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  .قسم علوم الحیاة / كلیة العلوم الجامعة المستنصریة  2و 1

  

  الخالصة

ملت  الجروح والحروق من عینات سریریة مختلفة شP.aeruginosa عزلة تعود لبكتریا  100تم الحصول على        

 .واألدرار والتھابات االذن الوسطى والبلعوم 

من  %44أختبرت حساسیة العزالت لثمانیة أنواع من مضادات الكوینولونات المختارة في البحث  أظھرت النتائج أن     

وفلوكساسین  لیف %60من العزالت مقاومة للنورفلوكساسین  و %55.3العزالت كانت مقاومة  للسبروفلوكساسین و 

من العزالت قاومة لوموفلوكساسین  %30من العزالت قاومة اأفلوكساسین و%7العزالت قاومة الینورفلوكساسین  %50و

  . Naldasic acidمضاد  %100في حین قاومة العزالت بشكل    Enoxacinمن العزالت قاومة مضاد  %80و 

ساسین وینورفلوكساسین وافلوكساسین  للعزالت  قید الدراسة التي ) للسبروفلوك MICتم تحدید التركیز المثبط االدنى (   

) 512- 8تراوحت بین (  MICأظھرت مقاومھ تجاه ھذا المضاد في فحص الحساسیھ باالقراص، وقد بینت النتائج ان قیمة 

المستخدمة  في   ات  الكوینولونات مایكروغرام /مل .أظھرت نتائج ترحیل الدنا المستخلص من العزالت المقاومة  لمضاد

  البحث أحتواء بعض العزالت على حزمة بالزمیدیة واحدة وعزالت أخرى أحتوت على حزمتین بالزمیدیة.

ھي األكثر   qnrAجینات المقاومة   P.aeruginosaفي بكتریا     qnrBو qnrAبیَنت نتائج التحري عن جینات     

  .      qnrBإنتشارا بین العزالت بالمقارنة مع 
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  لمضادات الكوینولونات  Pseudomonas aeruginosaمقاومة بكتریا  دراسة
  2و االء محمد محمود 1د. ریاض عبد الحسین دلول 

  

 

 

2Vol: 11 No: 2 , April 2015 ISSN: 2222-8373  

Study Quinolones  resistant in  pseudomonas aeruginosa 

 
Riad Abd AlHussain Delool 1, Alaa Mohammed Mahmood  2. 

 

Received 5 September 2012 ; Accepted 7 October 2012 

 

Abstract 

Study included (100) isolate of P.aeruginosa and identification From different sample 

including Wound ,burn , Urine ,  Otitis media  and throut infection . The sensitivity of these 

isolate were tested against eight type of quionlones antibiotic .the result appear peracentage of 

resistance (44%) for ciprofloxacin  and (55.3%) for Norfloxacin  and (60%)for Levofloxacin   

and (50%) isolate resistant E norfloxacin and (7%) resistant ofloxacin and all  isolate resist  

Naldasic acid . 

The minimum inhibitory concentration (MIC) was determined  for isolate resist of  

Ciprofloxacin ,Ofloxacin and Enorfloxacin by test ing disces method sensitive . and (MIC )  

valus for them between (8) µg\ml and (512)µg\ml . 

The result of Gel electroph orph es appear ed some  isolated quinolones  resist  contented  

asingle plasmid bandand tow plasmid band . using poly merase chain reaction to determinated 

resistance gene qnrA & qnr B inP.aeruginosa.. qnr A gene is more  diffusion  between 

P.aeruginosa isolates .  

Key word :P.aeruginosa ,Quinolones , qnrA 

 

  المقدمة

سالبة لصبغة كرام ھوائیة غیر مخمرة لسكر الالكتوز وتفرز العدید من الصبغات منھا صبغة  P.aeruginosa بكتریا     

) التي تكون ذات لون ازرق مخضر ویمكن مالحظة الصبغات على سطح الطبق الزرعي و Pyocyaninالبایوسیانین (

اصفر مخضر وتتألق ھذه الصبغة عند  ) ذات لونPyoverdin) (Fluoresceinصبغة اخرى في صبغة البایوفردین (

)،  ان بكتریا 2امة (ـــــــ، وتكــــــــون ھذه ھذه الصبــــــــغات غیر سUVتعرضھا لالشعة فوق البنفســــــجیة 
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P.aeruginosa  جراثیم انتھازیةOpportunistic pathogen ) وتكون مترممة على االنسانCommon Human 

Saprophyteبب اصابات لالشخاص االصحاء اال انھا تستطیع ان تسبب اصابات خطیرة في المضائف ) ونادرا ما تس

 Organكما انھا تسبب االخماج الناجمة عن نقل االعضاء  Immunocompromsed hostsالمصابة بالكبت المناعي 

Transplant Infection )1لمجاري البولیة ). وتسبب العدید من األصابات مثل تجرثم الدم وذات الرئةوالتھاب ا

) مما یزید من خطورة انتشار مثل ھذه MDR)  تظھر مقاومة متعددة للمضادات الحیویة(2، 1والحروق والجروح  (

  ).3العزالت المرضیة ( 

 nalidixic acid، وكان المضاد الجرثومي األول ھو  Lescherمن قبل العالم  1962اكتشفت الكوینولونات عام       

,إذ كان االستعمال مقتصراً على معالجة أخماج المجاري البولیة الناجمة عن naphthyridine 1,8 المشتق من المركب

  )           4البكتریا السالبة لملون كرام ، بعد ذلك تطورت ھذه المجموعة لتصبح أكثر أھمیة وتأثیراً في معالجة االخماج البكتیریة (

نوعیة في المعالجة السریریة خالل فترة أواسط الثمانینات ،فقد أظھرت ھذه  إن استعمال ھذه المضادات الجرثومیة یعد نقلة

),والتھاب نقي العظم  Prostitisالمضادات فعالیة في معالجة االخماج البكتیریة الخطرة مثل التھاب البروستات ((

)Osteomyelitis) والتلیف الكیسي ,(Cystic fibrosis) والحمى التایفوئیدیة, (Typhoid fever )(5 ظھرت مركبات (

  ) .6وغیرھا (  Norfloxacin  ,Ofloxacin  ,Pefloxacinأخرى ضمن الجیل الثاني مثل 

  Topoisomerase IIتكون ھذه المضادات ذات تأثیر قاتل للبكتریا , تتداخل مع أیض الدنا عن طریق تثبیط إنزیمین ھما   

في البكتریا  IV Topoisomeraseون كرام واإلنزیم اآلخر ھو في البكتریا السالبة لمل gyrase DNA أو ما یعرف بـ

), بدأت ھذه المقاومة بشكل تدریجي بحصول طفرة مفردة في الموقع الھدف للمضاد وھو إنزیم              7الموجبة لملون كرام (

Topoisomerase IV  أو حصول طفرات إضافیة ألنزیمDNA gyrase)8.(  

ه البكتریا في مقاومتھا لمضادات متعددة ، وقابلیتھا على إكتساب عوامل وراثیة تشفر لمقاومة تكمن خطورة اإلصابة بھذ  

العدید من المضادات الجرثومیة منھا السبروفلوكساسین، وتبادلھا مع بكتریا أخرى ، ویمكن ان تكون مصدراً لنشر جینات 

لعائدة للجنس نفسھ ، أو األجناس البكتیریة األخرى ، المقاومة عن طریق اإلقتران ضمن النوع نفسھ أو األنواع األخرى ