26 8     
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Vettoretiti  يف دراســـة أجريـــت علـــى  اجلـــني  (2009)ومجاعتـــه mexB ملعرفـــة  التعبـــري اجليـــين بوســـاطة تقنيـــة

Real-time PCR   مـرة بوجـود مضـاد جنتامايسـني  ، وهـذا يتفـق  64اىل  4ووجـد أن التعبـري اجليـين أزداد مـن

 Mexن مضــخة الـدفق مـايكروليرت/لرت مــن مضـاد جنتامايســني للكشـف عـ 200مـع نتـائج دراســتنا حيـث مت أضــافة 

AB-OprM    ــــاءج التعبـــــري اجليـــــين ملضـــــخة ــود مضـــــاد جنتامايســـــني  ،    MexAB-OprM،  نت أزداد  بوجـــ

و التعبـري   Mex XYملغرام / لرت  ملضاد كولستني للكشف عن التعبري اجليـين  ملضـخة الـدفق   2كذلك مت أضافة  

رمبا  MexXYتني وهذا يدل على أن مضخة أزداد  بشكل كبري عند وجود مضاد كولس MexXYاجليين ملضخة 

،   q RT –PCRهلـا عالقــة بــدفق مضــاد كولســتني  حيـث أزداد تعبريهــا اجليــين بوجــود مضــاد كولســتني  بتقنيـة 

مل تعرب جينيا بوجود مضاد كولستني بل كان تعبريها صفر ، وهذا يدل على أن  MexAB-OprMومضخة الدفق 

لـــيس هلـــا  MexAB-OprMرمبـــا هلـــا عالقـــة بـــدفق مضـــاد كولســـتني ومضـــخة الـــدفق  MexXYمضـــخة الـــدفق 

  عالقة بدفق مضاد كولستني . 

الــيت عوملــت مبضــاد  (3-3)) يف اجلــدول (5مــن النتــائج الــيت مت احلصــول عليهــا وكانــت مميــزة هــي نتــائج العزلــة رقمهــا 

Colistin  ــري للجــــني ـــة تعبــ ـــى قيمـ ــخة  mexXحيــــث أعطــــت أعلـ ـــه  MexXYاملشــــفر ملضــ والــــذي كانــــت قيمتـ

ـــة التعبـــــري للجــــني  2435.5 ـــت قيمــ ــني نفـــــس هـــــذه العزلــــة كانــ -MexABاملشـــــفر ملضـــــخة الـــــدفق  mexBيف حــ

OprM  هلا صفر عند أضافة مضادColistin  ، ( ضـافة مضـاد كولسـتني ا مل تعرب جينيا هذه املضـخة  هلا (أي ا

، وأن  MexXYوعـدم فعاليتـه ملضـخة الـدفق  MexAB-OprMمما يشرياىل فعالية هـذا املضـاد ملضـخة الـدفق 

هي سبب ضخ مضاد كولستني اىل خارج اخللية البكتريية ، وهي سـبب يف مقاومـة البكـرت  MexXYمضخة الدفق 

لنســبة ملضــخة الـــدفق  غــري قـــادرة علــى دفــق مضـــاد كولســتني خـــارج  MexAB-OprMملضــاد الكولســتني ، أمـــا 

  تني فعال هلذه املضخة  . اخللية البكتريية بل كان مضاد كولس
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) ومضــخة الــدفق mexB(بدراســة اجلــني   OprM-MexABمت الكشــف عــن التعبــري اجليــين ملضــخة الــدفق     

MexXY   بدراسة اجلني)mexX سـتعمال   9) يف من عزالت الدراسة والـيت كانـت مقاومـة ملضـاد الكولسـتني  

البكتـريي ،وكـذلك مت الكشـف عـن التعبـري اجليـين يف مجيـع  RNA مـن خـالل أسـتخالص   q RT-PCRتقنيـة 

ـــــة نتــــــائج  ــــدفق، ومقارنـ ــــخات الــ ـــــة ملضــ ــــة مقارنـ ــــاله كعزلــ ــــزالت أعــ ــــع نتــــــائج  Ctالعــ ــــة مــ ــ ــل عزل ــ ـــين  Ctلكــ ــــري اجليـــ للتعبــ

   rps (house keeping gene)للجني

متباينــة يف قــيم  أن العــزالت كانــتmexX و اجلــني mexB أظهــرت نتــائج الكشــف عــن التعبــري اجليــين للجــني     

Ct)  ــا متلــك مضــخات دفــق يف 3-4)  ) (جــدول 3-3)(جــدول وبعــض هــذه العــزالت املختــربة الــيت أظهــرت أ

 qيف تقنيـة  MexXYومضـخة الـدفق   MexAB-OprMالكشف املظهري مل تعرب جينيا عن مضخة الدفق 

RT-PCR  تعــد ،(Cycle Threshold) Ct اجليــين يف تقنيــة القاعــدة األساســية املعــربة عــن  التعبــري q 

RT-PCR  وهي مهمة وضرورية يف تكـوين املنحـين املعـرب عـن كميـة األطـوال املوجيـة .أنCt  هـي الـدورة الـيت يبلـغ

   ، ويكون التألق فيها يف أقصاه . (Threshold)عندها التألق حد العتبة 

ــخة الــــدفق أكثــــر مــــن  التعبــــري اجل  MexXوبينــــت النتــــائج أن  التعبــــري اجليــــين ملضــــخة الــــدفق  -MexABيــــين ملضــ

OprM   وذلك من خالل أستخراج القيم حسب معادلةLivak   : وهي كااليت  

∆Ct(Treated ) = Ct GOI – Ct norm.                                                    

∆Ct(Calibrator) = Ct GOI – Ct norm.                                                           

∆∆Ct = ∆Ct(treat.) - ∆Ct(cal.).                                                                            

         

Fold change   = 2- ∆∆Ct .                                                                               

                       

        

 ملعرفـة  التعبـري اجليـين بوسـاطة تقنيـة   mexXيف دراسـة أجريـت علـى اجلـني  (2006)ومجاعته   Dumasذكر    

Real-time PCR  مـرة بوجـود مضـاد ترتاسـايكلني ،   كمـا أشـار   12اىل  8ووجـد أن التعبـري اجليـين أزداد مـن
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 Llanes)على  دفق املضادات من جمموعة  األمينوكاليكوسيد  وترتاسايكلني و ماكروليد MexXY تعمل مضخة 

et al., 2004)   ومضادات سيفيم وكلورامفينيكول   من قبل بكرتP. aeruginosa   لتايل تسهم يف مقاومة و

  .  (Vettoretiti et al., 2009)هذه البكرت للمضادات املختلفة 

وجبـــة تبــني مــن النتــائج أعــاله خبصـــوص  الكشــف اجليــين عــن مضــخات الـــدفق لعــزالت الدراســة أن مجيــع العــزالت امل  

%   من العزالت املقاومة 88.9عزلة) هي مقاومة للكولستني وقد شكلت نسبة (mexY 24ألختبار أمتالك اجلني 

ــدفق  27للكولســــتني الكليــــة وهــــي  ــخة الــ ــتني أمتالكهــــا ملضــ ــن العــــزالت احلساســــة للكولســ عزلــــة ، بينمــــا مل تظهــــر أي مــ

MexXY .  

 oprMفكانــت العــزالت املقاومــة للكولســتني متلــك اجلــني   MexAB-OprMأمــا خبصــوص مضــخة الــدفق    

 %  5 .55فكانـت بنسـبة  mexAعزلة )، أما أمـتالك العـزالت املقاومـة للكولسـتني للجـني  (14% 51.8بنسبة 

  عزلة ).(15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  MexXYومضــخة الــدفق  MexAB-OprMالكشــف عــن التعبــري اجليــين ملضــخة الــدفق  4-4-3 

   q RT-PCRستعمال تقنية 
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لدليل احلجمي ذي احلزم املعروفة األحجام كما يف الشكل  -5)لألشعة فوق البنفسجية  وعند مقارنة احلزم املتضاعفة 

  زوج قاعدة .  250وهو  (2006)ومجاعته    Hocquetجاءت هذه احلزم مماثلة ملا ذكر (3

  
                                                           250bp  

ئي لناتج تفاعل  (3-5)الشكل  ،. تركيز اهلالم mexYستعمال الباديء النوعي جلني  P.aeruginosaلبكرت  PCRالرتحيل الكهر

  aeruginosaعزالت بكرت   (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)فولت ملدة ساعة واحدة  ،املسار (50)% ، الفولتية 1

P.  متتلك جني              mexY املسار،(L)  10الدليل احلجميkb                                                                        

                    .          .                                                                                                   

 1 is P.aeruginosa isolate no. 7                                                           9 is P.aerugino  isolate no. 16                                                                                          

 2 is P.aeruginosa isolate no. 8                                                           10 is  P.aeruginosa isolate no.17     

L is Ladder (1000bp)                                                                                             L  is Ladder   

3 is P.aeruginosa isolate no. 9                                                           11 is P.aeruginosa isolate no. 18  

4 is P.aeruginosa isolate no. 10                                                         12 is P.aeruginosa isolate no.20   

5  is P.aeruginosa isolate no. 11                                                        13 is P.aeruginosa isolate no. 21 

6 is P.aeruginosa isolate no. 13                                                         14  is P.aeruginosa isolate no. 22 

7 is P.aeruginosa isolate no. 14  

8 is P.aeruginosa isolate no. 15 

                                                            

، التتفــق نتــائج الدراســة احلاليــة مــع ماتوصــل اليــه  mexYمتتلــك اجلــني (75%) عزلــة 24 أظهــرت النتــائج أن    

يف   P.aeruginosa%) مـن عـزالت (45.9عزلـة  39أذ الحظـوا أن ،    Morita et al.,(2012)الباحـث 

  .      mexYدراستهم متلك اجلني 
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2 is P.aeruginosa isolate no. 3 

L is Ladder (1000bp) 

3 is P.aeruginosa isolate no. 6                             

4 is P.aeruginosa isolate no. 28 

5  is P.aeruginosa isolate no. 29 

6 is P.aeruginosa isolate no. 30 

7 is P.aeruginosa isolate no. 31 

8 is P.aeruginosa isolate no. 32 

 et، وجدت الباحثة mexAمن عزالت الدراسة املختربة متتلك اجلني   (68.8%) عزلة 22 أظهرت النتائج أن    

al.,(2012)  AL-Grawi    من عزالت بكـرت  (100%)عزلة 53أنP.aeruginosa  الـيت درسـتها متلـك

ــني  ــه  Morita، وذكــــر الباحـــث  mexBو  mexAاجلـ ــة 31أن     (2012)ومجاعتــ ) مــــن عــــزالت  (36%عزلـ

P.aeruginosa  متلك اجلنيmexA    وmexB  

ـــــدفق      ــــخة ال ـــــل فلوروكو   MexAB-OprMتســـــهم مضـ ـــــدة مث ـــــة ملضـــــادات عدي ــة الذاتي ت ، يف املقاومـــ ـــــو ينول

ميد  ، فضــال عــن  (Poole , 2001)بيتاالكتــام ، ترتاســايكلني ، ماكروليــد ، كلورامفينيكــول ، تــراميثربمي ، ســلفو

، وتسـهم يف مقاومـة املضـادات بـني عـزال  sulfamethoxazole (Llanes et al., 2004)املقاومـة ملضـادات 

 طـرد صـبغات خمتلفـة ومطهـرات ومـذيبات عضـوية ، املكونة للغشـاء احليـوي ، وهـي مهمـة يف  P. aeruginosaت 

ـــر مــــن أنزميــــات  ــــام أكثـ ـــة البيتاالكت ــــا تلعــــب دور يف مقاومـ ــد أ ــزالت  B-Lactamaseووجــ ــوميا لعــ ـــفرة كروموســ املشـ

(Poole , 2001)   P. aeruginosa  ويـؤدي األنتـاج العـايل هلـذه املضـخات  اىل مقاومـة متعـددة ملضـادات ،

   .    (Llanes et al., 2004)بكرت خمتلفة بني عزالت هذه ال

  

 Conventional PCRستعمال تقنية  MexXY الكشف اجليين عن مضخة الدفق  3-4-3

لكشـف عـن اجلـني MexXYللكشـف اجليـين عـن مضـخة الـدفق   عزلـة  32أختـربت    ، وبعـد   mexYوذلـك 

تج التضاعف يف هالم األكـاروز  ملسـتوى نفسـه بعـد تعـريض اهلـالم  1%ترحيل  لـوحظ ظهـور حزمـة واحـدة يف احلفـر 
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قـي  oprMمن عزالت الدراسة املختربة متتلك اجلـني (62.5%) عزلة  20 أظهرت النتائج أن      ، بينمـا مل متتلـك 

 Zgurskaya and)دورا مهمـا يف دفـق املضـادات خـارج اخلليـة   OprMبـروتني  ، يلعـب العـزالت هـذا اجلـني 

Nikaido , 1999 ; Masuda et al., 2000 b ; Chuanchuen et al.,2001)   ويقـع يف

للخليـــة البكترييـــة  ، ويشـــكل جـــزء مهـــم يف مضـــخات الـــدفق ليكـــون  (outer membrane)الغشـــاء اخلـــارجي 

ــــون فعالـــــة   ـــخات التكـ ــــه فـــــأن بعـــــض املضــ ـــادات ويف حالـــــة فقدانـ ــة يف دفـــــق املضــ ــزاء فعالـــ ــــق ثالثيـــــة األجـــ مضـــــخات دفـ

(Dekievit et al., 2001 ; Meletis and Bagkeri , 2013)   

  - : mexAالكشف عن جني  

ــــة املــــذكورة يف ال 32أختــــربت    ـــني  3-4-2فقــــرة عزل ـــف عــــن وجــــود اجلـ تــــج  mexAأوال  للكشـ ـــل  ـــد ترحيـ ، وبعـ

ملستوى نفسـه بعـد تعـريض اهلـالم لألشـعة فـوق  1%التضاعف يف هالم األكاروز  لوحظ ظهور حزمة واحدة يف احلفر 

زم القالــب ، عنــد مقارنــة احلــ DNAالبنفســجية ، ممــا يــدل علــى أرتبــاط البــاديء مــع التساســل املكمــل لــه علــى شــريط 

لدليل احلجمي ذي احلزم املعروفة األحجام كما يف الشكل  زوج  (316)جاءت هذه احلزم  حبجم  (3-4)املتضاعفة 

  ) .(Dumas et al.,2006قاعدة تقريبا وهي مماثلة للحجم املذكور من قبل  

  

  

                                                      316bp  

ئي لناتج تفاعل  (3-4)الشكل  ،. تركيز اهلـالم mexAستعمال الباديء النوعي جلني  P.aeruginosaلبكرت  PCRالرتحيل الكهر

الــيت متتلــك جــني  .aeruginosa  Pعــزالت بكــرت   (1,2,3,4,5,6,7,8)فولــت ملــدة ســاعة واحــدة ، املســار (50)%، الفولتيــة  1

mexA املسار،(L)  10الدليل احلجميkb   . 

1 is P.aeruginosa isolate no. 1  
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لدليل احلجمي ذي احلز  DNAعلى شريط  م املعروفة األحجام كما يف الشكل القالب ، عند مقارنة احلزم املتضاعفة 

زوج قاعــدة تقريبــا عنــد مقارنتهــا مــع النتــائج الــيت توصــل  (247)جــاءت هــذه احلــزم مماثلــة للحجــم املتوقــع وهــو  (3-3)

  ) .(Dumas et al.,2006اليها 

  

                                                                                             247bp  

ئي لناتج تفاعل  (3-3)الشكل  ،. تركيـز اهلـالم oprMستعمال البـاديء النـوعي جلـني  P.aeruginosaلبكرت  PCRالرتحيل الكهر

ــاعة واحــــدة ، (50)%، الفولتيــــة  1 ــدة ســ ــرت   (1,2,3,4,5,6,7)املســــار فولــــت ملــ ــزالت بكــ ــني  .aeruginosa  Pعــ ــك جــ متتلــ

oprM املسار،(L)  10الدليل احلجميkb . 

1 is P.aeruginosa isolate no. 1  

2 is P.aeruginosa isolate no. 3 

L is Ladder (1000 bp)                             

3 is P.aeruginosa isolate no. 28 

4  is P.aeruginosa isolate no. 29 

5 is P.aeruginosa isolate no. 30 

6 is P.aeruginosa isolate no. 31 

7 is P.aeruginosa isolate no. 32 
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وتكــون قــادرة علــى طردهــا اىل الوســط ، تعتمــد  أنظمــة الــدفق  علــى درجــة  (substrate)علــى متييــز املــادة األســاس 

لوســط  Martins et al.,2011) ، تــوفر الكالســيوم )    p H(مــن  احلـرارة ،أضــافة اىل خصــائص خمتلفــة 

;Martins et al.,2013)  .  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

لكشف املظهري P.aeruginosaعزالت بكرت    اليت متتلك مضخة دفق 

   

عتمـاد طريقـة P.aeruginosaلق عزالت بكرت  (3-2)شكل   Ethediumاليت متلك مضخات دفق حتت األشعة فوق البنفسـجية 

Bromide –Agar Cartwheel method (EtBr CW) .  

  

 Conventionalســتعمال تقنيــة  MexAB-OprM الكشف اجليين عن مضــخة الــدفق 2-4-3 

PCR  

  MexAB-OprMللكشف اجليين عن مضخة الدفق )  منها كانت مقاومة للكولستني 27عزلة ( 32أختربت   

لكشف عن:     -وذلك 

ئيــا  لــوحظ ظهــور حزمــة واحــدة يف oprM مت الكشــف عــن وجــود اجلــني -: oprMاجلــني   ، وبعــد الرتحيــل كهر

ملستوى نفسه بعد تعريض اهلالم لألشعة فوق البنفسجية ، مما يدل على أرتباط الباديء مع التساسل املكمل له  احلفر 
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ــزالت بكــــرت      ــادات ضــــد عــ ــن خــــالل النتــــائج وجــــد أن أكفــــأ املضــ ــني    P.aeruginosaومــ هــــي سربوفلوكساســ

وليفوفلوكساســني  و   نورفلوكساســني  ، وهــذا يتوافــق مــع معظــم الدراســات بوصــف هــذه املضــادات عالجــا فعــاال ضــد 

  . P.aeruginosaبكرت 

  

  الكشف عن وجود مضخات الدفق بني عزالت الدراسة : 4-3

  الكشف املظهري عن مضخات الدفق : 1-4-3

 عزلة حساسة له 33عزلة مقاومة ملضاد كولستني  و  27(منها  P.aeruginosaعزلة تعود لبكرت 60 أختربت   

عتماد صبغة األث) عتماد طريقة العجلة اخلشبية   يديوم برومايد كمؤشر للكشـف للكشف عن وجود مضخات الدفق 

مــن العــزالت املختــارة أعطــت نتيجــة موجبــة للفحــص  76.7%عزلــة  46عــن مضــخات الــدفق ، وأظهــرت النتــائج أن 

أعــاله  ، مــن جانــب اخــر كانــت مجيــع العــزالت املقاومــة للكولســتني موجبــة للفحــص ممــا يــدل علــى أمتالكهــا ملضــخات 

ــدفق (شــــكل  ـــبة للعــــزالت احل3-2الــ لنسـ ــق 33.3ساســــة للكولســــتني فكانــــت ) ، أمــــا  % منهــــا متلــــك مضــــخات دفــ

  لكشف املظهري 

أن طريقة العجلة اخلشـبية هـي مـن الطرائـق البسـيطة املهمـة والكفـؤة للكشـف   et al.(2013)  Martinsذكر     

ـا الحتتـاج اىل معـدات صـعبة ، بـل حتتـ اج اىل صـبغة عن أمتالك العزالت ملضخات الدفق ، أذ تتميز بسهولة أجرائها أل

سـاعة 24 األثيديوم برومايد بوصفه دالة للكشف عن مضخات الدفق ، فضال عن سـرعتها فهـي تعطـي النتـائج خـالل 

.  

  

لكشــف املظهـري كـان هلـا القابليـة علــى  39بينـت النتـائج أن  ـا متلـك مضـخة الـدفق  عزلـة مـن العـزالت الــيت أظهـرت أ

لكشـف املظهـري لكنهـا كانـت غـري مكونـة  عـزالت هـي 7تكوين الغشاء احليوي بينمـا كانـت  موجبـة ملضـخات الـدفق 

  للغشاء احليوي . 

خالل الغشـاء  EtBrوذلك مبرور صبغة األثيديوم برومايد   (Fluorometric)أن مبدأ هذه الطريقة هي التفلور   

السـايتوبالزمي وبعــدها تتجمـع داخــل اخلليـة البكترييــة ، تكـون مضــخات الـدفق للبكــرت املقاومـة ملضــادات عديـدة قــادرة 
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ــن الســـعدي  ــل مـ ــة كـ و  (2011)ملضـــاد نورفلوكساســـني يف حـــني كانـــت نســـبة املقاومـــة ملضـــاد نورفلوكساســـني يف دراسـ

Eldin et al.(2011)    اومة للكولستني % على التوايل ، فيما كانت عزالت قيد الدراسة املق 42و   49%هي

فقـد أظهـرت الدراسـة احلاليـة أخنفاضـا   Ciprofloxacin. أمـا مضـاد  7.4%مقاومة ملضـاد نورفلوكساسـني بنسـبة 

الـذي وجـد أن نسـبة املقاومـة  (2008)% ، يف دراسة  الباحـث النقيـب 8.3نسبيا يف مستوى املقاومة له واليت كانت 

ـــاد  ـــذا املضـ ـــا  19% هلـ ـــد وجـــــد  Jebur (2010)أمــ ــزالت فقـ ملضـــــاد  P.aeruginosaمقاومــــة عاليـــــة لعــ

ت األخـرى الـيت أسـتعملها يف دراسـته ، وقـد أشـار    Abdullah etسربوفلوكساسني وغريه من مضادات الكوينولـو

al.(2010)   وأظهــرت العــزالت املقاومــة للكولســتني يف الدراســة  4 %اىل أن نســبة مقاومــة سربوفلوكساســني هــي ،

  % .11.1بنسبة   Ciprofloxacinاحلالية مقاومة ملضاد 

هريــة مــن خــالل تثبــيط تضــاعف      مــن خــالل تثبــيط  DNAأن مضــادات الكوينولــون هلــا فعاليــة  قاتلــة لألحيــاء ا

ويضـمن تباعــدها  DNA الـذي يعمــل علـى فـك أرتبــاط األلتفـاف احللـزوين لشـريط  DNA-gyraseفعاليـة أنـزمي 

هلذه  P.aeruginosa، أن مقاومة بكرت  DNA (Turnridge , 1995)عن بعضها أثناء عملية تضاعف 

موعــة مــن املضــادات قــد يعــود اىل حــدوث طفــرة يف األنــزمي اهلــدف   DNA gyrase (Martinez andا

Paquero , 2002)   أو بفعل نظام الدفق ، Efflux Pumps  قـد حتمـل جينـات مقاومـة هـذا املضـاد علـى .

. أما املقاومة الذاتية حتدث بسبب قلـة نفاذيـة الغشـاء اخلـارجي لبكـرت  (Poole , 2000)البالزميد أو الكروموسوم 

P.aeruginosa  ـــات ـــدى الدراســــات أن األنتـــــاج الفـــــائق  OprMوكــــذلك األنتـــــاج الفـــــائق لربوتينـ ـــرت أحــ أذ أظهــ

ت  OprMلربوتينــات  يف داخــل يــؤدي اىل قلــة نفاذيــة الغشــاء اخلــارجي للبكــرت وتنــاقص تــراكم مضــادات الكوينولــو

  .  (Wydmuch et al.,2005 ; Dan et al., 2007 ; Okon et al., 2010)اخللية 

لنسـبة ملضـاد  ، وقـد  11.6%فقـد بينـت الدراسـة احلاليـة وجـود مقاومـة قليلـة  جتاهـه وكانـت  Levofloxacinأما 

ى نســبة مقاومــة  يف % . أمــا أعلــ 7.4بنســبة Levofloxacinأظهــرت العــزالت املقاومــة للكولســتني مقاومــة ملضــاد

وقـد يرجـع  (80%)أذ قاومـت العـزالت  هـذا املضـاد بنسـبة   Nalidixic acidالدراسة احلاليـة  فقـد كانـت ملضـاد 

ت حيـث أن كثـرة األسـتخدام هلـذا املضـاد جعـل  البكـرت  سبب ذلك لكونه أول مضاد أكتشف من جمموعة الكوينولـو

  اومة املكتسبة أو الذاتية هلا  .تتمكن من مقاومة هذا املضاد  من خالل املق
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الـيت تعمـل علـى   (𝛃-Lactamase)ارجي وكذلك أفراز أنزميـات البيتاالكتـاميزهذه املقاومة اىل قلة نفاذية الغشاء اخل

ثريه وأنظمة الدفق للجزيئات الصغرية  حتطيم حلقة البيتاالكتام هلذه املضادات مما يؤدي اىل حتوير تركيب املضاد وأبطال 

  .  (Livermore , 2002; Boehr et al. , 2003)احملبة للماء مثل املضادات احليوية 

فقــد بلغــت  Tobramycinو   Gentamycinأمــا جمموعــة األمينوكاليكوســيدية الــيت مشلــت كــل مــن مضــاد   

علـــى التـــوايل وجـــاءت نتـــائج الدراســـة مقاربـــة ملـــا توصـــلت اليـــه  56.6%و  70%نســـبة املقاومـــة هلـــا يف هـــذه الدراســـة 

-AL% وقـد بينـت 46هي  Tobramycinاليت أشارت اىل أن نسبة مقاومة العزالت ملضاد  (2002)العبيدي 

Gherawe (2009)  أن نسبة مقاومة بكرتP.aeruginosa   ملضـادGentamycin   وقـد 66هـي ، %

ـا كانـت   (2002)لوحظ نتائج خمتلفة ملضاد اجلنتامايسني مع ماذكرته العبيدي  ن نسبة املقاومة هلذا املضاد يف عزال

ــــويخ  42% ـــه الشـ ــلت اليــ ـــث بي (2006)ومـــــع ماتوصـــ ــــني و حيــ ـــادات توبرامايسـ ــــرت ملضــ ــــبة مقاومـــــة البكـ ـــت أن نسـ نــ

علــى التــوايل ، وكانــت العــزالت املقاومــة للكولســتني مقاومــة ملضــاد جنتامايســني و  52%و   26%جنتامايســني كانــت 

%  على التوايل ، تعـود مقاومـة البكـرت ملضـادات األمينوكاليكوسـيدية اىل عـدة 70.3%  و  74توبرامايسني  بنسبة  

 Aminoglycoside modifying enzyme (AMEs) (Moritaيات منها أنتاج البكرت ألنزميات  أل

et al., 2012)  أذ وجد الباحثني ،Shahid and Malick (2005)      يف دراسة أجريت يف اهلند أن مجيع

م  كانت منتجة ألنواع خمتلفة من أنزميات  وكانت اجلينـات املشـفرة هلـذه األنزميـات حممولـة علـى بالزميـد  AMEsعزال

  .  (Brooks et al., 1998)وبعضها مشفرة كروموسوميا ، أو قد تكون املقاومة عرب تغيري نفاذية الغشاء 

ــة أن املضـــادات املايكروبيـــة أوفلوكساســـني و نورفلوكساســـني (مـــن جمموعـــة  ـــائج الدراســـة احلاليـ ــر بينـــت نت مـــن جانـــب اخـ

ت ) قــد أظهــرت فعاليــة جيــدة ضــد عــزالت بكــرت فلو  أذ كانــت نســبة العــزالت املقاومــة    P.aeruginosaروكوينولــو

ثريا على العزالت املقاومة للكولستني  Ofloxacin  )%26.6للمضاد  )  ، وهو من بني أنواع املضادات  األكثر 

لنسبة ملضاد نورفلوكساسني فكانت نسبة  قيد الدراسة  ،    (13.3%)املقاومة منخفضة فكانت نسبة املقاومـة ، أما 

 Daini et %  مــن عــزالت دراســتها كانــت مقاومــة للنورفلوكساســني وذكــر 14أن  (2006)الحظــت الشــويخ 

al.(2008)   قي أنواع مضادات م من بني  ن أقل نسبة مقاومة حصلوا عليها كانت ملضاد نورفلوكساسني يف عزال

ت اليت   (21.6%)  الحظـت وجـود نسـبة مقاومـة   (2010)أستخدموها يف دراسـتهم . ويف دراسـة بـالل الكوينولو
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  (املضادات املستعملة )                                         

  للمضادات املايكروبية P.aeruginosaحساسيةعزالت بكرت    (3-1)شكل  

PY (Carbenicillin)  وAX (Amoxcillin)  وATM (Aztreonam)  وCN (Gentamicin)  وTOB (Tobramycin)  وPB (Polymyxin)  و

NOR (Norfloxacin)  وLOM (Lomefloxacin)  وCIP (Ciprofloxacin)  وLEV (Levofloxacin)  وOFX (Ofloxacin)  و NA 

(Nalidixic acid)  .  

  

ا عـزالت بكـرت    ملضـادات البيتاالكتـام   P.aeruginosaأظهرت نتائج الدراسة احلالية  أن هناك مقاومة عالية أبـد

ملضــاد  ، وقــد كانــت نتــائج الدراســة احلاليــة متوافقــة للنتــائج الــيت  Carbenicillinو   Amoxcillinواملتمثلــة 

، ومع النتائج الـيت  100%أن نسبة املقاومة لألموكسسلني واليت أشارت اىل  (2006)حصلت عليها الباحثة الشويخ 

ــث حمســــن  % ، ومــــع  100أذ كانــــت نســــبة املقاومــــة ملضــــاد األموكسســــلني يف دراســــته  (2010)حصــــل عليهــــا الباحــ

م مقاومــة هلــذا املضــاد  وبنســبة   AL-Saffar (2005)ماتوصـل اليــه  % ، وكانــت العــزالت 100أذ كانـت عــزال

% ، أمــا مضــاد كاربنســلني فقــد أظهــرت نتــائج الدراســة 100مقاومــة ملضــاد األموكسســلني بنســبة    املقاومــة للكولســتني

وهـــذا  يتفـــق مـــع ماتوصـــلت اليـــه الباحثـــة   (100%)كانـــت مقاومـــة لـــه بنســـبة  P.aeruginosaاحلاليـــة أن بكـــرت 

فقـــد وجـــد  أن نســـبة  (2008)، أمـــا النقيـــب  100%مـــن أن نســـبة املقاومـــة هلـــذا املضـــاد كانـــت   (2005)الصـــفار 

لنسبة ملضاد 29%املقاومة هلذا املضاد كانت  فقد  بلغت نسبة املقاومة له يف دراستنا احلالية   Aztreonam، أما 

، وقد يعود سبب 25.9% بنسبة Aztreonam ، وكانت العزالت املقاومة للكولستني مقاومة ملضاد    % 18.3
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، ويعود سبب املقاومة لبعض  (Acquired)أو  مكتسبة  ( Intrinsic)تكون املقاومة للبوليميكسينات أما  ذاتية 

الـيت تعمـل   phoP - phoQعتمادهـا علـى أنظمـة  Streptococcusأنواع البكرت للكولسـتني منهـا بكـرت  

دة تركيز املغنيسيوم تثبط وتصبح العزالت حساسة للبوليميكسينات ، يعمل   phoQيف بيئة قليلة  املغنيسيوم  وعند ز

 )  (sensor kinase على تنشيط phoP الذي  يؤدي اىل تفعيـل PmrA-PmrB  ممـا ينشـط تعبـري اجلينـات

، ويعـود سـبب املقاومـة للكولسـتني  Lipid –A   (Velkov et al.,  2013)املشـفرة ألنـزمي ضـروري لتحـوير 

دة املقاومــة ملضــاد  mexXYاجلــني الكــابح ألوبــرون  mexZأيضــا اىل حصــول  طفــرة يف اجلــني  ، ممــا يــؤدي اىل ز

   (Muller et al., 2011).  الكولستني 

سـتعمال عزلة مقاومة للكولستني ) جتاه  أثن 27عزلة (منها   60أختربت مقاومة      اعشرة مضاد مـن جمـاميع خمتلفـة 

ملليمرت  عتماد قياس قطر منطقة التثبيط  طريقة األقراص ومت حتديد حساسية العزالت ومقاومتها للمضادات املايكروبية 

ــت النتــــــائج مبــــــا ورد  يف   ــــتعملة وقورنــــ ـــادات املســ ـــراص املضـــ ــــادات   (CLSI ,2011)حــــــول أقـــ ـــت املضــ ، ومشلـــ

Amoxcillin , Carbencillin , Aztreonam   ـــام و املضـــادات موعـــة البيتاالكت التابعـــة 

Norfloxacin , Lomefloxacin , Ciprofloxacin , Levofloxacin , Ofloxacin , 

Nalidixic acid  ت و املضـادات موعـة الكوينولـو التابعـة   Gentamycin , Tobramycinالتابعـة 

    Polymyxin B  . قياس فعالية ضد مضادموعة األمينوكاليكوسيدية   فضال عن 

بينمـا   Carbencillinو Amoxicillinوأظهرت النتائج  أن مجيع العزالت املختربة كانـت مقاومـة ملضـادات    

و  Tobramycin (56.6%) و  Gentamicin  (%70)أبـدت بعـض العـزالت مقاومـة متباينـة ملضـادات

(%58.3) Lomefloxacin هـــي ملضـــادات   وكانـــت املقاومـــة األقـــلNorfloxacin    (%13.3) و

Levofloxacin (%11.6)    وCiprofloxacin (%8.3)   2(ملحق   ) 3-1عزلة (شكل  60من(.  
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  10%) 16.6(    (20%) 12  12 القشع 

  3%) 5(   3%) 5(        3 الدم           

  1%) 1.6(  1%) 1.6(      1 األذن          

  1%) 1.6(  1%)1.6(      1 أدوات القثطرة     

موع الكلي        عزلة  60 ا

  

  تكوين الغشاء احليوي    3-2-3

ــى أنســــجة املضــــيف  P.aeruginosaقابليــــة بكــــرت  تعـــد    لأللتصــــاق وتكــــوين غشــــاء حيــــوي متعــــدد الطبقــــات علــ

عزلـة 60 مـن أصـل  (71.7%)عزلـة  43، بينـت النتـائج  أن  والسـطوح األخـرى  واحـدة مـن  عوامـل الضـراوة املهمـة

عزلـة) غـري  (17مـن العـزالت   28.3%منتجة طبقة لزجة قوية حمددة بوساطة تكوين مستعمرات سوداء ، بينما كانت

تجة للطبقة اللزجة اعاله بل كانـت حمـددة مبسـتعمرات ورديـة ، وبينـت النتـائج أن العـزالت املقاومـة للكولسـتني مجيعهـا  من

% مـن العـزالت 90أن   and Waldher    Rewatkar   ( 2013)كانـت منتجـة للغشـاء احليـوي  . وجـد 

% منهـا مسـتعمرات ورديـة اللـون 10أعطـت اليت درسها أعطت مستعمرات سوداء اللون على أكار أمحـر كونغـو بينمـا  

ـا غـري منتجـة للغشـاء احليـوي . وبـني مـن العـزالت  72.7%أن  (2010) ومجاعتـه   Nagaveniممـا يـدل علـى أ

أعطت مستعمرات سوداء اللون على وسط أمحر كونغو وأشاروا اىل ان تكوين اخلال البكتريية للغشاء احليوي يؤدي اىل 

  حليوية ومن مث قلة فعالية هذه املضادات جتاهها . قلة تعرضها للمضادات ا

  

  للمضادات املايكروبية  P.aeruginosaمقاومة بكرت  3-3

) عزلـة  (27عزلة جتاه  مضاد الكولستني وأظهرت النتائج وجـود  (120)أختربت حساسية عزالت الدراسة  البالغة    

  et al.  Gill (2013)، تتفـق نتـائج الدراسـة احلاليـة مـع  نتـائج الباحـث  (22.5%)مقاومـة للكولسـتني وبنسـبة 

 .et al، بينمـا الحـظ  الباحـث مقاومـة للكولسـتني P.aeruginosaمن عزالت بكرت  (33%)الذين وجدوا أن 

(2013)  Mohanty   أن عـــزالتP.aeruginosa  6% املقاومـــة للكولســـتني يف دراســـتهم كانـــت بنســـبة ،

.  P.aeruginosaأن مضــاد الكولســتني فعــال ومــؤثر ضــد بكــرت  et al. Falagas  (2005)احــث وأشــار الب
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، ممـا يـدل علـى وجـود عالقـة بـني قابليـة أنتـاج الربوتييـز ومقاومـة مضـادات   (Velkov et al.,  2013)البكترييـة

  البوليميكسني . 

  

   Hemolysin Productionيمواليسني أنتاج اهل 2-2-3

على أنتاج اهليمواليسني من خـالل تنميتهـا علـى وسـط أكـار الـدم   P.aeruginosaأختربت قابلية عزالت بكرت   

 3-2%  دم األنسان ، وقد أظهرت النتائج أن مجيع العزالت  املختربة منتجة  للهيمواليسني (جـدول  5احلاوي على 

ــــة ــــذه النتيجــ ـــق هــ ــ ــــدي  )، التتفـ ــ ـــه العبي ــلت اليـــ ــ ـــا توصــ ــــع مـــ ــــدت أن (2002مــ ـــــزالت  (88.46%)) الــــــيت وجــ ـــن عـ مـــ

P.aeruginosa     ــل اليـــه ــق هـــذه النتيجـــة  ملـــا توصـ ــذلك مل تتفـ كانـــت هلـــا القابليـــة علـــى أنتـــاج اهليمواليســـني ، كـ

Qasim (2006)  ـــذي وجــــد أن ـــزالت 86الـ ـــن عـ ـــة علــــى أنتـــــاج   P.aeruginosa% مــ ـــت هلـــــا القابليـ كانـ

ت الـدم احلمـراء  اهليمواليسني ،  يعد أنتاج اهليمواليسني من عوامل الضراوة املهمة هلذه البكرت أذ يعمل على حتليل كر

(Erythrocyte)   مسببا فقر الدم(Anemia)   وضعف دفاعات املضيف وبذلك يوفر كميات كبرية من احلديد

ت احلمراء اليعتمد فقـط علـى نـوع التحلـل بـل الذي تستفيد منه البكرت   يف الفعاليات األيضية ، وأن معدل حتلل الكر

ت الكالســيوم فضــال عــن درجــة احلــرارة ومــدة احلضــن   Prescott et)علــى نــوع البكــرت نفســها وعلــى تركيــز أيــو

al.,1993)  ، ـــرت ـــار البكــ ـــبب حتطـــــيم األنســـــجة ويســـــهل أنتشــ ــيف .أنتـــــاج  اهليمواليســـــني يســ ت املضـــ وحتريـــــر مغـــــذ

(Wiles et al.,2008) .  

  

  على أنتاج بعض عوامل الضراوة   P.aeruginosaقابلية عزالت بكرت  (3-2)جدول 

 أعداد والنسب املئوية (%) العزالت املنتجة لعوامل الضراوة  عدد العزالت املختربة مصدر العزل

  اهليمواليسني   

موع الكلي)(% العدد       من ا

  الربوتيز القاعدي    

موع الكلي)(% العدد   من ا

  17%) 28.3(    (33.3%) 20  20 األدرار

  11%)18.3(       (20%) 12  12 احلروق 

  10%) 16.6(    (18.3%) 11  11 اجلروح 
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 النسبة املئوية % P. aeruginosaعدد عزالت بكرت  نوع العينات

 %27.5 33 األدرار

 %20.83 25 أمخاج احلروق

 %20.83 25 القشع

 %14.16 17 أمخاج اجلروح

 %10 12 الدم

  5 األذن

 

4.16% 
 

 %2.5 3 أدوات القثطرة البولية

موع الكلي  120 ا

    P.aeruginosaالتحري عن بعض عوامل الضراوة املهمة لبكرت  2-3

على أحداث اخلمج يعود ألمتالكها عددا من عوامل الضراوة ، يلعب بعضها   P.aeruginosaأن قابلية بكرت     

ـا سـتكون مسـؤولة عـن أحـداث الضـرر يف  دورا مباشرا والبعض االخر له دور غري مباشر فأذا أجتمعت هذه العوامـل فأ

ت ذات عزلـــة لدراســـة بعـــض هـــذه العوامـــل والـــيت يزيـــد أمتالكهـــا مـــن خطـــورة العـــزال (60)جســـم املضـــيف ، أخضـــعت  

يت :   املقاومة املتعددة للمضادات املايكروبية  وقد كانت النتائج كما 

  

   Protease Productionأنتاج أنزمي الربوتييز  1-2-3

سـتخدام وسـط حليـب الفـرز    P.aeruginosaعزلة تعود لبكرت  (60)أختربت قابلية   علـى أنتـاج أنـزمي الربوتييـز 

(Skimmed Milk) (3-2)كانــت منتجــة ألنــزمي الربوتييــز جــدول    %)(88.3عزلــة 53ج أنوأظهــرت النتــائ  ،

من عـزالت  (86.1%)الذي أشار اىل أن   AL-Tikrity  (2009)تتفق نتائج الدراسة احلالية مع ماتوصل اليه 

هلــا القابليــة علــى أنتــاج أنــزمي الربوتييــز القاعــدي وكــذلك تتفــق مــع ماتوصــل اليــه الشــويخ (   P.aeruginosaبكــرت 

  من العزالت أظهرت قابليتها على أنتاج الربوتييز القاعدي . (86%)) اليت ذكرت أن  2006

  الربوتييـز، أشـارت منتجة ألنـزمي3-3) عزلة ) (فقرة (27بينت الدراسة احلالية أن مجيع العزالت املقاومة للكولستني    

ــواع  ــ ـــض األن ــني يف بعـ ـــة املتأصــــلة ملضــــادات البوليميكســ ــي يف املقاومـ ــــز أساســ ــــزمي الربوتيي ـــري ألن ـــض الدراســــات أن التعبـ بعـ
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هنتـون لـوحظ أن –عنـد تنميـة العـزالت علـى وسـط أكـار املـولر   Todar (2008)  .و Todar(2004) مـع 

وهـي صـبغة غـري مفلـورة ذات لـون أزرق ملـاع وجمموعـة أخـرى أنتجـت  Pyocyaninجمموعة من العزالت تنـتج صـبغة 

  .   (Brown et al.  2004) املفلورة وهذا يتفق مع  Pyoverdinلون أخضر ملاع دليل على أنتاجها لصبغة 

س وهــو وســط أنتقــائي جلــنس       ، حيــث  Pseudomonasمنيــت  بعــدها العــزالت  علــى وســط اكــار الســيدومو

نتاجهــا لصــبغات إالت علــى هــذا الوســط ، وأتصــفت املســتعمرات الناميــة عليــه بشــكلها الــدائري املنــتظم و لــوحظ منــو العــز 

Pyoverdin  وPyocyanin . وبرائحة الفواكه الناضجة  

  

  

  

  األختبارات الكيموحيوية  2-1-3

، وحبسـب ماجـاء  عـن البكـرت األخـرى P.aeruginosa  أعتمد عدد من األختبارات الكيموحيوية لتمييز بكـرت   

، أظهــرت مجيــع العــزالت نتيجــة موجبــة ألختبــار األوكســيديز وهــو مــن األختبــارات   Macfaddin ,(2000)يف 

أذ كانـت جلميـع العـزالت القـدرة  (Catalase)التشخيصية املهمة ، كما أظهرت مجيع العزالت فحصا موجبا للكتاليز 

  وحتويله اىل ماء وغاز األوكسجني وقد ظهرت النتيجة املوجبة على شكل فقاعات غازية .  H2O2على حتطيم 

ستخدام عدة التشخيص    .1)(ملحق   Vitek-2-GN مت التأكد من التشخيص النهائي  للعزالت 

شـفيات احدى أخطر أنواع البكرت  وهي ممرضـات أنتهازيـة لألنسـان ومكتسـبة يف املست P.aeruginosaتعد بكرت 

  . (Driscoll et al.,2007)وأماكن التجمعات 

يف احملاليـل املائيـة مثـل : املطهـرات ، الصـابون ، قطـرات العـني ، كـذلك   P.aeruginosaميكـن أن تتواجـد بكـرت   

درا ماتوجــد فلــورا طبيعيــة لألشــخاص األصــحاء ،وأيضــا تســتوطن القنــاة املعويــ ة أألحــواض احلــارة ، األجهــزة التنفســية ، 

ولألشــخاص املتعــاطني   (Todar ,2004 ; Brooks et al.,2007)املعديـة خاصــة ملرضـى املستشــفيات 

  . (Pitt and Simpson , 2006)مضادات  خالل فرتة العالج 

  املعزولة من عينات سريرية خمتلفة موزعة حسب مصدرها .  P.aeruginosa: أعداد عزالت بكرت  (3-1)جدول 
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(Calibrator)  تشري اىل :control . العزلة غري مضاف هلا مضاد 

    Ct GOI  تشري اىل قيمة :Ct )  للجني اهلدفmexX  وجنيmexB . (  

Ct norm.      تشري اىل قيمة :Ct  للجنيrps (house keeping gene).  

  

  

 

  النتائج واملناقشة  -3
     Pseudomonas aeruginosaعزالت بكرت  1-3

  
عزلة )  من 33املعزولة من مصادر سريرية خمتلفة مشلت : (  P.aeruginosaعزلة تعود لبكرت   120أخضعت    

عزلـة ) 5 عزلـة ) مـن الـدم، (12عزلة) مـن اجلـروح ، (17عزلة ) من القشع ، (25عزلة) من احلروق ، (25األدرار ، (

اري البولية  جدول  3من األذن ، (    -اىل الفحوصات االتية :  (3-1)عزلة ) من أدوات قثطرة ا

  

   Cultural Characterizationالتشخيص الزرعي  1-1-3

ا املظهريــة عنــد تنميتهــا علــى  P.aeruginosaشخصــت العــزالت البكترييــة التابعــة لبكــرت      عتمــاد صــفا مبــدئيا 

. من خالل تنمية العزالت على وسط أكـار املكـونكي تبـني أن هلـا القـدرة علـى النمـو  وسط أكار املكونكي وأكار الدم

على هذا الوسط لكنها مل ختمر سكر الالكتـوز ، مث أختـريت مسـتعمرة مفـردة مـن كـل عزلـة ،و زرعـت علـى وسـط أكـار 

ل ، وتبـني أن العـزالت حمللـة الدم وهو وسط أغنائي تنشيطي لتحديـد قابليـة البكـرت علـى حتليـل الـدم وحتديـد نـوع التحلـ

مـــا (  (4)أذ أظهــرت هالــة شـــفافة حــول املســـتعمرة ، أمــا أختبــار  منـــو البكــرت عنـــد  B-hemolysis)للــدم حتلــيال 

وهي صـفة تشخيصـية مهمـة ° م (42)النتائج قدرة مجيع العزالت على النمو بدرجة حرارة فقد أظهرت ° م (42)و°م

قي أنوا  P.aeruginosaللنوع  وهذا يتفق ° م (4)ولكنها مل تنمو  عند درجة   Pseudomonasع جنس عن 
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سـتعمال املـازج وبعـدها وضـعت يف جهـاز      بيب جيـدا  ت األ وأجريـت خطـوات   q RT-PCRمزجت حمتو

 ,.Dumas et al)حبسـب مـا جـاء يف mexBوجـني mexX التضـاعف للتحـري عـن كميـة التعبـري اجليـين جلـني

  على النحو االيت :   q RT-PCR، مث برمج جهاز  (2006

  العملية                                        اخلطوة

القالب.                               cDNAللمسخ األويل لشريط ° م (95)دقائق عند درجة حرارة  (15)دورة واحدة ملدة     1

  

2    

  دورة تضمنت : (  40)

A   (20  ) ملسخ ° م (95)نية عند درجة حرارةcDNA . القالب  

B  (20  )  ألرتباط البواديء ب °   م (60)نية عند درجة حرارةcDNA .القالب  

C   (30   ) ألستطالة البواديء املرتبطة .     ° م (72)نية عند درجة حرارة  

  املتضاعف  . cDNAلألستطالة النهائية لشريط ° م (72)دقائق عند درجة حرارة ( 5)  دورة واحدة ملدة    3

  

  : method Livak ستخدام  معادلة     Ctحساب قيمة 

ه حلسـاب قـيم      الـيت تظهـر علـى شـكل منحنيـات تفكـك   Cycle Threshold (Ct)أسـتخدمت املعادلـة أد

Dissassociation Curve    والـيت يكـون التـألق(Fluorescence)  عنـدها يف أوجـه ومتثـل هـذه القـيم كميـة

لكــل عينـة حتسـب علــى  ∆ Ctيف العـزالت قيـد الدراســة حيـث أن  mexBوجــني  mexXالتعبـري اجليـين للجـني   

  النحو االيت :

  

∆Ct(Treated sample) = Ct GOI – Ct norm.                                           

∆Ct(Calibrator) = Ct GOI – Ct norm.                                                   

                                              

  :  (Treated sample) ملضاد . تشري اىل العزلة املعام   لة 
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   qRT-PCRستخدام تقنيةmexB وجني   mexXالكشف  عن التعبري اجليين جلني   2-12-2-2

ت املبينة يف جدول     .  (2-3)أستعملت املكو

ت الالزمة خلليط تفاعل (2-3)جدول   وجــني   mexXاخلاص بتضاعف جــني     q RT-PCR املكو

mexB      

ت               ت ـــدة   الرتكيز النهائي    املكو حجــــم خلـــــيط التفاعــــل ألنبوبـــــة واحــ

  (مايكروليرت)

  Go Taq®1-Step RT-qPCRحملول     1

       

   1x  

         

    12.5              

  

          2.5            بيكومول  1  بيكومول 10الباديء األمامي   2

            2.5            بيكومول  1   بيكومول 10 الباديء اخللفي  3

4  RT mix   1X     0.5          

           RNA   5قالب   5

           2      ماء مقطر معقم   6

          25    احلجم النهائي                     
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  حضــرDNase ) ضــافة مــايكروليرت   50و  yellow Core Bufferمــايكروليرت  40أنيــا وذلــك 

 كلورايد املغنيسيوم ) . 

  مـايكروليرت مـن  5أضـيفDNase  دقيقـة  ، مـن أجـل حتليــل  15احملضــر أنيـا وتـرك ملــدة  DNA  ألن

 . RNAمطلوب هو 

  مايكروليرت من حملول  200أضيف بعدهاDNase Stop   . من أجل أيقاف فعالية التحلل 

  مايكروليرت من حملول  600أضيف RNA Wash . 

  بيب مركز ملدة ل 13000دقيقة بسرعة  1نبذت األ  فلرت .دورة ، وأمهل الراشح وأخذ الراسب  املوجود 

  مايكروليرت من حملول  250أضيف RNA Wash . 

  بيب مركز ملدة لفلرت) .  13000دقيقة بسرعة  2نبذت األ  دورة ، وأمهل الراشح وأخذ الراسب (املوجود 

  مايكروليرت  من 100أضيفNuclease-Free Water     حلني  (20-)، مث حفظ  يف درجة حرارة

 االستعمال  .
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 Quantitativeســـتعمال تقنيـــة    mexBوجـــني  mexXدراســة التعبـــري اجليـــين جلــني   12-2-2

Real Time PCR (q RT – PCR)    

   Total RNA Extractionالكلي      RNAستخالص إ 1-12-2-2 

وعلـى  (SV Total RNA Isolation System Kit)الكلـي   RNAأسـتعملت عـدة ألسـتخالص    

  النحو االيت :

  ضــافة  1أخــذ ملغــرام/لرت  2مــل مــن البكــرت املزروعــة يف وســط ســائل واملضــاف لــه تركيــز معــني مــن املضــاد 

دورة وأمهـل الراشـح  13000دقيقـة بسـرعة  2، ونبـذ مركـز ملـدة   MexXYللكشف عن مضخة الـدفق 

 وأخذ الراسب .

  مايكروليرت من املاء املقطر الالأيوين للراسب . 100أضيف 

  مـايكروليرت مـن حملـول  75دقـائق أضـيف  5بعد تـرك اخللـيط ملـدةRNA Lysis   وذلـك مـن أجـل حتطـيم

بيب عادية   .جدار ا ستخدام أ ا الداخلية ،   خللية البكتريية وخروج مكو

  مايكروليرت من حملول   350أضيفRNA Dilution   . 

  95% برتكيز   مايكروليرت أيثانول 200تنقل اىل انبوبة جديدة وأضيف. 

  بيب اجلمع  احلاوية على فلرت .  collection tubeمث تنقل اىل أ

 بيب م لراسـب  13000دقيقة بسرعة  1ركز ملدة نبذت األ دورة ، أمهل الراشح وأخذ الراسب  (املقصود 

لفلرت ).  هو املوجود 

  مــايكروليرت مــن حملــول  600أضــيفRNA Wash   بيــب اجلمــع اىل الراســب  ، وذلــك بســبب أن أ

 RNAقـى هـو سـالب الشـحنة  يـرتبط ويب  RNAيوجـد فيهـا فلـرت ترشـيح موجـب الشـحنة واملعـروف أن 

 . RNA  هو متعادل الشحنة حىت مينع االرتباط وحيرر  RNA Washيف الفلرت ، أضافة 
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بيب جيدا    ت األ علـى النحـو  PCR، مث برمج جهـاز  PCRستعمال املازج مث وضعت يف جهاز مزجت حمتو

  : (Dumas et al.,2006)االيت 

  

  العملية                                        اخلطوة

القالب.                                DNAللمسخ األويل  ° م (95)دقائق عند درجة حرارة  (5)دورة واحدة ملدة      1

  

2    

  دورة تضمنت : (35)

A   (1) ملسخ ° م (94)دقيقة عند درجة حرارةDNA . القالب  

B  (1)  ألرتباط البواديء  °   م (54)دقيقة عند درجة حرارةDNA .القالب  

C  (1) ألستطالة البواديء املرتبطة .     ° م (72)دقيقة عند درجة حرارة  

املتضــاعف   DNAلألســتطالة النهائيــة لشــريط ° م (72)دقــائق عنــد درجــة حــرارة  (10)دورة واحــدة ملــدة    3

.  

  

  ئي . (10)نقل بعد ذلك تج التضاعف للرتحيل الكهر  مايكروليرت من 

  م (-20)حفظ املتبقي من نواتج التضاعف يف درجة. °  

الم األكاروز    لثا : الرتحيل 

ضــافة  (1)كشــف عــن نــواتج التضــاعف برتحيــل العينــات علــى هــالم األكــاروز احملضــر برتكيــز        غــرام مــن  %1 ، 

مايكروليرت مـن  8أضيف له  وبعد تربيد األكاروز (TBE)مل من املاء املقطر واملضاف له 100 األكاروز أضيف اىل 

تج   DNAاجلاهز فضال عن ترحيـل  (TBE)ستعمال داريء التحميل  PCRصبغة األثيديوم برومايد ، محل 

Ladder  1000ذو حجــمbp مث رحلـــت النـــواتج و .DNA Ladder    ئيـــا  بفولتيـــة فولـــت وملـــدة  100كهر

يضه ملصـدر األشـعة فـوق البنفسـجية ومت تقـدير األحجـام ساعة واحدة ، فحص اهلالم بعد أنتهاء الرتحيل من خالل تعر 

  املستعمل ، واملرحل مع نواتج التضاعف . DNA Ladderاجلزيئية للقطع املتضاعفة مقارنة مبوقع احلزم يف 
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 mexYو oprM و  mexA  حتضري خليط التفاعل التضاعفي التسلسلي جلينات  - نيا :

  تضمنت هذه العملية اخلطوات االتية :

  أذيـب حملـولPCR Master mix   ملـازج لغـرض جمانسـته قبــل احملضــر يف درجـة حـرارة الغرفـة ومـزج 

 ستعمال .اإل

  ملـازج لغـرض جمانسـته قبـل األسـتعمال مـع جلني يف درجة حرارة الغرفة ، ومزج  أذيب حملول الباديء اخلاص 

ضــيفت احملاليــل كمــا موضــح يف اجلــدول مراعــاة أســتعمال احلمــام الثلجــي عنــد أجــراء األضــافة لكــل حملــول ، وأ

(2-2) .  

ت الالزمة خلليط التفاعل  (2-2)جدول    و ,mexA, mexY  اخلاص بتضــاعف جينــات PCRاملكو

oprM .  

  

ت               ت ـــدة   الرتكيز النهائي    املكو حجــــم خلـــــيط التفاعــــل ألنبوبـــــة واحــ

  (مايكروليرت)

   PCRحملول           1

Master Mix , 2x     

   1x  

         

      12.5    

          1.5            بيكومول  0.6  بيكومول 10الباديء األمامي   2

            1.5            بيكومول  0.6   بيكومول 10 الباديء اخللفي  3

             DNA           5قالب ال         4

          4.5      ماء مقطر معقم        5

          25    احلجم النهائي               
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ــلي 2-11-2-2    ــ ــ ــاعفي التسلســـ ــــ ـــل التضـــ ـــــ ـــــتعمال التفاعـ ــ ســ ــــدفق   ــ ـــخة الـــ ــــ ــن مضــ ــــ ـــــين عـــ ـــف اجليــــ ــ الكشــــ

(Conventional PCR)  

ـــات ــــن اجلينـــ لكشــــــف عــ ــــار  ــــذا االختبــ ـــري هــ ــدفق   oprM  ، mexA  ،mexY أجـــ ــ ـــــفر ملضــــــخات الــ الــــــيت تشـ

MexAB-OprM    وMexXY : تباع اخلطوات االتية   -على التوايل 

 بطريقة الغليان ) : DNA  عزل ( القالب   DNAحتضري  - أوال:

 Olsvik and Strockbin ,1993 ; Ruppe  et al )   أتبعـت الطريقـة  املوصـوفة مـن قبـل

  وعلى النحو االيت :  (2009,.

  زرعـت أطبـاق حاويـة علـى وسـطBrain heart infusion agar   ببكــرتP.aeruginosa  ،

 ساعة . 24ملدة ° م 37وحضنت بدرجة 

  بيــب أبنــدروف ،  (0.5)مســتعمرات ، وعلقــت مبقــدار (3-4) أنتخبــت مــل مــن املــاء املقطــر املعقــم يف أ

ملازج  ا جيدا   . (Vortex)ومزجت حمتو

  بيـــب  يف محـــام مـــائي مغلـــي ملـــدة بيـــب جبهـــاز الطـــرد املركـــزي  (10)وضـــعت األ دقـــائق ، وبعـــدها نبـــذت األ

ت العالق .دورة /دقيقة  ، وملدة  (13000)بسرعة   دقيقة واحدة لفصل حمتو

  ــاعفي ــرى وأســـتعمل مبثابـــة قالـــب يف التفاعـــل التضـ ــح النـــاتج ووضـــع يف أنبوبـــة أبنـــدروف نظيفـــة أخـ نقـــل الراشـ

 . (PCR)السلسلي 
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   ــــد ــــديوم بروماي ـــبغة األثي ــن صـ ــة مــ ــل  مــــايكروغرام (200,100,50,25,10,5)حضــــرت تراكيــــز خمتلفــ /مــ

 . TSAضافة كميات خمتلفة من الصبغة أعاله اىل وسط 

  ــني ـــاق معقمـــة ، وحفظـــت يف درجـــة حـــرارة الثالجـــة حلـ رجـــت األوســـاط جيـــدا وبعـــد تعقيمهـــا صـــبت يف أطب

 االستعمال .

  ســتعمال حملـول امللــح الفســلجي املعقــم وقورنــت عكورتــه مــع حضـرت التخــافيف العشــرية ملــزارع البكــرت كافــة 

بت العكورة القياسي   . (No.5)حملول 

  عزلة  .  20مت ختطيط األطباق وترقيمها على أن يقسم الطبق اىل 

  اط  مــايكروليرت مــن التخفيــف أعــاله بواســطة ماصــة دقيقــة ولقحــت بــه أوســ 5ســحبTSA  احملتويــة علــى

صـــبغة األثيـــديوم برومايـــد ، تركـــت األطبـــاق ملـــدة يف درجـــة حـــرارة الغرفـــة لتجـــف القطـــرة قبـــل قلـــب األطبـــاق ، 

 ساعـة  . 24-48ملـدة   م37ºوبعدها حضنت بدرجة حرارة 

   ســـــتعمال مصـــــدر لألشـــــعة فـــــوق البنفســـــجية ــة شـــــدة التـــــألق ،  U.V.lightفحصـــــت األطبـــــاق  ملالحظـــ

لعــزالت  فــالعزالت البكترييــة املتألقــة يف الرتاكيــز القليلــة مــن الصــبغة متتلــك مضــخات دفــق أقــل فعاليــة مقارنــة 

اليت تتألق فقط يف الرتاكيز العالية من الصبغة ، وعلى النحو االيت : تعد العزالت الـيت تتـألق برتكيـز يـرتاوح بـني  

(5-10µg/ml)  10≲)ة سـالبة لفحـص امـتالك مضـخات الـدفق ، والـيت تتـألق برتكيـز عـزالت بكترييـ -

20µg/ml)  تعد متوسطة ألمتالك مضخات الدفق ، أمـا تلـك الـيت تتـألق يف تركيـز أكـرب مـن أو مسـاوي ل

(25µg/ml)   فهـي متلـك نظـام دفـق فعـال وكفـوء يف الرتاكيـز العاليـة(Martins et al ., 2010 ; 

Viveiros et al., 2011)  . 
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  Biofilm Formation testفحص قابلية العزالت البكتريية على تكوين الغشاء احليوي   2 -9-2 

أختــربت قابليــة العــزالت البكترييــة علــى تكــوين الغشــاء احليــوي وذلــك بنقــل مســتعمرة مفــردة نقيــة اىل أنبوبــة أختبــار      

) زرع وسط أمحر 5ملليلرت من احمللول الفسيولوجي وبعد مقارنة عكورة النمو مع عكورة أنبوبة ماكفرالند (رقم  5حاوية 

يقـة التخطـيط علـى الوسـط الصـلب مث حضـنت األطبـاق يف درجـة حــرارة بطر  (2-2-5-2)الكونغـو احملضـر يف الفقـرة  

ســاعة ،لوحظــت بعـدها النتيجــة املوجبــة بظهــور مسـتعمرات ســوداء اللــون مـع كثافــة بلوريــة جافــة  24-48ملـدة ° م 37

(Mathur et al ., 2006) . 

 

       Protease productionالربوتيز  التحري عن أنتاج 10-2-2

) . إذ حضر عالق بكتريي من العزالت البكتريية النقية (Benson,2002أجري هذا االختبار حسب ما جاء يف     

وعملــت حفــر يف وســط أكــار احلليــب بواســطة ،  مº 37ســاعة بدرجــة  18 ملــدة  Nutrient broth  يف وســط

مـل مـن املـزروع  0.1ملم . مث رفعـت أقـراص األكـار وأمهلـت وأخـذ       5بقطر (Cork borer)قب فليين معقم 

 مº 37سـاعة بدرجـة  18-24ووضـع يف احلفـرة ، مث حضـنت األطبـاق ملـدة    Micropipetteالبكتـريي بواسـطة 

  وبعد انتهاء مدة احلضن مت مالحظة مناطق التحلل حول احلفر بوجود مناطق شفافة حول احلفر .

  الدفق يف العزالت قيد الدراسة الكشف عن مضخات  11-2-2

  الكشف املظهري عن مضخات الدفق  1-11-2-2

الـيت أظهــرت مقاومـة ملضـاد الكولســتني ألمتالكهـا مضــخات  P. aeruginosaعزلـة تعــود لبكـرت  27أختـربت     

عتمـــاد طريقـــة العجلـــة اخلشـــبية  33الـــدفق  فضـــال عـــن   EtBr-agarعزلـــة حساســـة للمضـــاد أعـــاله للمقارنـــة ، 

Cartwheel method  حسـب مـا جــاء يف(Martins et al  .,2011)  ) سـتعمال وســطTSA (

Tryptone Soy Agar  واعتماد صبغة األثيديوم برومايد برتاكيـز خمتلفـة وكانـت طريقـة العمـل علـى النحـو االيت ،

:-  
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مـل مـن املـزروع اىل قنـاين ذات غطـاء  0.85سـاعة مث نقـل  24مليلرت من الوسط مبستعمرة واحدة وحضن املزروع ملـدة 

مليلرت من الكليسريول املعقم حيـث مـزج اخللـيط بقلـب األنبوبـة اىل األعلـى واىل األسـفل  بعـد  0.15 حمكم حتتوي على

  . (Burnett and Crocker , 2005  )حلني األستعمال ° م -20غلقها عدة مرات وحفظ املزروع بدرجة 

  

  للمضادات املايكروبية   P .aeruginosaفحص حساسية بكرت  8-2-2

 Vandepitte  et al )وحبسب ما جاء يف   (Disk diffusion test)نتشار األقراص إأستعملت طريقة      

., 1991;  Morello et al .,2006)   : على النحو االيت-  

  من املستعمرات النامية على وسط  3-5نقلتNutreint agar   قل الزرع اىل أنبوبة حتـوي  5بواسطة 

 .   Nutreint brothمل من وسط 

  بيب احلاوية على املزروع البكتريي السائل بدرجة  ساعة . 24ملدة ° م37حضنت األ

  بيب حتوي احمللول امللحي الفسلجي  (0.1)نقل جزء من املزروع  السائل  (Normal saline)مل اىل أ

بــت العكــورة القياســي   (McFarland standard No.5)، وقورنــت عكــورة النمــو بعكــورة حملــول 

 وحدة تكوين مستعمرة /مل .  10⁸×1.5والذي يعطي عددا تقريبيا للخال 

  مـــايكروليرت مـــن العــالق البكتـــريي بواســـطة املاصــة الدقيقـــة   100نقــلMicropipette مث نشـــر بواســـطة ،

بشكل متجانس ، وتركت األطباق لتجف Muller – Hinton Agar   الناشر الزجاجي على سطح 

 دقيقة . 10-15ملدة يف درجة حرارة الغرفة 

  نقلــت بعــدها أقــراص املضـــادات املايكروبيــة بواســطة ملقــط معقـــم اىل األطبــاق ، مث حضــنت األطبــاق بدرجـــة

 ساعة . 24ملدة ° م 37حرارة 

  مللــم  حــول أقــراص املضــادات املايكروبيــة ، وقورنــت أقطــار التثبــيط قــرأت النتــائج بقيــاس قطــر منــاطق التثبــيط 

مــع CLSI Clinical and  Laboratory  Standards Institute (2011)وفقــا ل 

  .P. aeruginosa  ATCC154427أستعمال الساللة القياسية
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  نقلـت البطاقـة املتصـلة بوحـدة أنبـوب النقـل(Card / transfer unit)  بيـب احملمولـة علـى حامـل األ

ا أنبوبة النقل جبزئها الطويل مغمور يف أنبوبة األختبار يدو .  واملرتبط 

 طلح تســميته نقــل احلامــل داخــل اجلــزء املخصــص لتلقــيح البطاقــات ، الــذي يصــVacum Chamber 

داخل اجلهاز ، أذ لقحت البطاقة فيه ومت التحري عن تلقيحها بصورة صحيحة وهي بداخله ، مث يقوم اجلهاز 

 35.5، لغرض احلضن بدرجة حرارة   Incubatorبقطع أنبوبة النقل بعدها نقلت البطاقات  اىل داخل  

 عد .ساعات أو أقل فيما  ب 8وقراءة النتيجة خالل ° م

  يعمــل اجلهــاز خــالل مــدة احلضــن علــى حتليــل وخــزن األمنــاط الكيموحيويــة بصــورة ذاتيــة ، وبعــد مــدة احلضــن

 / Readerحللــت برجميــات اجلهــاز هــذه األمنــاط وطبــع تقريــر التشــخيص لكــل بطاقــة موجــودة داخــل 

Incubator   وحبسب تعليمات شركةBiomerieux  .  

  

  Preservation  of  bacterial  isolatesتها       دامإحفظ العزالت البكتريية و7-2-2 

       Slant Agarاحلفظ على مائل األكار   - أوال : 

لقحـت العـزالت البكترييـة بعـد تشخيصـها علـى وسـط األكـار املغـذي احملضـر علـى حنـو مائـل وبطريقـة التخطــيط ،       

لألســتعمال اليــومي . يراعــي جتديــد العــزالت ° م 4ســاعة ، حفظــت بدرجــة  24ملــدة ° م 37وحضــنت بدرجــة حــرارة 

شــهر بتنشــيطها علــى وســط املــرق املغــذي مث أعــادة زرعهــا علــى وســط مائــل جديــد ، لضــمان بقــاء نشــاطها طيلــة مــدة 

  .   (WHO , 2003)الدراسة

  

   % 15احلفظ يف الكليسريول  - نيا :

ا الوراثية أستخدم وسط  لغرض حفظ العزالت ملدة طويلة دون أحتمال تعرضها لفقدا      -Brainن بعض مواصفا

heart infusion agar  5، أذ مت تلقــيح أنبوبــة أختبــار حاويــة علــى   %15املضــاف اليــه الكليســريول بنســبة   
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      Pigment Productionأنتاج الصبغات  - خامسا :

سـاعة  ، مث حضـنت األطبـاق هوائيـا وعلـى   18- 24هنتـون مبسـتعمرات فتيـة بعمـر –لقـح وسـط أكـار مـولر        

ســاعة  ، ولـوحظ أنتــاج الصــبغات وهــي أحـدى الصــفات التشخيصــية املهمــة لبكــرت   24وملــدة ° م   37  درجـة حــرارة

P .aeruginosa (Brown and Izunda , 2004)    

  

   Vitek 2-GNبعدة    التشخيص  - سادسا :

ستخدام بطاقة  (Autoanalyzer)أستعمل جهاز احمللل االيل             GN  Iللتشخيص التأكيدي للعزالت 

ــذه البطاقــة  ، فقــد صــممت هــذه البطاقــة للتشــخيص الســريع لألنــواع البكترييــة الســالبة لصــبغة كــرام  ، وأن التشــخيص 

ت كيموحيويــة خمتلفــة لقيــاس أســتهالك يعتمــد علــى الطــرق الكيموحيويــة وتطــوير مــواد أســاس جديــدة ، تتضــمن أختبــارا

سـاعات أو أقـل ، وحتتـوي البطاقـة 8) وتستغرق نتيجة الفحـص حـوايل 1مصادر الكاربون والفعالية األنزميية (ملحق رقم 

ـــى  ــية  64علــ ـــى مـــــواد أساســـ ــة  ، حتتـــــوي علــ ــم أوســـــاط زرعيـــــة خاصـــ ــرة تضـــ الختبـــــارات  (Substrate)حفـــ خاصـــــة 

فـر وسـط زرعـي معـد كسـيطرة سـالبة ،  وتنجـز هـذه البطاقـة عـددا مـن األختبـارات الكيموحيوية  ، كما تضم أحـدى احل

  . Vitek – 2التقليدية واليت مت حتويرها لتستخدم ضمن نظام  

  

   خطوات تلقيح بطاقةGN ID (Card) 

  زرعت البكرت على وسطNutreint Agar   ساعة .  24وملدة ° م 37وحضنت بدرجة حرارة 

  جلهاز .سحبت  البطاقة من  غالفها وسجل رقم النموذج على السجل اخلاص 

  بيــب أختبــار  3علــق عــدد كــايف مــن مســتعمرات املزرعــة النقيــة يف مليلــرت مــن احمللــول امللحــي الفســلجي يف أ

 بالستيكية شفافة .

  قيس عالق العزلة املراد تشخيصها بواسطة جهاز العكورة اخلاص جبهازVitek2 (Densichek TM) 

 . (0.50-0.63)ن عكورة العالق مساوية اىل حبيث تكو 
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 ; Harley and Prescott ,2002 )نية على نتيجة موجبـة للفحـص  10-15البنفسجي خالل 

Forbes et al ., 2007)  .  

       فحص الكتاليزCatalase Test   

أخــذ جــزء مــن املــزروع البكتــريي النــامي علــى وســط األكــار املغــذي  اىل شــرحية    زجاجيــة نظيفــة  وجافــة      

املعقمة .   وضعت  فوقها قطرة من كاشـف بريوكسـيد  (Wooden sticks)ستعمال العيدان اخلشبية  

ــــز  %3اهليــــدروجني  برتكيــــز   ــــاج أن ـــرحية دليــــل علــــى أنت ــى ســــطح الشـ ــور الفقاعــــات  علــ ليز ، أن ظهــ ـــا مي الكـ

(Harley and Prescott ,2002 ; Forbes et al ., 2007) .  

   فحص قدرة البكرت على أنتاج اهليمواليسنيHemolysin Production   

  ملـدة  ° م 37زرعـت العــزالت البكترييـة علــى وسـط أكــار الـدم وحضــنت األطبـاق يف درجــة حــرارة       

لتحلــل (ألفــا ، بيتــا ، كامــا) علــى وســط أكــار الــدم الــذي خيتلــف ســاعة ، وقــرأت النتــائج مبالحظــة نــوع ا24

ختالف نوع التحلل املنتج ، يكون حتلل كامل للدم عند ظهور هالة شـفافة حـول العـزالت البكترييـة املكونـة  

ت الــدم ، والعــزالت  ــا تســبب حتلــل جزئــي لكــر للتحلــل بيتــا ،أمــا العــزالت البكترييــة املكونــة للتحلــل ألفــا فا

ت الــدم احلمــراء ال  Harley and Prescott)بكترييــة املكونــة للتحلــل كامــا تكــون غــري حالــة لكــر

,2002)    .  

  :°م 42 م  ، 4النمو بدرجة حرارة  - رابعا:

م   ْ 4زرعــت مجيــع العــزالت علــى وســط األكــار املغــذي ومبكــررين لــنفس العزلــة  ،مث حضــن أحــدمها بدرجــة حــرارة        

ــذه الــدرجات  24م  وملــدة  ْ 42،أمــا اآلخــر فقــد حضــن بدرجــة حــرارة  ســاعة ومت مالحظــة قــدرة البكــرت علــى النمــو 

  .(Collee et al ., 1996)احلرارية بعد فرتة احلضن 
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  تشخيص العزالت البكتريية        2-6-2-2   

هريــة والزرعيــة والنمــو بدرجــة حــرارة      العتمــاد علــى الصــفات ا °  م  42 و  °م 4شخصــت املســتعمرات مبــدئيا 

  وعلى وفق االيت :

  Cultural  characteristicsالصفات الزرعية      - أوال :

ــــا        ــــ ــــــتعمرات، ولو ـــكل املســ ـــ ــــمنت شــ ـــــة وتضــــ ا الزرعيـــ ــــفا ـــى  صــــ ـــ ـــاد علــ ـــ العتمــ ــــتعمرات مبــــــــدئيا  ـــــت املســــ شخصـــ

ا علــى ختمــري ســكر الالكتــوز مــن عدمــه  ، وكــذلك   ،وقوامها،ورائحتهــا ،وحجمهــا علــى وســط  أكــار املــاكونكي  وقــدر

ا على حتليل الدم  على وسط أكار الدم     ،  . (Holt et al., 1994)قدر

  

هرية         - نيا:   Microscopic Examinationالصفات ا

هري من خـالل أخـذ مسـحة صـغرية مـن املسـتعمرة ونقلهـا اىل الشـرحية          أخضعت العزالت البكتريية إىل الفحص ا

لتمييــز شــكل اخلــال وفحصــها حتــت العدســة الزيتيــة وتصــبيغها بصــبغة كــرام  ( microscopic slide)الزجاجيــة  

 Harley and  Prescott , 2002  ;  Forbes  et)وطريقـة جتمعهـا  وترتيبهـا وأجيابيتهـا وسـلبيتها للصـبغة 

al ., 2002)  

  

  

      Biochemical Testsاألختبارات الكيموحيوية  - لثا :

  :   مت اعتماد األختبارات الكيموحيوية االتية لغرض التشخيص األويل

      فحص االوكسيديزOxidase Test   

مـن خـالل   (Petri dish)أجري األختبار على ورقة ترشيح دائرية ونظيفة موضوعة علـى طبـق بـرتي       

قطـرات مـن كاشـف 2-3  نقل جزء من املستعمرات النامية على األكار  املغذي اىل ورقـة الرتشـيح  وضـعت 

لعيـدان اخلشـبية املعقمـة . دل ظهـور اللـون األوكسيديز فوق املستعمرات املوضوعة  وخلطه ا مع املستعمرات 
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لرتشـــيح ، وذلـــك بتعقـــيم الوســـط املضـــاف لـــه األكـــار يف املؤصـــدة بدرجـــة حـــرارة  دقيقـــة، مث  15ملـــدة ° م121املعقمـــة 

ومزج جيدا مث صب يف اطباق ° م 55ضيف حملول الصبغة والسكر معا اىل الوسط املعقم  بعد تربيده اىل درجة حرارة إ

ــذا ال ــزالت معقمـــة ، واســـتعمل هـ ــن قابليـــة  عـ ــط للتحـــري عـ ـــوي   P. aeruginosaوسـ علـــى تكـــوين الغشـــاء احلي

(Biofilm) .  

  

   س   Pseudomonas Agarوسط أكار سيدومو

ملؤصـدة وتربيـده اىل   هزة وبعد تعقيمـه  س األساس  حسب تعليمات الشركة ا م  º )50(حضر وسط أكار السيدومو

ـــــه  ــــيف لـــــــ ـــ ـــ ـــافة  supplement (CN)أضــ ــ ضـــــــ ــــــر  ـــ ـــــرت 200( احملضـــ ـــ ــ ــرت  15و   Cetrimideملغم/لــ ـــ ـــــ ملغم/لــ

Nalidixic acid   مل من كحول االيثانول ) ، وصب يف أطباق  معقمة وترك ليتصلب وأستعمل  100مذاب يف

  .  P. aeruginosaيف  تشخيص بكرت 

  

    العزالت البكتريية   6-2-2

    مجع العزالت البكتريية    1-6-2-2 

مـن مصـادر سـريرية خمتلفـة  ، مشلـت اجلـروح واحلـروق واألدرار  P .aeruginosaعزلة تعود لبكرت  120مجعت     

ــت مستشــــفى مدينــــة  ــن  مستشــــفيات خمتلفــــة يف مدينــــة بغــــداد  مشلــ والــــدم واألنــــف واألذن والقشــــع وأدوات القســــطرة مــ

 15/9/2014ى أبن البلدي  يف املدة من األمامني الكاظميني التعليمي واملختربات التعليمية يف مدينة الطب ومستشف

  .  15/11/2014لغاية 
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   حتضري األوساط الزرعية  5-2-2

  أالوساط الزرعية  احملضرة  1-5-2-2

  وسط أكار الدمBlood agar medium:  

ضـافة دم األنسـان بنسـبة     اىل وسـط أكـار الـدم االسـاس احملضـر علـى وفـق تعليمـات الشـركة  %5 حضـر 

ملؤصدة  وذلك بعد تربيد الوسط إىل    مث صب يف أطباق معقمة وتـرك ليتصـلب °  ، م 50املصنعة واملعقم 

لــدم    ; Forbes  et al ., 2002b(  وأســتخدم لغــرض أختبــار قابليــة حتليــل البكــرت 

Alfred,2005 .(  

  

  احلليب وسط  أكارSkimed Milk Agar Medium   

ذابة االكار املغذي يف (         ملؤصدة وبعد 78.5حضر    أن ُعقَّم) مل من املاء املقطر وعقم 

  ) مل من احلليب املعقم اخلايل من الدسم بظروف معقمة 12.5م أضيف إليه (º )50وبـُّرد إىل (    

 Cruickshank etســـتخدام يف أختبـــار أنتـــاج الربوتييـــز (مـــزج جيـــداً مث صـــب يف أطبـــاق وحفـــظ حلـــني اإل    

al.,1975.(  

  

   وسط أمحر الكونغو الصلبCongo Red Agar  

  Freeman et al ., (1989) ; Mathur et al .,( 2006) )حضـر هـذا الوسـط حبسـب ماجـاء يف   

  -على النحو االيت :

ذابـة       غــم 10غــم سـكروز و  30وأضــيف  أليـه   Brain heart infusion brothغــم مـن 52حضـر 

غم/لــرت)  (0.8ة أمحــر الكونغــو  ضــيف حملــول صــبغإمــل مــن املــاء املقطروأكمــل احلجــم اىل لــرت و  900أكــار اىل  –أكــار
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3''  

  

  

4 

  

  

Rps 

rpsl-F     

'5-  GCAAGCGCATGGTCGACAAGA-3'   

       

21  201 

rpsl-R     

 '5-CGCTGTGCTCTTGCAGGTTGTGA-

3'     

 

23  

  

  

  

5 

  

  

  

mexY 

mexY1    

'5-TGG TCA ACG TCA GCG CCAGCT 

AT -3'  

   

23  

 

 250 

  
(Hocquet et 

al.,2006) 

mexY2     

'5-TCGACGATCTTCAGGCGTTCTG-3'   

         

23   

 

 

6  

  

  

mexB  

mexB1    

 '5-ATCCGCCAGACCATCGCCA-3'   

19   (Vettoretti et 

al.,2009) 

mexB2      

'5-CATCACCAGGAACACGAGGAGG-3'   

     

22 

ديء علـى حنـو منفصـل برتكيـز          خـذ  (10)حضر حملول كـل  مـايكروليرت  (10)بيكومول/مـايكروليرت ، وذلـك 

ديء و  مــايكروليرت مــن املــاء املقطــر االأيــوين ، ومــزج جيــدا وحفــظ يف الــثلج  (90)ضــافته اىل إمــن احمللــول اخلــزين لكــل 

خراجـه مـن إومبراعـاة مـزج احمللـول بعـد ° م (20-)حلني االسـتعمال يف حـني حفظـت احملاليـل اخلزينـة للبـواديء يف درجـة 

انسته قبل االستعمال .  ستعمال املازج    الثلج 
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لكشــف عــن التعبــري   rpsو جــني  mexXوجــني   mexB، واســتعملت بــواديء املســتهدفة جلــني   (2 اخلاصــة 

 DNAلرباميــر يف خطــوة تكــوين شــريط أســتخدم ا(2-1)  اجليــين عــن مضــخات الــدفق موضــحة أيضــا يف جــدول 

املكمـل    DNAيف خطوة التعبري اجليين لتكوين شريط  mexXوالربامير  mexBاملكمل  ، حيث أستخدم الربامير 

  أيضا يف خطوة التعبري اجليين كسيطرة موجبة يف األختبار أعاله .   rps، وأستخدم برامير 

  

  البواديء املستعملة يف الدراسة   (2-1)جدول                     

  

  ت

  

  أسم اجلني

  

  الباديء

Primer 

                          

Primer sequencing) ( تتابع الباديء 

5-3'                                               '  

  

ــدد  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ عـــ

  القواعد

ــــم  ـــ ــــ ـــ ـــ حجـــ

 bpالناتج

  

  

  املصدر

  

 

1 

  

  

mexA 

mexA1  ' 5-CGACCAGGCCGTGAGCAAGCAGC-

3' 

    

23 316  

 

 

 

 

(Dumas et al., 

2006)   

mexA2    

' 5-GGAGACCTTCGCCGCGTTGTCGC-

3'   

  

23 

  

  

2 

  

  

mexX   

mexX1    

'5-TGAAGGCGGCCCTGGACATCAGC -

3'     

   

23  326 

mexX2   

' 5-GATCTGCTCGACGCGGGTCAGCG-

3'       

 

23  

  

  

3 

  

  

oprM 

oprM1    

 '5-GATCCCCGACTACCAGCGCCCCG-

3'   

    

23  247 

   oprM2  

5-ATGCCGGTACTGCGCCCGGAAGGC-

23  



 
٤٥ 

 

   q RT – PCR و   DNAاحملاليل املستعملة يف التفاعل التضاعفي لسلسلة 2-2-2

   PCR master mixحملول   1-3-2-2

هزة على النحو االيت : Promegaحضر احمللول وفقا لتعليمات شركة          ا

 Greenالـذي يتكـون مـن  داريء التفاعـل  2x  ،PCR master mixمـايكروليرت مـن حملـول  12.5أخـذ 

Taq reaction 2x    وحـدة /مـل مـن أنـزمي البلمـرة  50 احلـاوي علـى  8.5ذي الـرقم اهليـدروجيينGo Taq 

DNA  polymerase    مايكرومولر لكل واحد من  400فضال عن القواعد النرتوجينية األربع برتكيزdATP 

مـايكروليرت وأسـتخدم   12.5، أخـذ منـه   MgCL2ملي مـولر مـن  3و   dTTPو  dCTPو   dGTPو  

ستخدام تقنية     .  Conventional PCRللكشف اجليين 

  

     q RT – PCRاملستعمل يف    master mix  Go Taq q RT – PCRحملول   2-3-2-2

هزة           -وعلى النحو االيت : Promegaحضر احمللول وفقا لتعليمات  الشركة ا

وأسـتخدم للكشـف عـن  2x   Go Taq ® qPCR master mixمـايكروليرت  مـن حملـول    12.5أخـذ 

 MgCl2 و  CXR Reference Dye,30µM (التعبـري اجليـين ملضـخات الـدفق ، الـذي يتكـون مـن 

25Mm  وTaq DNA Polymerase  ( .  

     q RT – PCRاملستعمل يف   RT mixحملول   3-3-2-2

  Reverse transcriptaseالذي يتكون من    RT mixمايكروليرت من حملول   0.5أخذ     

  .   (Random Primer . 6-8 bp)وبرامير عشوائي      SYBR greenوصبغة  

   Primers Solutionحماليل البواديء   4-3-2-2

 . Pيف بكـــرت  mexB وجــني oprM  وجــني    mexAأختــري البــاديء النــوعي املســـتهدف جلــني      

aeruginosa   علـى وفـق  مـا ذكـر(Dumas  et al .,2006)  ،   و جـني   mexY   وجـنيmexX 

هـزة  (Hocquet et al.,2006)علـى وفـق مـاذكر  هلـا ،  ، ومت حتضـري احملاليـل اخلزينـة وفقـا لتعليمـات الشـركة ا

-1)بيكومول / مايكروليرت كما موضح يف جـدول   (100)ستعمال املاء املقطر الالأيوين املعقم للحصول على تركيز 



 
٤٤ 

 

 :    Methodsطرائق العمل     2-2

                  حتضري الكواشف واحملاليل املستعملة يف تشخيص البكرت               1-2-2 

ملوصـدة عنـد درجـة حـرارة          حضرت  احملاليل  والكواشف املستعملة يف تشـخيص البكـرت وعقمـت هـذه احملاليـل  

ــــغط °  م121 ـــ ــج 15وضـــ ـــــ ـــ ــــد / أن ـــ ـــ ـــدة   ²ون ــــــ ــــدروجيين  15ملـ ـــ ـــ ـــرقم اهلي ـــ ــــ ـــــدل ال ـــ ــة  ،  وعــ ـــ ـــ ــــتعمال   (pH)دقيقــ ـــــ سـ

NaOH/0.1M  0.1وN/HCl       حبسب ماورد يف( Macfaddin , 2000 ; Forbes et al ., 

 2002 ;  Levinson and  Jawetz , 2009)       : وعلى النحو االيت    

  حملول كاشف األوكسيديزOxidase reagent :  

  )N.N.N.N Para  methyl  Tetra غم من مادة  0.1حضر هذا الكاشف من إذابة      

Phenylene  Diamine Dihydrochloride)   خدم هـذا الكاشـف مللـرت مـن املـاء املقطـر وأسـت10يف

  نتاج أنزمي األوكسيديز.إللكشف عن قابلية العزالت البكتريية على 

  كاشف الكتاليزCatalase Reagent:  

ـــدروجني     ـــيد اهليــ ـــف بريوكســ ــر احمللـــــول بتخفيــ ،   %3ملـــــاء املقطـــــر  اىل الرتكيـــــز    H2O2 (%6)حضـــ

بطريقـة الشـرحية وحفـظ  Catalaseنتاج أنزمي الكتاليز إواستخدم للكشف عن قابلية العزالت البكتريية على 

  يف قنينة معتمة  .
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4   
    

  Muller-Hinton agarهنتون -أكار مولر

  

ألختبار حساسية العزالت البكتريية 
  للمضادات احليوية

 

Oxoid 
(England  

6   
     

    Brain-heartالدماغ -مرق نقيع القلب

infusion broth 

 Oxoid  لتنشيط  العزالت البكتريية
(England) 

على إنتاج إنزمي  للتحري عن قابلية البكرت Skim milk agarأكار احلليب الفرز        7
  الربوتيز

  

Oxoid 
(England) 

لتنمية العزالت البكتريية وللعزل األويل  Macconkey agarأكار ماكونكي    8
  للبكرت وهو وسط أنتقائي وتفريقي

Oxoid 
(England) 

أستعمل يف تنمية البكرت لغرض أجراء  Trypton soy agarأكار الصو      9
عن مضخات  أختبار الكشف املظهري

  الدفق

Oxoid 
(England) 
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   ( Standard  strain)الساللة القياسية    4-2-1-2

     

   Culture mediaاألوساط الزرعية   5-2-1-2

الشركة املصنعة   االستخدام  اسم الوسط  ت

  واملنشأ

  1 
     

     

  agar base    Bloodوسط الدم األساس   

  

وسط غذائي أغنائي وتفريقي ألستنبات 
ومتييز البكرت احملللة للدم 

Haemolytic  bacteria 

Himedia 

(India)  

س      Pseudomonasوسط عزل السيدومو
isolation agar 

 Himedia  وتشخيصها   Pseudomonas لعزل

(India)  

3   
    

لتنمية العزالت البكتريية وتنشيطها وألجراء   Nutrient brothاملرق املغذي            
  االختبارات الكيموحيوية

 

Himedia 

(India) 

حلفظ العزالت البكتريية النقية على السطح  Nutrient agarاألكار املغذي  
 Slantاملائل 

 

Oxoid 
(England) 

  املصدر                 الساللة                     

Pseudomonas  aeruginosa         

ATCC154427  Wilde type         
         

 اجلامعة املستنصرية –كلية العلوم –قسم علوم احلياة 
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Go Taq ® 1-Step RT-q PCR master mix 

RT mix  

Nuclease  free water 

           (USA)    

2  

1000 bp  DNA  Ladder  

  

                -حتتوي على احمللولني االتيني :

1000 bp  DNA   Ladder  and  Blue / orange  6X   

loading  dye     

         

3  

  الكلي  RNAعدة الستخالص 

    

SV Total RNA Isolation System Kit      

   -احلاوية على  التايل :

 DNase I  . 

 RNA Lysis Buffer . 

 RNA Wash Solution . 

 DNase Stop Solution  . 

 Wash Buffer . 

                              RNase – Free Water                              

            Promega   

 

             (USA) 
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Lomefloxacin 

10  
 

Levofloxacin 
LEV 5 

11  
 

Ciprofloxacin 
CIP 10 

12  
 

Norfloxacin 
NOR 10 

13 

 
Ofloxacin OFX 5 

  

  

  العدة املختربية   3-2-1-2

  

  الشركة املصنعة(املنشأ)  العدة املختربية                           ت

1 

Go Taq Green Master Mix  PCR   عدة 

يت :     -وتضم  ما 

2x 1.25 ml   2x PCR  master mix  

2x 1.25  ml  Nuclease  free water  

 

Go Taq ® 1-Step RT-q PCR System وعدة 

                        

       

 

           

           Promega  
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  Antimicrobial diskأقراص املضادات املايكروبية     2-2-1-2 

  تركيز القرص  الرمز  املضاد املايكرويب  ت

(µg/disc) 

  الشركة املصنعة

  واملنشأ

1 Colistin 
CT 

 

10 

 

Bioanalyse 

(Turkey) 

2 
 

Polymyxin 
PB 300 

3 Gentamicin CN 10 

4 
 

Tobramycin 
TOB 10 

5  
 

Aztreonam 
ATM 30 

6 
 

Amoxicillin 
AX 25 

7 
 

Carbenicillin 
PY 25 

8 
 

Nalidixic Acid 
NA 30 

9   LOM 10 
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                                                          Sucroseسكروز   8

 

 

 

                  

BDH (England )           

     

  

  

  

  

 

9  

 

 

  

  

                                           Agar – Agarأكار  –أكار 

  

10 NaoH 

11 HCL  

12 N.N.N.N   Para  methyl  Tetra(  

Phenylene  Diamine Dihydro chloride )  

                      Ethedium Bromideصبغة االثيديوم برومايد   13

 

 

Promega (USA)            

                                      Tris Boric acid (TBE)حملول   14  

Cetrimide  15  

Germany        16 Nalidixic acid  
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ـــواد  2-1-2 ــ ــ ــــ ــــ ــ املـ

ــــة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ الكيمياويــ

  والبايولوجية

1-2-1-2  

  املواد الكيميائية 

  الشركة املصنعة (املنشأ)  اسم املادة  ت

            Agarose  Promega (USA)أكاروز                                                               1

       

       Ethanol 70%                                               Sentmenat (Spain)  كحول أثيلي    2

  H2O2                                            Fluka (Switzerland)بريوكسيد اهليدروجني    3

             Congo  red                                    Gaindand (UK)صبغة أمحر الكونغو      4

       

                Gram stain                                        Syrbio (Syria)حماليل صبغة كرام      5

     

بت العكورة     6     Macfarland solution                       Biomerieux (France)حملول 

       

                                                      Glycerolكليسريول     7

 

 

 

 

                  

                                                         Sucroseسكروز   8

  

  

  

 

  

  

                                           Agar – Agarأكار  –أكار 

Centrifuge                                                  

    Sensitve balance                   Mettler (Switzerland)ميزان حساس    11

           Smart Cycler   (Real time PCR)  Cepheid   (USA)جهاز            12

-UVمصدر االشعة فوق البنفسجية   13

Transilluminator+/digital Camera 

 U.V.P (Japan)           

ئي       14  جهاز الرتحيل الكهر

Electrophoresis                    Agarose Gel 

 Cleaver scientific         

  (Taiwan)                    
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  Materials and Methodsاملواد وطرائق العمل   - 2

  and Equipments  Materialsاألجهزة واملواد املستعملة   1-2   

     األجهزة  املستعملة1-1-2  

  

  

  ت

  الشركة املصنعة (املنشأ)  األجهزة  املستعملة     

  Incubatorحاضنة                                             1

 

Gallenkamp (England)  

   

  Autoclaveمؤصدة                                          2  

  Water bathمحام مائي                                      3  

  Distillator Waterجهاز تقطري                             4

ئي                                     فرن       5  Oven كهر

  

Marubeni (Japan)            

        Centrifuge Hermal  (Germany)جهاز الطرد املركزي                         6

   Thermal Cyclerجهاز تضاعف البلمرة السلسلي       7

 

 Tech Net -500 (USA) 

    

 Light microscope Compoundجمهر ضوئي مركب     8

                                                

Olympus (Japan)           

  Vortexاملازج الدوار                                        9

  

(Japan)           Labcco 

ــــربد                10 ــزي  مـــــ ـــ ــ ـــرد املركــ ـــ ــــاز الطـــ        Cooling Hettich  (Germany)جهـــــ
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فــة ،  يتطلــب منحــين تفكــك منــه مســتقر وامــن يف أنســجة خمتل mRNAضــروري وأساســي حليــاة اخلليــة  ويكــون بنــاء 

يـتم أجرائهـا إذ  (Controls Tube)أي  أستخدام جتارب سيطرة ومقارنـة  (Calibrator)لعزالت بكرت سالبة 

يف  ظروف التفاعل نفسها  للتأكد من أن النتائج اليت مت احلصـول عليهـا صـحيحة وغـري قابلـة  للخطـأ ،  للكشـف عـن 

وهــي صــبغة تــرتبط بشــكل  SYBR Greenمنهــا صــبغة  تســتعمل صــبغات RT-PCR qمنــتج متكــون يف 

املـزدوج  ، وهـي سـريعة وحساســة للكشـف عـن كميـة قليلـة مــن  DNAلشـريط  Minor grooveمتخصـص يف 

mRNA  ألعتماد على قـيم ضيا  ت ر الـيت  CT)  (Thresholde  Cycle، معتمدة فقط على حل البيا

 Pfaffl ,2001 ;Wong and Medrano ,2005 ;Schefe et)تعـرب عـن مقـدار  قـيم التغـري ، 

al.,2006; Gudnason et al.,2007)  .  

ــالم األكـاروز لنــاتج تفاعــل  Real Time PCR وتتميـز تقنيــة       ئــي  بعـدم احلاجــة ألجــراء الرتحيـل الكهر

هــذه الطريقــة  تضــخيم اجلينــات أذ يعمــل اجلهــاز علــى التفلــور  والنــاتج مــن عمليــة تضــخيم اجلــني ،  ويســتخدم  أيضــا يف

ســـات املعلمـــة بصـــبغات خاصـــة  أذ ميكـــن هلـــذه الصـــبغات أن تـــرتبط فقـــط يف جـــزء   (Probes)تسلســـالت مـــن ا

DNA  س املستخدم حىت يف حال وجود تسلسالت غري متخصصة ، فهـي طريقـة  DNAاحلاوي على تسلسل ا

  . (Vandesomple et al.,2002)دقيقة وكفوءة ومتخصصة لتحديد كمية التعبري اجليين جلني معني 
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-Lipid)، ، ومينـع السـم الـداخلي LPS، أذ يرتبط ويعادل  LPSجلزيئة   lipid –Aكولستني ميتلك فعالية ضد 

A)    من حتفيـز صـدمة خـالل حتريـر السـايتوكينات(Falagas and     Kasiakou ,2005)  بكـرت . تعمـل ال

الســالبة لصــبغة كــرام علــى  تطــوير املقاومــة للكولســتني مــن خــالل حــدوث طفــرات أومــن خــالل ميكانيكيــات التطبــع ، 

  .  B (Groisman et al., 1997)مشرتكة كاملة بني كولستني وبوليميكسني  توجد هناك مقاومة

تكـــون مـــن خـــالل حتـــويرات يف  P.aeruginosaىل أن مقاومـــة بوليميكســـني مـــن قبـــل عـــزالت إتشـــري الدراســـات     

، وتقليـــل مســتوى بروتينـــات الغشــاء اخلـــارجي  LPSالغشــاء اخلــارجي للخليـــة البكترييــة الـــيت تشــمل  أخنفـــاض يف نســبة 

ت   Denton et)لغـــالف اخلليـــة ،وحتـــويرات الـــدهن  (Ca+2)و  (Mg +2)املتخصصـــة ، وتقليـــل يف مكـــو

al.,2002)  ال أنـه مت عـزل بكـرت إمييـة  للكولسـتني غـري معروفـة ، . علـى الـرغم  مـن كـون  املقاومـة األنزBacillus 

polymyxa subspecies colistinus   منتجـة أنـزمي(Colistinase)  الـذي يعطـل كولسـتني(Falagas 

and  Kasiakou ,2005)   .  

 Acinetobacterميتــاز كولســتني بفعاليتــه  ضــد أغلــب العصــوية اهلوائيــة الســالبة لصــبغة كــرام  ، الــيت تشــمل     

species  و P.aeruginosa وKlebsiella species   وEnterobacter species   و

Escherichia coli  وSalmonella species  وShigella species  وCitrobacter species 

 Haemophilusو  Morganella morganiiو  Yersinia pseudotuberculosisو 

influenza  (Gales et al .,2001)  

   Real Time (PCR) RT-PCRتقنية  8-1

وتسـتخدم لتضـخيم اجلـني  (PCR)حدى تقنيات البـايولوجي اجلزيئـي املعتمـدة علـى تفاعـل البلمـرة التسلسـلي إهي    

وحتديد وجوده ، فضال عن حتديد  التعبري اجليين لـه حـىت ولـو لكميـة قليلـة مـن اجلينـات ، تعـد طريقـة حساسـة ، تسـمح 

وهـذا مـا يسـمى  mRNA )  املنسـوخ عكسـيا مـن  cDNA) Complemantry DNAلتضـخيم  منـتج 

quantitative reverse transcription Real Time PCR  (q RT –PCR)  الـذي يعتمـد

، ممكــن  (cDNA)اىل  (RNA)املســؤول عــن حتويــل   Reverse Transcriptase ســتخدام أنــزمي إعلــى 

الـذي يكـون  (House keeping gene)مـع اجلـني األصـلي  (Target gene)عمـل مقارنـة للجـني اهلـدف 
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 colistimethate sodium  (Falagas and Kasiakouو   colistinالرتكيب الكيميـائي   ل (1) :  الشكل

.,2005)   .             

  

  

  ميكانيكية عمل كولستني ومقاومة البكرت له             2-7-1

لغشــاء البكتــريي مــن إ     ن موقــع هــدف الكولســتني هــو غشــاء اخلليــة البكترييــة ، وحيصــل األرتبــاط األويل للكولســتني 

ــد كــــاتيوين  ــة متعــــدد  (Cationic polypeptide)خــــالل تــــداخالت ألكرتوســــتاتيكية بــــني متعــــدد الببتيــ وجزيئــ

ت الدهنيــة   (Mg +2)ام، وبــذلك يــزيح املغنيســيوم يف الغشــاء اخلــارجي للبكــرت الســالبة لصــبغة كــر  (LPS)الســكر

لتايل يؤدي اىل عرقلة التوازن األزموزي  LPS، الذي يؤثر على استقرار جزيئة  (Ca+2)والكالسيوم  املشحونة سالبا، و

ت اخللية  ،  يؤدي هذا التفاعل اىل عرقلـة موضـعية للغشـاء اخلـارجي ،  (Vidaillac et al.,2012)وتسرب مكو

ـــــب ــذلك تســـ ـــ ــــــؤدي ونتيجــــــــة لـــ ـــايل يــ لتـــــ ـــة ، و ت اخلليـــــ ـــو ـــ ـــري مكــ ـــ ـــة ، يف تكســ ـــ ـــاء اخلليــ ـــ ــــة غشــ دة نفاذيــــ ىل مــــــــوت إب ز

  .    (Falagas and   Kasiakou ,2005)اخللية

دة النفاذيـة للجزيئـات الكبـرية احملبـة إ     دة نفاذية الغشاء اخلارجي عند التعرض الثاين ملضاد كولستني يـؤدي اىل ز ن ز

ألضــافة اىل الفعاليــة ضــد بكترييــة ، فــأن   (Vidaillac  et al.,2012)ضــادات والكارهــة للمــاء وخاصــة امل   .
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  Bacillus polymyxa  مــن قبــل بكــرت  1949ســنة   Polymyxin E)كولســتني (  أكتشــف    

subspecies  colistinus    (Falagas and Kasiakou ,2005)  ن . أسـتعمل يف العـالج  يف اليـا

ت املتحـدة بشـكل  1950sوأور خـالل    Reed et) 1959سـنة   Colistimethate sodiumوالـوال

al.,2001)   ثــريات جانبيــة اال أن ظهــور ــه  لــرغم مــن أن املضــاد ل بكــرت مقاومــة ألغلــب أصــناف املضــادات ، . و

هرية السالبة لصبغة كرام أدى اىل  عادة النظر مبضاد إاملتوفرة جتار وحمدودية املضادات املايكروبية الفعالة ضد األحياء ا

  . (Falagas and  Kasiakou ,2005)البوليميكسني كخيار عالجي متوفر 

  

  تركيب وكيميائية كولستني    1--1-7

مرتبطة بسلسلة أمحاض دهنية  (cationic cyclic decapeptide)يتألف كولستني من بيبتيد حلقي كاتيوين    

، وزنــه اجلزيئــي هــو  (Katz and Demain ,1977) (a-amide linkage)خــالل أصــرة أمايــد ألفــا  

ت األمحــاض األمينيــة يف جزيئــة كولســتني   (Sabuda et al., 2008)دالتــون 1000 -Dهــي  ، ومكــو

leucine   و L-threonin و L-a-Y- diaminobutyric acid  مرتبطة بثماالت األمحاض الدهنية ،

6-methyl –octan-oic acid (Colistin A)  ، methyl -eptanoic acid (Colistin B)  

   Colistimethate sodium و    Colistin sulfate، وهناك شكلني للكولستني متوفرة جتـار هـي -6

(CMS) يكون ،(Colistimethate sodium)   أقل فعالية وأقل مسية منColistin sulfate   وينـتج  ،

فيعطى فمو (حبوب   Colistin sulfate، أما   Sodium bisulfiteمن أحتاد كولستني مع فورمالديهايد و 

ت اجللديــــة ، ويتــــ ــا ــوث األمعــــاء وموضــــعيا كمســــحوق لعــــالج األصــ  colistimethateوفرأو شــــراب) ألزالــــة تلــ

sodium    ـــــكل ـــ ـــ ـــد  Parenteralبشـ ــــــ ــــى وريـــ ـــــ ــــــن أن يعطـــ ـــليا  (Intravenously)وميكــــــ ــ ــــــ أوعضـ

(Intramuscularly)  (Falagas and Kasiakou ,2005)  أو .  Aerosolized colistin  وهو)

ت الرئوية املتسببة من قبل    .   MDR P.aeruginosa ((Hamer , 2000)عالج فعال لألصا
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(Meletis and Bagkeri,2013)  تعــود املقاومـة األصــيلة.(intrinsic)  واملقاومــة املتطبعــة(adaptive) 

.وهنــاك (Morita et al.,2012)والعــزالت الســريرية   Mex XYلألمينوكاليكوســيدات اىل أنظمــة دفــق  

الــيت تعمــل علــى دفــق  MexXY-OprMمضــخات دفــق أخــرى مقاومــة لألمينوكاليكوســيد  هــي مضــخة الــدفق 

  . (Poonsuk and Chuanchuen,2014)اجلنتامايسني 

 

   Polymyxinمضادات  7-1

من ببتيد متعدد حلقي وتضم مخسة أنواع خمتلفـة كيميائيـا هـي بوليميكسـني  Polymyxinتتألف مضادات جمموعة  

E,D,C,B,A ويسـتعمل ســرير بوليميكســني ، E, B  فقــط(Falagas and Kasiakou ,2005)  

بعـدم أحتوائـه علـى B وهـو خيتلـف عـن بوليميكسـني  (Colistin) كولسـتني  مبضـاد  E،ويـدعى مضـاد بوليميكسـني 

ت البكـــرت الســـالبة لصـــبغة كـــرام   Falagas et)حـــامض فينيـــل ألنـــني ، وتســـتعمل هـــذه املضـــادات لعـــالج أصـــا

al.,2008)  تتضمن ميكانيكية عمل  هذا املضاد على التداخل مع .  lipid –Aلتايل ينتقل عرب األغشـية  اىل  و

. ذلـك مـن  (Zhang et al., 2000; Fernandez ,2003)داخـل اخلليـة ويـؤدي اىل مـوت اخلليـة البكترييـة 

و يزيـد مـن نفاذيـة جـدار  LPSطريق أمتالك املضاد ذيل كـاره للمـاء وهـو مهـم يف عمليـة حتطـيم األغشـية و يـرتبط مـع  

لتـايل اخلليـة البكترييـة  ويسـبب عرقلـة يف . يسـتخدم  (Tran et al .,2005) مـوت اخلليـة غشـاء اخلليـة البكترييـة و

ت املسببة من قبل العزالت ذات مقاومة متعـددة للمضـادات  P.aeruginosaمنهـا (MDR) هذا املضاد لألصا

،  الميـــتص البوليميكســـني مـــن  carbapenemase)  املنتجـــة ألنـــزمي (Enterobacteriaceaeوالعائلـــة املعويـــة 

(غالبــــا داخــــل الوريــــد) ، أوبواســــطة  parenteralالقنــــاة املعويــــة املعديــــة ، لــــذلك توجــــد طــــرق أخــــرى ألعطائــــه وهــــي 

ثري أقـل علـى  inhalationاألستنشاق  (مامل يكون هدف البكرت يف القناة املعوية املعدية) ،كما ان البوليميكسني  

ـــــبغة   ـــات املوجبـــــــة لصـ ـــ ـــرىالكائن ــواد أخـــ ــ ـــــع مـــ ــــى مـ ــــان يعطـــ ــــض األحيـــ ـــــى مـــــــع   (Combination)كـــــــرام ، وبعــ فيعطــ

trimethoprim  دة فعاليتـــه   ، ميتلـــك البوليميكســـني  مسيـــة عصـــبية ومسيـــة كلويـــة   (Neurotoxic)لغـــرض ز

(Nephrotoxic) (Falagas and Kasiakou ,2006) .  
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OprM  أيضا يف دفق املضـادات مـع(RND transporter/MFP)  وتشـملMexCD  ،MexEF  ،

MexXY  ،MexJK (Schweizer ,2003)   بينمـــا ،OprJ  وOprN  ال تعمــل مـــعMexJK  

(Chuanchuen et al.,2002)    فيفشـــلOprN   لألحتــاد مــعMexAB (Masuda  et 

al.,2000a)   ــدفق ــل هلــــا دور  P.aeruginosaيف بكــــرت  RND، وال ختــــتص مضــــخات الــ للمضــــادات بــ

ـــــخات  ــــــل مضـــــ ــــادن  مثــــ ـــ ـــق املعـــ ـــ ـــــو دفــــ ـــ ـــــر هــ ــ ـــيولوجي اخـــ ـــ ــ  MexGHI-OpmD  ،CzrAB-OpmNفســ

(Aendekerk et al.,2002)  وعلـى الـرغم مـن أن مضـخات الـدفق ،RND  هلـا وظيفـة كأنظمـة دفـق ملنـتج

ـــا تظهـــر أشـــارات مـــن    Acyl)أيضـــي غـــري مرغـــوب فيـــه ، فهـــي  تلعـــب دورا فعـــاال يف األيـــض اخللـــوي مـــثال: فأ

homoserine lactones)   حلصول لغـة التخاطـبQuorum sensing (Kohler et al.,2001 ; 

Aendekerk et al.,2002)   ،  

 Biocides ,oن مضخات الدفق يف  هذه البكرت متتلك مقاومة مكتسبة ومتأصلة ملواد ضد مايكروبية مثل إ    

Organic solvent , Heavy metals لكـون تعبـري مضـخة ، MexAB-OprM   ،  ـا تنظيمـي فأ

الكتــام واملــواد ضــد املايكروبيــة غــري ألغلــب مضــادات البيتا P.aeruginosaفهــي تســهم يف املقاومــة املتأصــلة لبكــرت 

  . (Yoneda et al.,2005)املرتبطة تركيبيا 

يف مقاومـة مـدى واسـع مـن مضـادات البيتاالكتـام ، ويكـون تعبريهـا عــايل يف  MexAB-OprMمضـخة تسـهم    

 Meletis and)بعــض العــزالت ،حيــث تســهم  ســوية مــع ميكانيكيــات أخــرى يف تطويراملقاومــة املتعــددة للعقــاقري 

Bagkeri,2013) .  

ــي (  mexAB-OprMن أوبـــرون إ    ــريه التنظيمــ ــة  constitutively)يكــــون تعبـ ــال الربيــ  wild)يف اخلـ

type)   فاألوبرون يسهم يف املقاومة املتأصلة  ،(Intrinsic resistance)    لبكرتP.aeruginosa  ألغلب

 Carbencillin (Poonsuk and Chuanchuen,2014)مضادات البيتاالكتام ، ومنهـا مقاومـة ملضـاد 

.  

فـــيمكن أن حتصـــل بشـــكل مســـتقل عـــن األنزميـــات  P.aeruginosaأمـــا مقاومـــة أألمينوكاليكوســـيدية يف بكـــرت     

  MexXY-OprM احملـورة لألمينوكاليكوسـيد يف مرضـى التليـف الكيسـي ،  وسـببها تعبـري عـايل ملضـخات الـدفق
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       P.aeruginosa ) وميثل أنواع أنظمة الدفق يف بكرت1-1جدول رقم (

  أنظمة الدفق    
Efflux system  

  عائلة أنظمة الدفق   
Efflux pump family  

  املادة األساس   
Substrate  

  املصادر     
References   

MexAB-
OprM  

 Resistance     
Nodulation Division 
(RND)  

Fluoroquinolones , Aminoglycosides      
B-Lactams (preferably Meropenem 
,Ticarcillin) ,Tetracycline ,Tigecycline   
Cloramphenicol                                        
                                                                  
                   

  
(Poole ,2005)  

 

MexXY-
OprM  

Resistance 
Nodulation Division 
(RND)  

Fluoroquinolones , Aminoglycosides      
B-Lactams  (preferably     Meropenem 
Ticarcillin) , Tetracycline , Tigecycline  
Chloramphenicol                                       

(Poole ,2005)  
  

  
  
  
MexCD-OprJ 

 

  
  
Resistance 
Nodulation Division 
(RND)  

  
 

B-Lactams ,Chloramphinicol 
,Tetracycline  ,Novobiocin 
,Trimethoprime,Macrolides ,Crystal 
violet ,Ethedium bromide , Acriflavine  
SDS         ,Aromatic   hydrocarbons ,    
Triclosan                      

  
  
  
  
  

Poole ,2001)(  

MexEF-OprN  
  
  
  
  

Resistance 
Nodulation Division 
(RND)  

Fluoroquinolol ,Chloramphenicol 
,Trimethoprime , Triclosan  ,Aromatic  
Hydrocarbons  , Pseudomonas 

quinolone   signal    (precursors)  ,  

  
  
  

Poole ,2001)( 

MexGHI-    
OprmD 

Resistance 
Nodulation Division 
(RND)  

Vanadium ; acylated homoserine 
lactones   

(Aendekerk,2002) 

MexJK      Resistance 
Nodulation Division 
(RND)   

Tetracycline ,Erythromycin ,Triclosan  (Chuanchuen et 
al.,2002) 

  

متتلك البكرت السالبة لصبغة كرام  غشائني مفصولة بوساطة تداخل فراغ بريبالزمي ، ومن املفرتض أن أنظمة الدفق     

RND  يف هــذه البكــرت هــي أنظمــة ثالثيــة األجــزاء(Tripartite)  ومتكــن البكــرت مــن طــرد املــواد الضــد مايكروبيــة

، ومــن هنــا حتتــاج هــذه  (Zgurskaya and Nikaido ,1999)مــن الســايتوبالزم اىل الوســط خــارج اخلليــة 

.  ميكن أن تشرتك   (Zhao et al., 1998) لكي تكون مضخات وظيفية لطرد املضاد  OprMاملضخات  اىل 
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 الـذي يسـهل مـرور املـواد عـرب  OprN) و   (OprM OprJواجلـني الثالـث يشـفر للربوتـني الغشـاء اخلـارجي  و

 Dekievit)الغشاء اخلارجي ، وتكون بروتينات املضخات الثالثة  قناة  تقوم بدفق املواد اىل خارج اخللية البكتريية  

et al.,2001) .  

،ومـن أمثلـة املضـادات الـيت   (Substrate)إن أنظمة الضخ هذه تكون متخصصة ألنواع خمتلفة من املـادة األسـاس   

ــل بكـــرت  ت ،واألمينوكاليكوســـيد    P.aeruginosaتضـــخ اىل اخلـــارج مـــن قبـ هـــي البيتاالكتـــام ،والفلوروكوينولـــو

 MexAB-OprMكما أن مضـخة الـدفق  ،   (Meletis and Bagkeri,2013)والبوليميكسني وغريها 

 , Tetracycline) مثــل ضــد مايكروبيــةد مــن املــواد لعــد P.aeruginosaتســهم يف املقاومــة الذاتيــة لبكــرت 

Chloramphenicol,Quinolones, Novobiocin, Macrolides,Trimethoprim,B-

lactams) (Dekievit et al.,2001)  : وهو ما ميثل يف اجلدول االيت ،-   
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  ــزاء ـــة األجـ ــن  (Tripartite)مضـــخات ثالثي ــألف مـ للغشـــاء الــــداخلي و  RND transporterتتـ

MFP وقنــوات بروتينيــة للغشــاء اخلــارجي(OM)  لضــخ أغلــب املضــادات احملبــة للمــاء(Schweizer 

,2003) . 

ــرون م    ــــون أوبـــــ ـــن نـــــــوع يكــ ــــدفق مـــ ــــخات الـــ ـــوميا  RNDضـــ ـــفرة كروموســــ ــ ـــورة عامـــــــة مشــ ــة للمضـــــــادات بصـــ ـــ املقاومــ

(Poonsuk and Chuanchuen ,2014)  ــن ،  وأن أنظمـــة الـــدفق للمضـــادات  وظيفيـــا تتـــألف مـ

transporters  لغشــاء الســايتوبالزمي مثــل ، وبــروتني  (MexB, MexD ,MexF ,MexY)مــرتبط 

لغشاء البريبالزمي   MexA(مثل  Periplasmic Membrane Fusion Protein  (MFP) مرتبط 

, MexC ,MexE ,MexC وبــروتني الغشــاء اخلــارجي (مثــل ، (OprM , OprJ , OprN   (

(Morita et al., 2012 ; Poonsuk and Chuanchuen ,2014) .  

  

   P. aeruginosaمضخات الدفق يف بكرت 2-4-6-1 

و   E.coliمن أمثلة مضخات الدفق يف البكرت السالبة لصبغة كرام واملميزة هـي تلـك املوجـودة يف عـزالت بكـرت     

تكون  P.aeruginosa  ،  ومضخات الدفق يف بكرت P.aeruginosa (Aeschlimann,2003)بكرت 

ت  إذ .   (Poole  and   Srikumar  ,2001)أكثـر متيـزا وأمهيـة مـن الناحيـة السـريرية  تتـألف مـن ثالثـة مكـو

:- exporter protein  (هــذه الربوتينــات واقعــة يف الغشــاء الســايتوبالزمي ) و outer membrane 

protein  (هــذه الربوتينــات واقعــة يف الغشــاء اخلــارجي ) وMembrane  Fusion Protein (MFP) 

لغشاء)  . ومتتلك هذه البكرت  على األقل أثنا عشر جينا   (Aeschlimann,  ,2003)(هذه الربوتينات مرتبطة 

و  MexAB-OprM وMexCD-OprJ تركييب ، يشفر ملضخات الدفق ، ومن أهم هذه املضـخات هـي  

MexEF-OprN  وMexXY 1-(جــدول ((Dekievit et al.,2001; Poonsuk and 

Chuanchuen ,2014) فــاجلني األول يشــفر للربوتينــات  . واجلينــات املشــفرة هلــذه املضــخات مرتبــة كــأوبرون  ،

لغشـــــاء البريبالزمـــــي  ــل ) (MexX,MexE,MexC,MexAاملرتبطـــــة   ــــفر للناقـــ ـــه يشـ ــني الثـــــاين فأنــ ــــا اجلـــ ، أمـ

(MexB,MexD,MexF,MexY)  (Transporter)  ، لغشـاء السـايتوبالزمي هـي الربوتينـات املرتبطـة 
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قـالت الـدفق   Osmon)يف اخلـال بدائيـة النـواة    (Efflux Transporter)وهناك مخـس عوائـل رئيسـية مـن 

et al.,2004 ; Webber and Piddock ,2003 ; Poole,2007)  : هي  

 Major Facilitator Super family (MFS)   

 Small Multidrug Resistance Family (SMR)  

 Resistance-nodulation - Division Family (RND)  

 Multidrug  and Toxic  efflux Family (MATE)  

 ATP-Binding Cassete  Family (ABC) 

تستخدم الطاقة الباعثة للربوتون كمصدر للطاقة  يف مجيع مضخات الدفق  أعاله  ، أي اليت تعتمد أيون اهليـدروجني    

(H+) وديوم أو أيون الص(Na+)  بوصفه مصدرا للطاقة ، ماعدا مضخات الدفق اليت تقع يف ضمن عائلة(ABC) 

ـــا تعتمـــد علـــى حتلـــل جزيئـــة  بوصـــفها مصـــدرا للطاقـــة الالزمـــة يف عمليـــة النقـــل ،  أمـــا العائلـــة الرئيســـية مـــن  (ATP)فأ

ت  حيــث تضــم هــذه العائلــة ثــالث عوائــل فرعيــة تقــوم بنقــل (RND)مضــخات الــدفق هــي مــن نــوع  األدويــة واأليــو

ت الدهنيـة  ، وتسـود هـذه العائلـة يف البكـرت السـالبة لصـبغة كـرام    (Elkins and Nikaido ,2003)والسـكر

،   P.aeruginosa  (Li et al.,2003)يف بكـرت   Mex B،ومـن أمثلـة هـذه املضــخات مضـخة الـدفق 

 . وتقســم مضــخات الــدفق E.coli  (Murakami et al.,2002)يف بكــرت  Acr Bومضــخة الــدفق 

RND ىل ثالثة أصناف :إ-  

  مضـخات دفـق ذات مكـون واحـدSingle –Component Pumps   تتـألف مـنRND  

transporter ــــودة يف مضــــــخة ـــي موجــ ـــط ، وهـــ ــي ) فقـــ ــــاء داخلــــ ـــرت  AcrD(غشــ لضــــــخ  E.coliلبكـــ

 املضادات احملبة للماء .

  مضـخات ذات مكـوننيTwo Component Pumps   مـن تتـألفRND transporter 

 لضخ املضادات األمفباثية املختارة . MFP(غشاء داخلي ) و 
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  مضخات الدفق بالزميدية األصل(Plasmid Efflux Pumps)   

أو القـــافزات  (Plasmids)حتمــل اجلينـــات املشــفرة هلـــذه املضــخات علـــى عناصــر وراثيـــة متحركــة مثـــل البالزميــدات    

(Transposons)  ــــى ــــيما اخلـــــال  (Integrons)أو علـ ـــواة ، السـ ــ ـــة الن ــال بدائيــ خلـــ ــــخات خاصـــــة  ــــذه املضـ وهـ

مقاومـة مـواد مثـل املقاومـة لألمـالح . عادة مـاتكون مضـخات الـدفق مقرتنـة مـع  (Wang et al.,2010)البكتريية 

،وعلـى الـرغم مـن أن  acrAB وهـي تكـون موسـطة مـن قبـل تعبـري عـايل للجـني  E.coliوبعض املضـادات يف بكـرت 

ال ان أصـناف مـن جينـات مضـخات الـدفق إبعض اجلينات هي تشفر ملضخات الـدفق ميكـن أن تكـون علـى بالزميـد ، 

تسـمح للبقـاء يف بيئـة معينـة   (Intrinsic)تقع على الكروموسوم حيث متنح اخللية البكتريية ميكانيكية مقاومة أصيلة 

. ومن أمثلـة مضـخات الـدفق املوجـودة يف البكـرت   (Webber and Piddock ,2003)مثل وجود مضادات 

  توجــد مضــخات E.coliويف بكــرت  Campylobacter jejuni  يف بكــرت  (Cme ABC) هــي

(AcrAB-Tolc , Acr EF-Tolc , EmrB ,EmrD)  ويف بكـرت P.aeruginosa توجـد 

(MexAB-OprM ,Mex CD-OprJ , Mex EF-OprN  ,MexXY-OprM )    ويف

ــرت  Streptococcus pneumoniae (Pmr A)بكــــرت   Salmonella(AcrB)ويف بكــ

typhimurium  ومضــخة(NorA)   يف بكــرتStaphylococcus aureus   وكــل مــن هــذه املضــخات

ت ، ومضخات  هي أيضا تدفق  RND   (CmeB ,AcrB , Mex    pumps)هي لدفق الفلوروكوينولو

مضادات عديدة  ، مثة جينات تشفر لدفق أكثر من مـادة خمتلفـة يف الرتكيـب الكيميـائي عـرب مضـخة دفـق واحـدة وهـي 

ذ تـــتمكن هـــذه إ (Multidrug Resistance Efflux Pumps)ى مبضـــخات الـــدفق املتعـــددة ماتســـم

قلة ملواد  املضخات من طرد العديد من املضادات احليوية اليت تعود ألصناف خمتلفة يف الرتكيب الكيميائي ، وقد تكون 

 Lowy)للخـــال البكترييـــة  أخـــرى فضـــال عـــن املضـــادات احليويـــة ، وبـــذلك تـــؤدي دورا مهمـــا يف املقاومـــة املتعـــددة

يف بكـرت  acr ABوأنظمـة الـدفق  P.aeruginosaيف بكـرت  Mex. أن التعبرياجليـين ألنظمـة الـدفق  (2003,

E.coli  ت و النمـو يف طـور ملغـذ يكون عايل عندما تكون البكرت حتـت ظـروف صـعبة : مثـل النمـو يف وسـط فقـري 

  .  (Rand et al.,2002)زموزية أوبتأثري صدمة أ(Stationary) الثبات 
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  مضخات دفق عامة(General Efflux pumps)   

ثـال ذلـك مضـخات الـدفق املتعـددة يف تشمل مضخات الدفق القادرة على دفق مواد خمتلفة يف تركيبهـا الكيميـائي ، م   

، اليت هلا القدرة على دفق مضادات تعود ألصناف خمتلفة يف الرتكيب الكيميائي فهي تسـهم يف املقاومـة املتعـددة  البكرت

  .  (Jin et al., 2012)للمضادات يف اخلال البكتريية 

  ألعتماد على مصدر الطاقة   (Source of Energy)أو 

يف نقل املواد وطرحها خارج اخلال ، أي حتتاج  (Active Transport)وتعتمد أنظمة الدفق على النقل الفعال   

اىل مصدر كيميائي للطاقة ألجناز وظائفها ، وبناء على ذلك تصنف مضخات الدفق اىل صنفني رئيسية حسب مصدر 

  : Symmons et al.,2012)الطاقة (

 ادر الطاقة األولية مضخات الدفق اليت تعتمد مص(Primary Active Transporters)  

  .  Adenosin Triphosphate (ATP)وتستعمل هذه املضخات الطاقة الناجتة عن التحلل املائي جلزيئة     

  ـــة ــ ـــة الثانويــ ـــادر الطاقــــ ــ ـــد مصــ ــ ــيت تعتمــ ـــدفق الـــــ ــ ــخات الــ ــ  Secondary Active)مضـــ

Transporters)  

بوصـــفه مصـــدرا  (+Na)أو علـــى تـــدرج أيـــون الصـــوديوم  (+H)يـــدروجني وتعتمــد هـــذه املضـــخات تـــدرج بروتـــون اهل   

  للطاقة يف عملية دفق املواد خارج اخللية .

  

   (Phylogenic Relationship)ألعتماد على  املنشأ الوراثي   أو

  وتصنف مضخات الدفق طبقا للمنشأ الوراثي اىل صنفني :

  مضخات الدفق كروموسومية األصل(Chromosomal Efflux Pumps)   

وحتمــل اجلينــات املشـــفرة هلــذه املضـــخات علــى كروموســـوم اخلليــة ، وتوجــد مثـــل هــذه  املضـــخات يف اخلــال حقيقيـــة    

  .(Wang et al.,2010)وبدائية النواة كليهما 
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واحــدة مــن وسـائل املقاومــة املهمــة يف  (Efflux pumps)تعـد أنظمــة الـدفق أو مــايطلق عليهــا مبضـخات الــدفق    

قالت بروتينيـة تقـع يف الغشـاء السـايتوبالزمي للخـال ، وتـؤدي دورا ها مـا اخلال حقيقية وبدائية النواة كليهما ، وهي  

ثريهــا الضــار ، وبــذلك متثــل وســيلة مقاومــة مهمــة  يف نقــل خمتلــف املــواد ، وطرحهــا خــارج اخلــال احليــة للــتخلص مــن 

. واملـواد املنقولـة عـرب هـذه النـاقالت    (Webber and Piddock ,2003 ; Marquez,2005)للخـال 

 (Hydrophobic Substance)ارهة للماء تكون أما سالبة الشحنة أو موجبة أو متعادلة ، فضال عن املواد الك

املـــواد ذات اخلاصـــية   (Hydrophilic Substance)مثـــل املـــذيبات العضـــوية والشـــحوم ، واملـــواد احملبـــة للمـــاء 

وهـي املـواد الـيت متلـك القطبـني الكارهـة واحملبـة للمـاء كليهمـا ، ومـن  (Amphipathic Substances)األمفيباثية 

ألضـــافة اىل املضـــادات احليويـــة ، املـــواد الســـامة واألصـــباغ واملعقمـــات  املـــواد األخـــرى الـــيت تـــدفق عـــرب مضـــخات الـــدفق 

ت    . (Hassan et al.,2007)واملطهرات واألدوية املضادة للسرطا

متخصصــة أو رمبــا تنقــل مركبــات خمتلفــة تركيبيــا (تشــمل مضــادات ألصــناف عديــدة) مــثال ورمبــا يكــون الضــخ ملــادة     

.  (Webber and Piddock ,2003) (MDR)الضـخ ميكـن أن يكـون مـرتبط مبقاومـة ملضـادات عديـدة 

اة يوجد نوعني من مضخات الدفق حبسب تواجدها يف الكائن احلـي ، وأنظمـة الـدفق الـيت توجـد يف اخلـال حقيقيـة النـو 

ت والربوتــوزوا واخلــال الســرطانية  ، و أنظمــة  مســؤولة عــن مقاومــة األدويــة واملضــادات احليويــة واملــواد الســامة يف الفطــر

  . (Poole , 2007) الدفق اليت توجد يف اخلال بدائية النواة املسؤولة عن املقاومة يف البكرت فضال عن الفايروسات

 

   Classification of Efflux pumpsتصنيف أنظمة الدفق 1-4-6-1 

العتمــاد علــى ثالثــة معــايري رئيســية  حبســب  خصوصــيتها للمــواد املنقولــة      Substrate)تصــنف أنظمــة الــدفق 

Specificity) ىل :إ  

  

  مضخات دفق متخصصة(Specific Efflux pumps)  

وهي املضخات اليت متتلك خصوصية يف نقل املواد وطرحها خارج اخلال ، مثال ذلك املضخات املتخصصة يف دفق    

  .(Van Bambeke et al.,2011)مضاد حيوي واحد 
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ت واجلزيئــات الصـــغرية الذائبــة يف املـــاء ومن هــا املضـــادات احليويــة وتعــرف هـــذه متخصصــة يف التبــادل غــري الفعـــال لآليــو

ختـــزال عــدد الثقــوب احليويــة أو أقطارهــا تضــيق أو تغــري شــكلها إ، تــؤدي حــدوث طفــرة تــؤدي اىل )Porinsالثقــوب بـــ(

  ىل داخـل اخللية البكتريية، ومن مث تصبح مقاومـة للمضـادات احليويـةإىل منـع دخـول جزيئـات املضادات احليويـة إالبكرت 

(Brook et al.,2001; Livermore,2002 ; Li et al.,2004; Yildirim et al.,2005);  .  

  

  : Alteration in Target Siteتغيري موقع اهلدف 2-6-1

ذ أن حـدوث  طفـرة جينيـة مفـردة إهذه اآللية البكرت من تطوير مقاومتها لعدة أنـواع مـن مضـادات احليـاة ، مكنت     

اهلدف بصورة كاملة ، ومن مث تنخفض ألفة املضاد هلذا املوقـع مثـال: كمـا يف املقاومـة ىل تغيري يف موقع إميكن أن يؤدي 

موعة األمينوكاليكوسيدية وغريها  (   ) .Walsh ,2000املوجهة ضد مضادات البيتاالكتام وا

  

  نتاج األنزميات املثبطة للمضادات إ 3-6-1

قاومــة البكــرت لــبعض أنــواع املضــادات مثــل أنتاجهــا أنزميــات نتــاج أنزميــات مثبطــة لــبعض املضــادات مهمــا  يف مإيعــد     

ـــزمي  ـــ ــــــ ــ ــل أنـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــبورينات مثــ ـــ ـــ ـــ ـــلينات والسيفالوسـ ــــــ ـــــ ــــــادات البنسـ ـــ ـــ ـــــام ملضـــ ـــ ـــ ــ ـــة البيتاالكتــ ـــ ـــــ ــم حلقــــ ـــ ــــــ و  Pencillinaseحتطــــ

Cephalosporinase (Cavallo et al., 2000)  موعة األمينوكاليكوسـيد . وكذلك توجد أنزميات حمورة 

. وتعــد هـذه األليـة مــن  (Llano-Sotelo  et al.,2002)الـيت تسـاعد البكـرت علــى املقاومـة هلـذه املضـادات 

 Jacoy)ذ مت أكتشاف هذه األنزميات بشكل متزايد يوما بعد أخر إ P.aeruginosaأليات املقاومة املهمة لبكرت 

 and Bush ,2006) .  

  

  

   Efflux Pumpsمضخات الدفق  4-6-1
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ــل املقاومـــة امل     ــات احلساســـة مســــبقا   (Acquired)كتســــبة حتصـ تمعــ ـــد وجــــود  عـــزالت بكترييــــة مقاومـــة يف ا عن

متالكها بالزميـدات أو عوامـل قـافزة أونتيجـة إللمضادات احليوية نتيجة تعرضها لتلك املضادات ، ويكون سبب املقاومة 

ــــيت  ـــة املكتســــــبة الــ ـــن يف املقاومــــ ــــرب تكمـــ ــــة واملشــــــكلة األكــ ــرة وراثيــ ـــداحــــــدوث طفــــ ـــــريع  إل زداد معـــ ـــــكل ســ ـــارها بشـ نتشـــ

)Merck,2002  .(  

ئعة مســبباً مرضــياً معروفــاً بقدرتــه علــى مقاومــة كثــري مــن جمــاميع املضــادات احليويــة شــا  P. aeruginosa تعــد   

ىل ظهور إستخدام الواسع للمضادات احليوية يف عالج األصابة اليت تسببها هذه البكرت ذ أدى اإلإستعمال حاليا  ، اإل

دة هــذه املقاومــة مــع مــرور الــزمن ، لــذا اصــبحت هــذه املقاومــة ســالالت ذ ات مقاومــة متعــددة للمضــادات احليويــة ، وز

).  وهــي Bush,2006 Jacoby andحــدى املشــاكل الشــائعة وخاصــة عنــد املرضــى الراقــدين يف املستشــفيات (إ

  (Horizontal gene transfer)ضافية  مثل أنتقال اجلـني أفقيـا إاملقاومة املنجزة بواسطة اكتساب ميكانيكيات 

(Meletis and Bagkeri,2013) .  

  

  هي : P.aeruginosaومن أهم ميكانيكيات مقاومة املضادات احليوية يف بكرت 

  

-  

  

  : Permeability Barrierمتالك حاجز النفاذية إ 1-6-1

تتمكن بوساطتها البكرت السالبة لصبغة كرام من مقاومة املضادات احليوية يعد حاجز النفاذية من الوسائل املهمة اليت   

اذ يتطلـب وجـود تراكيــز  (Selective permeability barrier)وبسـبب وجـود هـذا احلاجزأختيـاري النفاذيـة 

لبكـرت املوجبـة لصـبغة كـرام    ,.Winokur et al.,2001; Spanu et alعاليـة مـن املضـاد لقتلهـا مقارنـة 

لغشـاء اخلــارجي ((2002 الــذي يتكـون مــن متعـدد الســكريد  )Outer Membrane)، يتمثـل حـاجز النفاذيــة 

ــري  (Lipopolysaccharideالـــــدهين  ــورة غـــ ) ، وحيتـــــوي علـــــى ثقـــــوب مســـــامية ذات طبيعـــــة بروتينيـــــة تشـــــارك بصـــ
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Rresistant (ذات املقاومــة املتطرفــة ) وPan-Drug Resistant    (ذات املقاومــة شــاملة)(Meletis 

and Bagkeri ,2013) ،  ن البكــرت الســالبة لصـبغة كــرام تعــد مـن األنــواع املتعــددة أوقـد لــوحظ بصــورة واضـحة

ســتخدامها، ممــا إالــيت تظهــر مقاومــة ملــدى واســع مــن املضــادات حــال   (Multi-Drug Resistant)املقاومــة 

دة نسبة اإل   ).Livermore,2003مراضية ونسبة الوفيات (يسبب ز

تتأثر مقاومـة البكرت للمضادات احليوية بعدة عوامل منها نوع البكرت املسببة لأللتهاب، وموقع البكرت داخل جسم    

).    (Patel and Grank,2005  املضـيف، وتركيـز املضـادات يف موقـع األلتهـاب ، واحلالـة املناعيـة للمضيــف

ظم مضادات احلياة املستعملة يف العالج الطيب ، مما جعل هذه حساسية قليلة جتاه مع P.aeruginosaمتتلك بكرت 

، ويعـود سـبب مقاومـة هـذه البكـرت  (Japoni et al.,2006)البكـرت تشـكل خطـرا شـديدا علـى صـحة األنسـان 

ت ( جينــــات ) املقاومـــــة احملمولـــــة إللمضــــادات احليويـــــة اىل  ــا مـــــور ـــى البالزميـــــدات إمتالكهـــ ـــا علــــى كروموســـــوم أو علــ مــ

(Plasmids)  اليت تسبب تطور املقاومة للمضادات احليوية(Baho,2006)  وأشار .Raka et al. (2004)   

د املقاومــــــة  ت املختلفــــــة أدى اىل أزد ــــالج االلتهــــــا ــــام يف عــ ـــد ملضــــــادات البيتاالكتــ ــــوائي املتزايـــ ـــتعمال العشــ اىل أن األســـ

ت .   للمضادات احليوية من قبل البكرت املسببة هلذه األلتها

  

  هناك نوعان أساسيان من مقاومة البكرت للمضادات احليوية :

) واليت تكون فيها اخلصائص الوراثية هي املسؤولة عن تثبيــط املضـادات Intrinsicوهي املقاومة الطبيعية الذاتية (     

اجلديـــدة فتمكنهــــا مـــن مقاومــــة ىل األجيـــال البكترييــــة إاحليويـــة ، وهـــي جـــزء مـــن املقاومـــة الطبيعيـــة أو املتوارثــــة الـــيت تنتقـــل 

ــرام ومنهـــــا  ـــة كـــ ـــادات يف البكرتيــــــا الســـــالبة لصبغـــ ــك متعـــــدد الســـــكريد الـــــدهين ، اذ   P. aeruginosaاملضــ متتلـــ

Lipopolysaccharide )LPS ت الغشاء اخلارجي وتكـون  Outer membrane) الذي يعد أحد مكو

ثرياته احليوية يف اخلليـة البكتريية من خالل منـع دخـول  ذات قـدرة على منـع ارتبـاط املضـاد احليـوي وتداخلـه مع مواضع 

 Murray etاملضــاد اىل داخـــل اخلليــــة البكترييــة ممـــا جيعـــل هــذا النـــوع مـــن البكـــرت مقاومــة للمضـــادات احليويـــة (

al.,1999 .(  
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لسطح     اىل مستعمرات صغرية   (Aggregation)، يتبعه منو وجتمع اخلال  (Adhesion)لتصاق مايكرويب 

Microcolonies  ج وأخـــريا النضـــMaturation)   وأنتـــاج هـــالم خـــارج خلـــوي  ((Extracellular 

polymeric matrix)  وأنتشــاراخلال(Progeny cells)  لتكــوين مسـتعمرات جديــدة(Laverty et 

al.,2014)  .  

للبكـــرت الســـالبة لصـــبغة كـــرام  علـــى وجـــود لواحـــق اخلليـــة مثـــل األســـواط  (Adhesion)تعتمـــد مرحلـــة األلتصـــاق     

flagella  ـــــداب ــــدة   pili، واألهــ ت متعـــ ـــــكر ـــن ســ ــي مــــ ـــ ــكل رئيســ ــ ــألف بشـــ ـــ ــــة وتتــ ـــارج خلويـــ ــــرة اخلــــ ، واملـــــــادة املبلمـــ

)Polysaccharide) وبــروتني ، (,(Protein وحــامض نـــووي(Nucleic acid ((Donlan and 

Costerton ,2002 ; Wolcott and Rhoads ,2008 ; Laverty et  al., 2014)   هنـاك.

ت وأنتشار املضادات خارج هالم الغشاء عوامل حتث على تكوين  الغشاء احليوي وهي نقص األوكسجني ونقص املغذ

ذ تعد إ . (Momba et al., 2000; Davey and Toole,2000)احليوي وتضاءل معدل النمو واأليض 

ن تكوين الغشـاء احليـوي يسـمح إذ إقابلية البكرت على تكوين الغشاء احليوي من أحد عوامل الضراوة املهمة للبكرت ، 

هلروب من دفاعات املضيف ويقلل من تغلغل املضادات املايكروبية خالل األغشية املايكروبيـة ، ممـا يـؤدي اىل  للبكرت 

ثـري املـواد السـامة  قلة تعرض البكرت للمضادات احليوية ، ومن مث قلة فعالية هذه املضادات جتاهها وكذلك حتميهـا مـن 

 Hall-Stoodley et al .,2004; Stepanovic et)ة بصفة معقمات ومطهرات لقتـل البكـرت املستخدم

al.,2007)   .  

  

  للمضادات احليوية     P. aeruginosaمقاومة بكرت  6-1

ستخدام ملضاد البنسلني  ظهرت املقاومـة إنه بعد أول إذ لوحظ إن مقاومة املضادات احليوية ال تعد ظاهرة حديثة، إ    

  .  (Barlow and Nathwani,2005)له وبصورة سريعة يف بعض األنواع البكتريية 

لـذلك  MICستعمال الرتكيز املثـبط األدىن إيقصد مبقاومة البكرت للمضادات احليوية ظهور عزالت ال يثبط منوها     

ضادات واحدة من أهم املشاكل الرئيسية يف العامل ، حيث توجد  )، تعد مقاومة املAhmed et al.,1990املضاد (

 Extensively-Drug (ذات املقاومـة املتعـددة) و   Multi-Drug Resistantأنـواع مـن املقاومـة منهـا 
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املوجـود يف   Elastinن أنزمي الربوتييز له قابلية على حتليل  إاىل    Petermann et al . (2001)وقد أشار    

ــــات ا ـــ ـــ ـــن اجلزيئــ ـــ ـــ ــــدة مـــ ـــ ـــ ـــــواع عديــ ــ ـــ ــــة وأنــ ــــــ ــــة الدمويــ ـــــ ـــدران األوعيـــ ـــ ــ ـــ ــــــة  جـ ـــــ ـــــداد املناعيـ ــ ـــ ــــل األضــ ـــ ــ ـــــا  مثـــ ــــــ يولوجيـ ـــــة   ـــ ــ لفعالــ

Immunoglobulin)  ـــتمم ــ ت املــــ ـــــو ـــــايربينوجني  (Complement Compound)) ومكــــ والفــــ

Fibrinogen   ـا الستجابة املناعية لألنسان ، ويعمـل أنـزمي الربوتييـز علـى حتلـل األنسـجة الرخـوة ومكو اليت ترتبط 

وأن  . (Todar ,2004 ; Malloy et al.,2005)ومن مث حيلل فايربين  مع فايربين بروتييز كما يتداخل  أنزمي

ت البكـــرت املنتجـــة ألنـــزمي الربوتييـــز  ــا أي خلـــل يف وظيفـــة فـــايربينوجني يـــؤدي اىل نـــزف شـــديد وهـــي صـــفة مهمـــة ألصـ

(Caballero et al.,2004).  

  

  Haemolysin  Productionنتاج اهليمواليسني   إ 3-5-1

ت الـدم احلمـراء  ممـا يـؤدي اىل حتللهـا حمـد بـذلك األصـابة      اهليمواليسني هو أنزمي يقوم بتـدمري الغشـاء اخللـوي لكـر

نـوعني مـن  P.aeruginosa.  تنـتج بكـرت    Septic infection ( Liaw et al .,2000) التجرمثيـة  

ـــه   ـــق عليـــ ــــني األول :يطلـــ ـــه(   Phospholipase C (PLC C)اهليمواليسـ ـــق عليـــ ، واألخــــــر يطلـــ

Phospholipase H (PLC H   ،ذ تعمل هذه األنزميـات  بصـورة مشـرتكة  علـى حتطـيم الـدهون  إLipids  

ــا الســــمي للخــــال   Lecithin والليســــيثني  ثريمهــ  )وكالمهــــا يســــهم يف غــــزو  وحتطــــيم األنســــجة بوســــاطة 

Christopher et al ., 2005)   .  

  

        Biofilmالغشاء احليوي    4-5-1

هريـــة ملتصـــقة بســـطح مـــادة ومنغمـــرة يف هـــالم لـــزج خـــارج خلـــوي       Extracellularميثـــل جتمعـــات األحيـــاء ا

polymeric substances (EPS)   (Donlan,2002) وتتكـون غالبـا مـن نـوع واحـد أو مـن عـدة أنـواع ،

 Extracellular، ويظهــر أن  (Ali ,2012)بكترييــة تتــداخل مــع بعضــها الــبعض ومــع البيئــة الــيت تعــيش فيهــا 

DNA  هو املكـون الرئيسـي يف هـالم الغشـاء احليـوي(Sutherland ,2001)  وتتضـمن مراحـل تكـوين الغشـاء ،

  احليوي  :
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ت  الغشــاء اخللــوي    أنزميــا فعــاال يف تكســري P.aeruginosaتنــتج بكــرت      Cell)اللســثني  هــو أحــد مكــو

membrane ) كائنات حقيقية النواة مما يسمح للبكرت على الغـزو لل(Udo and Jacob ,2000) .  تلعــب

مركبـات اللسثيـن دوراً اساسيًا يف خفـض الشـد السطحي خلال احلويصالت اهلوائيـة يف الرئة فهي تعمـل كطبقــة سـطحية 

ت الـدماغ واألنسـجة العصـبية  ـامن مكـو ـا حيدث ضيق يف عملية التنفس  ، فضال عـن كو  Wilson and)وبدو

Dowling,1998) . ور  والكـــولني مـــن الليســـيثيني ،لـــذا هـــو اذ ميتلـــك فعاليـــة حتريـــر الفســـفPhospholipase 

ـــذه البكـــــرت ألنســـــجة اجلســـــم ــزو هــ ـــى غـــ ــــذا األنـــــزمي علــ ـــاعد هـ ــث يســ ــــا   حيـــ ــــفات الدهنيـــــة أيضـ ــــه الفوسـ ، بتحليلـ

(Phospholipids)   ــــــفنجيومايلني ــــــ ــــــ ـــل ســ ـــ ـــ ـــ ــ ــي   (Sphingomylin)مثــــــ ـــ ـــــ ــــــ ــني االثيلــــ ــ ـــ ــــــ ـــــ ــــفاتيديل األمــ ــ ـــ ـــ ـــــ وفوســـ

Phosphatidy ethanolamone) والسيفالني ((Cephalin)  والثرمبوبالستني(thromboplastine) 

   .   (Udo and  Jacob ,2000)اىل جانب حتليل اللسثني  

  

   Protease  Enzymeأنزمي الربوتييز    2-5-1

يعد أحد عوامل  الضراوة  خارج خلوية هلذه البكرت ألنه يعمل على حتطيم األنسـجة عـن طريـق حتليـل املـواد الربوتينيـة   

ــة يف ــليةاخلاصــ ت  الــــيت تســــببها بكــــرت   االنســــجة العضــ ــــاء األصــــا ـــجة أثن ـــدمري األنسـ ـــة يف تـ ــل املهمـ ، يعــــد مــــن العوامــ

P.aeruginosa    دة ضراوة البكرت  Pillar)، وهو واحد من أهم عوامل الضراوة يف مرحلة الغزو حيث يسهم بز

et al.,2000)    تنتج بكرت .P.aeruginosa   أنواع عديدة من أنزميات الربوتييز تشملElastase   بنوعية 

, Las A elastase  , Las B elastase   والربوتييـز القاعـدي(Alkaline protease)    وتسـهم هـذه

حلروق  سيما أنزمي   دة ضراوة البكرت  عند املصابني  ، ذ حيلل الطبقة املقرتنة والكـوالجني إ،  Elastaseاألنزميات بز

، فضـال عـن ذلـك فـان كـال النـوعني  يـدمران  (Braun et al , 2000)أمـا الربوتييـز القاعـدي فانـه حيلـل الفـايربين 

ــال  الطالئيـــة  لتليـــف الكيســـي  ممـــا يـــؤدي اىل دمـــار اخلـ ت املرضـــى املصـــابني   ــة ، وينتجـــان يف ر املـــادة الصـــلبة للقرنيـ

وعامـل   (Gama interferon y-IFN)أنرتفـريون كامـا  للجهـاز التنفسـي  ويسـهمان  يف عـدم فعاليـة كـل مـن

  .     Tumor necrosis factors TNF) ((Todar ,2008) التنخر  
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(Mittal et al.,2009) ـــمي  مـــــن البلعــــوم الفمـــــي ـــابة يف كــــل أجـــــزاء اجلهــــاز اهلضـ ـــد مســـــببات األصـ .  تعـ

(Oropharynx)  وصــوال اىل املســتقيم(Rossolini and Mantegoli , 2005) .  تصــيب العظــام

 , Gale) مــن املواقــع األوليــة لألصــابة   Hematogenous spreadواملفاصــل  أو األنتشــار دمــوي املنشــأ 

2012).  

  

  Virulence Factorsعوامل الضراوة     5-1

ا على   P.aeruginosaمتتاز بكرت      ت متعددة   لقابليتها  الكبرية على إحداث إبقدر نتـاج مـدى واسـع إصا

خلليـة (داخـل اخلليـة ) والعوامـل خـارج اخللويـة   ،   (Williams et al .,2000 )مـن عوامـل الضـراوة  املرتبطـة 

ــداب ( ــل األهـــــ ـــ ــ ــــة  مث خلليـــ ــــة  ــــراوة  مرتبطـــ ــــــل ضـــ ــــرت  عوامـ ــ ــذه البكـ ـــ ـــك هــ ـــــــال متتلــــ ـــــبيل املث ـــــى ســ ـــوط Piliفعلــ ) ، الســــ

(Flagellum)  ت الدهين . أما عوامل الضراوة  خارج  (Govan ,2007)نيت ، واألجل LPS، وعديد السكر

اخللويـة فتضـم السـموم ذات األوزان اجلزيئيــة  املنخفضـة الـيت تفرزهــا البكـرت  مثـل اهليمواليســني  أو عوامـل ضـراوة متعــدد 

 , Choi et al .,2002; Todar)والربوتييـز والفوسـفواليبيز والليسـيثينيز   ADPالربوتني مثل األنزميات الناقلة 

و Pyoverdin    و Pyocyaninصبغة   مثل نتاج صبغات إ، أو قد تكون أحد عوامل الضراوة مثل  (2008

Pyorubin   و Pyomelanin   (Brooks et al., 2001)    

  

  : هي P.aeruginosaمن عوامل الضراوة املهمة لبكرت 

  

  

  

  

  

    Lecithinase Enzymeأنزمي اللسيثينيز   1-5-1
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P.aeruginosa     ت بليغة يف عني االنسان  هي احدى أهم أسـباب إأن تسبب  )ثـومي لتهـاب القرنيـة اجلر إصا

Bacterial Keratitis)   عزلت بوصفها عامال مسببا أللتهاب امللتحمة لألطفال حديثي الوالدة(Neonatal 

Ophthalmia)  طن العني ،  تستطيع البكرت يف حالة وجود نقص يف ( Endophthalmitis ) ، والتهاب 

ت بليغـة سـريعة إنتاجهـا األنزميـات فتسـبب إدفاعات املضيف  فأن البكرت  تستطيع أن تتكاثر بسرعة ومن خـالل  صـا

 (Pillar et al.,2000 ; Chen and Hazlett ,2006)ىل فقـدان البصـرإمؤدية يف بعض احلاالت املعقـدة 

.  

ت منهــا اجلــروح واحلــروق        ت للجلــد أيضــا ذلــك بعــد تضــرر اجللــد  نتيجــة لعــدد مــن األصــا تســبب البكــرت اصــا

جلراثيم احمليطة وهذا يـؤدي اىل  التهـاب خـال األدمـة ، وحتـت األدمـة ، ومـن وغريها  مما يؤدي اىل  تلوث هذه املناطق 

اىل أحنـاء اجلسـم املختلفـة ،  حـاالت احلــروق   تـؤدي اىل حـدوث حتطـم نســيجي  P. aeruginosaمث أنتشـاربكرت 

 ; Todar , 2004 )   وتكاثرهـاونضـوح بالزمـا الــدم خـارج اجللـد لتصــبح  املنطقـة منبتـا جيــدا  لنمـو البكــرت

Brooks et al ., 2007)  ـرى الـدم  ، ممـا يسـبب حـدوث ،  وتصبح احلالة أكثر تعقيدا  عند انتقال  البكـرت  

  ) . Bacteremia   (Still and Law, 2001)جترمث الدم ( 

وتســبب قيحــا أخضــرا ، وكــذلك ال تنمــو علــى اجللــد اجلــاف ولكــن تنمــو جيــدا علــى اجللــد الرطــب  أن هــذه البكــرت   

ألكزمـة  وغريهـا مـن األمـراض اجللديـة  ،  ممكـن أن  ذه البكرت عند األشخاص  املصابني  ت الثانوية   حتدث األصا

صــابة اجللــد إ) ، تســهم (Zichichi et al ., 2000تتــداخل البكــرت مــع احلــاالت املستعصــية حلــب الشــباب 

ىل إاحلـــروق الشـــديدة  مباشـــرة بعـــد دخـــول املـــريض   خـــول البكـــرت   ، مســـتعمرةحلـــروق أو جـــروح العمليـــات  علـــى د

املستشــفى وذلــك نتيجــة  ضــعف مقاومــة األنســجة  التالفــة  ذات املســاحة الواســعة  مــن اجللــد  وحيــدث جتــرمث الــدم بعــد  

م مـن احلـرق عنـدما متـتص السـوائل  يف األنسـجة جمـددا اىل الـدورة الدمويـة    ;Yildirim et al ., 2005)أ

DeMacced  and Santos , 2005) .  

يكـون مكتسـبا مـن املستشـفيات     P.aeruginosaن العديـد مـن أمخـاج القنـاة البوليـة املتسـببة مـن قبـل بكـرتإ     

ــاري البوليـة    (Iatrogenic)وبعضـها يكـون عالجــي املنشـا   Urinary tract)والعوامــل املؤهبـة هــي قثطـرة ا

Catheterization)   ـــة ــ ــــرس الكلي ــــمل غـ ــــة  وتشـ ـــات اجلراحيـ  (Renal Transplantation)أو العمليــ
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(NNIS) National Nosocomial Infections   ت مجعــت مــابني للســيطرة املرضــية والوقائيــة لبيــا

يت يف املرتبة الثانية من املسببات الشائعة لذات الرئـة ،   P.aeruginosa  فان بكرت  (1992-1999)االعوام  

اري البولية ، ويف املرتبة السادسة من مسببات جمرى الدم يف وحدة العناية واملرتبة الرابعة من املسببات الشائعة ألمخاج ا

ألمكـان  السـيطرة علـى أنتشـار بكـرت   (Christopher et al. , 2005 )املركـزة  مـن  P.aeruginosaو

هــزة خــالل العــزل الصــحيح للمرضــى واســتخدام تقنيــات معقمــة ومراعــاة شــروط النظافــة ، مــع احلــذر عنــد اســتخدام األج

  .  (Shahid and  Mallik ,2004 )التنفسية وأجهزة القثطرة والغذاء  واالالت  األخرى ومراقبتها 

  

    P. aeruginosaأمراضية بكرت  4-1

ــرت        ـــد بكـــ ـــة     P.aeruginosaتعــ ـــات االنتهازيــ   (Opportunistic pathogen)مـــــن املمرضــ

(Driscoll et al.,2007 ; Govan ,2007)  ت لألشــخاص األصــحاء درا ماتســبب اصــا ــا إال إ، 

ــا تســبب األمخــاج النامجــة عــن نقــل إتســتطيع أن تســبب  لكبــت املنــاعي  ، كمــا أ ت خطــرية يف املضــائف املصــابة  صــا

  .  (Mittal et al .,2009) ( Organ Transplant Infection)األعضاء  

صــمامات القلــب األصــلي ملســتخدمي األدويــة داخــل الوريــد ، فضــال عــن     P.aeruginosaتصــيب بكــرت     

، وتثبــت البكــرت نفسـها علــى بطانــة القلــب أو ( Prosthetic heart valves )صـمامات القلــب الصــناعية  

) .  حتـدث (Xiong et al .,2000عـن طريـق الغـزو املباشـر مـن جمـرى الـدم    Endocardiumالشـغاف  

ذه البكرت على وجه احلصر يف األفراد الـذين يعـانون مـن نقـص يف ميكانيكيـة الـدفاع اجلهازيـة أو األمخاجات التنفس ية 

ـــة االبتــــــدائي  ـــي :ذات  الرئـــ ت هـــ ـــذه األصــــــا ـــية الســــــفلى ومــــــن أهــــــم هـــ ــة الــــــدفاع يف القنــــــاة التنفســـ ــــص يف ميكانيكيــــ نقــ

(Primary Pneumonia)  )   و ذات الرئــة املصــحوب بتجــرمث الــدم(Bacteremic Pneumonia 

(Bragonzi  et al .,2009)                                                                                                                             .

ارجيـة لتهـاب األذن اخلإ) .  وتشـمل  Todar ,2004لتهـاب أذن السـباحني   ( إتصيب األذن اخلارجية مثـل       

ــث   ـــي املــــزمن إلتو  (Maligant Otitis external)اخلبيــ  Chronic)هــــاب األذن الوســــطى القيحـ

Suppurative Otitis media )  ،(Rossolini and Mantengoli, 2005)   تسـتطيع بكـرت  .
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ـا على استغالل مركبـا ت عديـدة كمصـادر للطاقـة مثـل املركبـات النرتوجينيـة والكاربوهيـدرات  كمصـدر للكـاربون  كمـا أ

  . (Yitah and Essien , 2008)الحتتاج اىل عوامل منو معقدة 

ــة مـــن امللـــح ، والصـــبغات ،     ئيـــة  الـــيت تشـــمل : تراكيـــز عاليـ ــع مـــن الظـــروف الفيز تتحمـــل هـــذه البكـــرت  مـــدى واسـ

.  تؤدي طول فرتة األقامة يف املستشفى  اىل أرتفاع  نسـبة   (Blance, 2004)دة ، وحىت املطهراتومضادات عدي

ســاعة مــن دخــول املستشــفى  خصوصــا لــدى املرضــى املصــابني 72خــالل %20تواجــد هــذه البكــرت الــيت قــد تصــل اىل 

لعوامل املثبطـة للجهـاز .  كما ان أستخدام ا (Pollack , 2000 ;  Japoni  et al ., 2009)حبروق شديدة 

أو مضــادات االيــض أو مضــادات احليــاة أو األشــعاع  تعــد مــن   (Immunosuppressive agents)املنــاعي  

ــذا مـــــايعرف  األمخــــاج املكتســـــبة يف  ـــارها وهــ ــــذه البكــــرت  وأنتشــ ـــة  املــــريض لألصـــــابة  دة قابليــ ـــل  املســــرعة يف ز العوامـ

،  يسـهل عمليـة أنتشـار هـذه البكـرت    Nosocomial Infection )  ((Todar , 2004) املستشـفيات

املالمسة  املباشرة وغري املباشرة بـني املرضـى   ، وأسـتخدام أدوات اجلراحـة امللوثـة ،  علمـا أن هلـذه البكـرت القابليـة علـى 

التخدير  وأرضية صاالت البقاء يف املواد املطهرة والعالجات أو األدوية السائلة  ، مثل قطرات العيون ، فضال عن أقنعة 

   ) .(Qarah , 2007 العمليات وغريها  

الــذي يعــد  (Bacteremia)تتوضــح آليـــة أنتشـــار هـــذه البكتـــر فـــي داخــل اجلســم مــن خــالل حــاالت جتــرمث الــدم   

وكـذلك  ،   (ELsolh and Alhajhusain,2009)إلــى أنسـجة اجلسـم وأعضـائه املختـلفــة   وسطــا النتقاهلـا ،

ثــريات مسيــة للخليــة  وصــوهل ا اىل الســائل البيــين الــذي تعقبــه حــاالت مــن االلتهــاب احلــاد أو املــزمن بســبب مــا حتملــه مــن 

ثريها يف اجلهاز املناعي (    ).Fleiszing et al.,1997نتيجة 

ـذه البكـرت داخليـا      ـا تتواجـد علـى اجللـد  أو اجلهـاز   ( Endogenous)ميكن أن يكون مصدر األصابة  لكو

) أو  (Osteomylitisذ تنتقـــل بعـــدها اىل أمـــاكن أخـــرى مـــن اجلســـم مثـــل أمخـــاج العظـــام إالتنفســـي أو املعـــوي  ، 

لتليــف  (Endocarditis)التهــاب شــغاف القلــب   ــذه البكــرت هــم املصــابون  ، وأن أكثــر النــاس عرضــة لألصــابة 

. كذلك  وتسبب هذه البكرت أمراضا عديـدة منهـا أمخـاج اجلـروح   (Workentine et al .,2011)الكيسي   

ــاري التنفســية الســفلية ، وتســمم الــدم  ــاري البوليــة ، وأمخــاج األذن الوســطى املزمنــة ، وأمخــاج ا ، واحلــروق ، وأمخــاج ا

(Todar , 2004) علــى أحصــائيات  مركــز .   تصــيب  البكــرت العــني فتســبب تقرحــات يف القرنيــة  ، وأعتمــادا
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هتــة  لعــدم ختمريهــا    مـن الصــفات األخــرى هلــذه البكــرت    منوهــا  علــى وســط املــاكونكي  وتظهــر هــذه املســتعمرات  

تظهـر   ( Blood Agar)فيمـا تظهرعلـى وسـط  أكـار الـدم     (Non Lactose Fermentor)الالكتـوز  

) ،  ألنتاجهــا أنــزمي  اهليمواليســني  . تنــتج رائحــة الفواكــه املخمــرة  (Beta Hemolyticحمللــة للــدم مــن نــوع بيتــا 

ليز  (Oxidase)وتظهـر موجبـة  يف فحـص األوكسـيديز   . وتنمـو  Catalase)    ((Todar ,2004)  والكـا

. الـرقم اهليـدروجيين   (Moore and Flaws , 2011)وهـي صـفة مميـزة هلـذه البكـرت °  م 42ارة يف درجـات حـر 

(pH)    ت  مثــل الكلوكــوز ، واملــانتول ، والزايلــول    (7.4 -7.6)هلــا يــرتاوح بــني ، تكــون  مؤكســدة لــبعض الســكر

(Forbes et al.,2002 a)   جينيـة  مثـل ، وتتمكن هذه البكرت من استعمال  مركبات نرتوNO3  ذ تسـتعمل  إ

ائي لأللكرتون بدل األوكسجني  يف عملية التـنفس   ممـا يسـاعدها يف النمـو بظـروف الهوائيـة   )النرتوجني كمستقبل  

Todar , 2004; Dworkin et al., 2006 ; Todar ,2008)   .  

وهـي عبـارة عـن طبقـة     (Alginate Slime layer)متتلك بعـض العـزالت   طبقـة خماطيـة  ملـادة األجلينـت       

و  ت املتعددة  تشكل حمفظة للبكرت ، تقوم حبماية البكرت من املضادات احليوية (بوصفه حاجزا فيز لزجة من السكر

 Rezace et)ذ تقـــاوم العـــزالت املخاطيـــة  للمضـــادات احليويـــة بشـــكل اكـــرب مقارنـــة بتلـــك غـــري املخاطيـــة  إ) 

al.,2002)  ، ذ تتصـف معظـم العـزالت الـيت مصـدرها أمخـاج اجلهـاز التنفسـي إ. تثبط طبقة األجلينت  عمليـة البلعمـة

ا خماطية    Cystic fibrosisالسفلي  وال سيما املعزولة من مرضى   ;Baho,2006)التليف الكيسي للرئة بكو

Todar,2008)  ت ـــكر ــ ـــ ــــــددة السـ ـــة متعـــ ـــ ــ ـــة خارجيـ ـــ ــ ــــا طبقـ ـــ ــــــن امتالكهــ ـــال عـــ ـــ  (Extracellar،   فضـــ

polysaccharide   ((Todar , 2011).  

  

ئية  3-1        Epidemiologyالو

ت ، فضـال عـن تواجـدها علـى   P.aeruginosaتتواجد بكرت        يف بيئـات خمتلفـة مثـل الرتبـة واملـاء وعلـى النبـا

ين  أهـم املسـببات    P.aeruginosa. وتسـتوطن بكـرت  (Todar,2011)جلـد االنسـان  املستشـفيات وتعـد 

، ويكـون انتشـار هـذه البكـرت يف ردهـات وصـاالت املستشـفى  E.coliلألمراض املكتسبة من املستشفى بعـد بكـرت  

قال  ا  (Snoger, 2004)الذي يعد الراقدين والعاملني فيها وسطا  . تستطيع العيش يف بيئـات خمتلفـة بسـبب قـدر
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 Lederberg et)  وحســب مــا جــاء يف   Bergey, sيف مصــنف  P.aeruginosaصــنفت بكــرت     

al.,2000 ; Todar , 2011)     : على وفق االيت-  

 Kingdom : Bacteria                                                                                

Phylum : Proteobacteria                                                                        

Class  : Gamma proteobacteria                                                             

Order : Pseudomonadales                                                                     

Family : Pseudomonadaceae                                                                 

Genus : Pseudomonas                                                                          

   Species : aeruginosa .                                                                          

  

   P. aeruginosaالصفات العامة لبكرت   2-1 
  

ا سالبة لصبغة كرام ، ومتحركة وذلك ألمتالكها  سوط قطـيب واحـد         Single Polarتوصف هذه البكرت 

Flagellum)    وهـــي عصـــوية ، وتكـــون هوائيـــة جمـــربة ، (Obligatory aerobic) وهـــي غـــري مكونـــة ، . (

) ( x  0.8-0.5 (1.5-3))  ،  متتـــاز بنهايتهـــا مـــدورة   ، أقطـــار اخلليـــة  (Govan ,2007للســـبورات   

مايكروميرت ،   على شكل عصيات مفردة أو علـى شـكل جتمعـات  أو علـى هيئـة سالسـل قصـرية ،  وتفـرز العديـد مـن 

ت القيحيـة (Pyocyanin الصبغات منها صبغة البايوسيانني  ) اليت تكـون لـون أزرق خمضـر وهـي صـفة مميـزة لأللتهـا

(Todar .,  2004) .  

ـــايو فـــردين   هنـــاك صـــبغات اخـــر      )  ذات لـــون أخضـــر مصـــفر  هلـــا دور يف ( Pyoverdinى  هـــي صـــبغة  الب

األمراضــية ، وتتــألق هــذه الصــبغة عنــد تعرضــها لألشــعة فــوق البنفســجية  .  تكــون هــذه الصــبغات غــري ســامة   ، كمــا 

ــزالت   ــرى  كصـــبغة  البـــايو ميالنـــني   إتســـتطيع  بعـــض العـ ـــاج صـــبغات أخـ ـــة )  الســـوداء (Pyomelaninنت أو البني

  .  (Jawetz  et al ., 2001 )ذات لون بين  حممر    (Pyorubin)الغامقة  اللون ، وصبغة البايوروبني  
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  ستعراض املراجع إ- 1

رخيية عن بكرت     1-1     Pseudomonas aeruginosaنبذة 

)   (1872هلذه  البكرت عام  Bacterium  aeruginosaأول من اقرتح تسمية    Schroterيعد العامل     

)   (1882-1892الذي امتدت دراسته عشر سـنوات  منـذ عـام    Gesssardذ عزهلا من جروح متقيحة  . جاء إ

لقـــيح اومعناهـــا   Pyocyaneusمشـــتقة مـــن  Pyocyaninالــذي الحـــظ أنتـــاج هـــذه البكـــرت  لصــبغتني إحـــدامها 

 Nonوهـي صـبغة زرقـاء خمضـرة غـري متألقـة  P. aeruginosa) الـيت متيـز اإلصـابة ببكـرت (Blue pusاألزرق 

fluorescent)ــــــ ـــ ـــــبغة ) ذائبـــ ـــ ــرى صــــ ـــ ـــــاء واألخـــــــ ـــورم واملـــــــ ـــ ـــ ــــــة  fluorescinة يف الكلوروفـــ ـــفرة متألقــــــ ــ ـــ ـــــــراء مصــــ خضـــــ

Fluorescent)(  غري ذائبة يف الكلوروفورم ولكنها ذائبة يف املاء(Todar ., 2008) .  

بوصــفها كائنــا ممرضــا للنبــات مث   P. cepaciaبعــزل بكــرت   Burkholderقــام الباحــث 1950ويف عــام     

مـن القـيح    P. aeruginosaفقـد كـان أول مـن أسـتطاع عـزل    Burkholderia cepacia الحقـا مسيـت

،  مث مسيـت    Bacillus  pyocyaninاألخضـر املـزرق للجـروح ، وميزهـا بوصـفها  بكـرت عصـوية وأطلـق عليهـا  

Pseudomonas pyocyaneas   ــــرت ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــي بكـ ـــ ــــــ ــــــة   P.aeruginosa، وتنتمـــــ ـــــ ـــ ـــ اىل عائلــ

Pseudomonadaceae    الــيت تضــم جــنس ،Xanthomonas    فضــال عــنPseudomonas   الــذي

  .    (Macfaddin,2000;Baho, 2006; Todar,2008)نوعا  76يضم 

مـن األطعمـة  احملضـرة يف املستشـفيات   P. aeruginosaمـن عـزل   Shooter et al . (1971)وأسـتطاع     

 Whitpy، يف حــني عزهلــا   Klebsiellaو   E. coliكالســلطات  واللحــوم املــربدة  واخلضــر  اىل جانــب 

مـن مصــادر رطبــة متنوعــة يف املستشــفيات  كاحلنفيــات  وأوعيـة مجــع املالبــس  وحافظــات الصــابون  وأوعيــة   (1972)

  محل الضمادات  .

ىل أن أي اختالل موضعي  أو عام يف عوامـل إ  Dunn and Wanderink (1995) كما أشار كل من       

ة  قــد يســبب حــدوث ألتهــاب بتلــك البكــرت ، وهــي تعــزل مــن احلــروق امللوثــة والقــروح الســريرية  وجــروح اجلســم  الدفاعيــ

  العمليات  ومن األذن الوسطى  ومن املسالك البولية  .
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ت 2- الكشف عن مقاومة العزالت للمضادات املايكروبية من عوائل خمتلفة مثـل األمينوكاليكوسـيدات والفلوروكوينولـو

  والبيتاالكتام لتحديد املقاومة املتعددة للمضادات .

  

عـن مضـخات الـدفق املتواسـطة للمقاومـة  PCRالكشف املظهري بطريقـة العجلـة اخلشـبية والكشـف اجليـين بتقنيـة 3-

ملقاومة للكولستني  .   املتعددة للمضادات املايكروبية وعالقتها 

  .q RT-PCRهذه العزالت بتقنية  دراسة التعبري اجليين ملضخة الدفق الشائعة بني4-
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( RND) ر هلا بالزميد اليت تضخ املضادات  ، وهذا مايسـمى  مبضـخات دفـق ، فضال عن مضخات الدفق املشف

املشــفر هلــا كروموســوميا   MexAB-OprMمثــل مضــخة الــدفق     MDR-Efflux pumpsاملتعــددة  

 ;MexCD-OprN Poole , 2007و  MexXY مهمــة ســرير مثــل   أخــرى ومضــخات  دفــق

Meletis) and Bagkeri  ,2013)  . لـرغم مـن أن هـذه املضـخات تظهـر خصوصـية خمتلفـة للمـواد  لكنهـا

) مثـل األثيـديوم برومايـد  (Dyesقادرة على طرد أنواع خمتلفة يف الرتكيب الكيميائي اىل خارج  اخللية  مثل الصـبغات   

ــوي (Metabolic inhibitors))، املثبطــــات األيضــــية    (Detergent، املنظفــــات  ة  ،     املــــذيبات العضــ

Organic solvents ) املواد السامة  ،  ((Toxic compound       املعقمات واملطهرات،Biocides) 

(, .(Dumas et al.,2006)    

ــرات  يف اجلينــــات يــــؤدي       ــدوث الطفــ    P.aeruginosaىل حصــــول تطــــور ســــريع يف مقاومــــة بكــــرت  إأن حــ

هذه املضادات يف العالج، ويعد هذا النوع من املقاومة خطرا للمضادات احليوية وذلك خالل مدة قصرية من أستعمال 

ت هــذه البكــرت ، األمــر الــذي إوذلــك بســبب تطــور املقاومــة أثنــاء العــالج  وهــو مــا قــد يســبب فشــال يف عــالج  صــا

ــد للحـــد مـــن مقاومـــة هـــذه البكـــرت    ـــدة أو أســـتعمال أكثـــر مـــن عـــالج يف ان واحـ يتطلـــب البحـــث عـــن عالجـــات جدي

(Lynch, 2001; Nass et al.,2003)     وبـذلك ظهـرت احلاجـة اىل دراسـة وسـائل  املقاومـة الـيت متتلكهـا

نتشـارها  وبـذلك أسـتخدمت  إملعاجلتهـا واحلـد مـن   إىل الطـرق املثلـىمـن أجـل الوصـول   P. aeruginosa  بكـرت 

جـل حتديـد نـوع جينـات املقاومـة الـيت )  مـن أ (PCRالطرق اجلزيئية  والسيما تقنية التفاعل التضـاعفي لسلسـلة الـد 

  . (Nordmann and  Poirel, 2005; Cai et al., 2011)متتلكها  

   

ــدف التعــرف علــى دور مضــخات الــدفق يف املقاومــة املتعــددة للمضــادات املايكروبيــة  يف    لقــد جــاءت هــذه الدراســة 

تباع اخل   طوات االتية  :هذه البكرت املعزولة حمليا من مصادر سريرية خمتلفة ، 

مـن عينـات سـريرية خمتلفـة وتشخيصـها ، ومـن مث    Pseudomonas   aeruginosaمجـع عـزالت بكـرت  1-

  أنتخاب العزالت املقاومة للكولستني .
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                                                                                                                                                        املقدمة                          

أمراضـــا عديـــدة يف جســـم األنســـان  منهـــا أمخـــاج اجلـــروح   Pseudomonas aeruginosaتســبب بكـــرت      

ـــاري البوليـــة ، واألذن الوســـطى ، وجتـــرمث الـــدم واحلـــروق ، وأمخـــا  ،   (Bacteremia)ج العـــني ، وأمخـــاج اجللـــد ،وا

أليـدز  فهـي أحـد  أهـم  وتسبب أمراضا عديـدة عنـد األشـخاص الـذين يعـانون مـن نقـص املناعـة واألشـخاص املصـابني 

ت املكتسـبة  يف  املستشـ ألصـا )     (Nosocomial infectionفيات  األنـواع  البكترييـة  املسـببة  ملـا  يعـرف  

(Vianelli   et al., 2006)   ـذه البكـرت  اىل مقاومتهـا للعديـد مـن ت  . يعـود سـبب صـعوبة عـالج األصـا

ت   املضــادات املايكروبيــة ، مثــل مضــادات البيتاالكتــام واملاكروليــد ، فضــال عــن مقاومتهــا العاليــة ملضــادات فلوروكوينولــو

Flouroquinolones)  صــابة لألنســان إ) ، ممــا جيعلهــا احــدى  أخطــر املمرضــات وأكثرهــا(Lambert , 

2002) .  

 Falagas and) Kasiakou (Polymyxin E) تـزداد خطـورة هـذه البكـرت مبقاومتهـا  ملضـاد الكولسـتني  

خـــالل أرتباطـــه  )، الـــذي يعـــد أحـــد املضـــادات الفعالـــة ضـــد أغلـــب البكـــرت العصـــوية الســـالبة لصـــبغة كـــرام مـــن 2005,

لتـايل  LPS)لغشاء اخلارجي للبكرت ، مما  يـؤثر علـى أسـتقرار جزيئـة متعـدد السـكريد الشـحمي ( املشـحونة سـالبا، و

ت اخلليــة إيــؤدي  دة نفاذيــة  (Vidaillac et al.,2012)ىل عرقلــة التــوازن األزمــوزي وتســرب مكــو ، ويســبب ز

لتــايل يـــؤدي ذلــك  ، تنشــأ مقاومـــة  (Falagas  and Kasiakou ,2005)ــا  مو إىل غشــاء اخلليــة ، و

مـن خـالل حتـويرات للغشـاء اخلـارجي للخليـة البكترييـة تشـمل  P.aeruginosaبوليميكسني من قبل عزالت بكـرت  

. علـى الـرغم  (Denton et al.,2002)تقليـل مسـتوى بروتينـات الغشـاء اخلـارجي املتخصصـة ، وحتـويرات الـدهن 

 Bacillus polymyxa subspeciesمة األنزميية للكولستني غري معروفة ، لكن وجد أن بكرت من كون  املقاو 

colistinus   تنـــتج أنـــزميcolistinase   يعمـــل علـــى تثبـــيط عمـــل مضـــاد كولســـتني(Falagas and  

Kasiakou ,2005)   .  

مـــة املضـــادات وخاصـــة يف املمرضـــات ن أليـــة الضـــخ البكتـــريي املعتمـــد علـــى الطاقـــة هـــو الســـبب الرئيســـي يف مقاو إ      

. يشـفر جينـوم هـذه البكـرت  ألنـواع مـن (Morita et al., 2006)األنتهازيـة ذات املقاومـة املتعـددة للمضـادات 

 Resistance Nodulation cell-Divisionمضخات الدفق  املشفر هلا كروموسوميا واليت  تعود للعائلة  
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 للمضادات المايكروبية   P.aeruginosaمقاومة بكتريا  3-3   ٥١

 الكشف عن وجود مضخات الدفق بين عزالت الدراسة : 4-3   ٥٥

 الكشف المظهري عن مضخات الدفق : 1-4-3   ٥٥

دفق 2-4-3    ٥٦ خة ال ة بأ MexAB-OprM الكشف الجيني عن مض تعمال تقني  Conventionalس

PCR 

 Conventional PCRبأستعمال تقنية  MexY الكشف الجيني عن مضخة الدفق  3-4-3    ٥٩

دفق  MexAB-OprMالكشف عن التعبير الجيني لمضخة الدفق  4-4-3    ٦٠   MexXYومضخة ال

  q RT-PCRبأستعمال تقنية 

ستنتاجات والتوصيات ألا  

 االستنتاجات                                                                                  ٦٢

 التوصيات                                                                                     ٦٣

   المصادر                                                                                       ٦٤

 المالحق                                                                                       ٩٤
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   العزالت البكتيرية   6-2-2    ٣٥

       العزالت البكتيرية جمع1-6-2-2   ٣٥

 تشخيص العزالت البكتيرية        2-6-2-2       ٣٥

  Preservation  of  bacterial  isolates       دامتهاإحفظ العزالت البكتيرية و7-2-2   ٣٨

 Biofilm Formation testفحص قابلية العزالت البكتيرية على تكوين الغشاء الحيوي  8-2-2      ٣٩

 للمضادات المايكروبية   P .aeruginosaفحص حساسية بكتريا  9-2-2      ٣٩

      Protease productionالبروتيز  نتاجإ التحري عن 10-2-2     ٤٠

 الكشف عن مضخات الدفق في العزالت قيد الدراسة  11-2-2    ٤٠

 الكشف المظهري عن مضخات الدفق  1-11-2-2    ٤٠ 

 

 ٤١    

 Conventional)الكشف الجيني عن مضخة الدفق  بأستعمال التفاعل التضاعفي التسلسلي 2-11-2-2   

PCR) 

ي لجين   12-2-2    ٤٤ ر الجين ين  mexXدراسة التعبي ة    mexBوج  Quantitative Realبأستعمال تقني

Time PCR (q RT – PCR)   

  Total RNA Extractionالكلي      RNAأستخالص  1-12-2-2    ٤٤

   qRT-PCRبأستخدام تقنيةmexB وجين   mexXالكشف  عن التعبير الجيني لجين   2-12-2-2   ٤٥

  

 الفصل الثالث / النتائج والمناقشة                                             

    Pseudomonas aeruginosaعزل بكتريا  1-3   ٤٧

  Cultural Characterizationالتشخيص الزرعي  1-1-3   ٤٧

  Microscopical characterizationالتشخيص المجهري  2-1-3   ٤٨

  األختبارات الكيموحيوية  3-1-3   ٤٨

   P.aeruginosaالتحري عن بعض عوامل الضراوة المهمة لبكتريا  2-3   ٤٩

  Protease Productionأنتاج أنزيم البروتييز  1-2-3   ٤٩

  Hemolysin Productionأنتاج الهيمواليسين  2-2-3   ٥٠

  تكوين الغشاء الحيوي    3-2-3   ٥١



 
٤ 

 

  Real Time (PCR) RT-PCRتقنية  8-1     ٢٤

 الفصل الثاني / المواد وطرائق العمل 

 and Equipments  Materials لمواد المستعملة  األجهزة وا1-2       ٢٦

    األجهزة  المستعملة1-1-2      ٢٦

ة 2-1-2     ٢٧ ج ل اي ة وال او اد ال  ال

ة  1-2-1-2    ٢٧ ائ اد ال  ال

ة     2-2-1-2     ٢٨ و ا ادات ال اص ال   Antimicrobial diskأق

  

ة  3-2-1-2    ٢٩ ة ال  الع

ة    4-2-1-2    ٢٩ اس اللة ال   ( Standard  strain)ال

ة   5-2-1-2    ٣٠ ر   Culture mediaاألوسا ال

     Methodsطرائق العمل     2-2   ٣١

                               تحضير الكواشف والمحاليل المستعملة في تشخيص البكتريا 1-2-2    ٣١

 المحاليل الخزينة الخاصة باألختبارات الوراثية 2-2-2    ٣١

   Ethedium Bromideمحلول صبغة األثيديوم برومايد  2  - 2-2-2   ٣١

  :  RNAالمحاليل المستعملة في عزل   3-2-2-2   ٣١ 

  q RT – PCR  و  DNAالمحاليل المستعملة في التفاعل التضاعفي لسلسلة 3-2-2   ٣٢

  PCR master mixمحلول   1-3-2-2   ٣٢ 

    q RT – PCRالمستعمل في     master mixمحلول   2-3-2-2   ٣٢

  Primers Solutionمحاليل البواديء   3-3-2-2    ٣٢

 تحضير األوساط الزرعية  5-2-2    ٣٤

 - أالوساط الزرعية الجاهزة : 1-5-2-2    ٣٤

 أالوساط الزرعية  المحضرة  2-5-2-2    ٣٤



 
٣ 

 

  

 قائمة المحتويات                                            

  العنوان                                     الصفحة

المقدمة                                                                                              
١    

 الفصل األول  / أستعراض المراجع                                  

  Pseudomonas aeruginosaنبذة تاريخية عن بكتريا     1-1  ٣     

  P. aeruginosaالصفات العامة لبكتريا   2-1     ٤  

   Epidimologyالوبائية  3-1        ٥

    P. aeruginosaمراضية بكتريا أ 4-1     ٦

 Virulence Factorsعوامل الضراوة     5-1     ٨

    Lecithinase Enzymeأنزيم اللسيثينيز   1-5-1     ٩

  Protease  Enzymeأنزيم البروتييز    2-5-1     ٩

 Haemolysin  Productionأنتاج الهيمواليسين    3-5-1     ١٠

       Biofilm الغشاء الحيوي   4-5-1     ١٠ 

  للمضادات الحيوية     P. aeruginosaمقاومة بكتريا  6-1       ١١

  Alteration in Target Siteتغيير موقع الهدف 1-6-1      ١٣

  Permeability Barrierحاجز النفاذية أمتالك  2-6-1     ١٣

 أنتاج األنزيمات المثبطة للمضادات  3-6-1     ١٣

  Efflux Pumpsمضخات الدفق  4-6-1     ١٤

  Classification of Efflux pumpsتصنيف أنظمة الدفق 1-4-6-1    ١٤

  P. aeruginosaمضخات الدفق في بكتريا 2-4-6-1     ١٨

  Polymyxinمضادات  7-1     ٢١

  تركيب وكيميائية كولستين    1--1-7     ٢٢

  ميكانيكية عمل كولستين ومقاومة البكتريا له             2-7-1     ٢٣
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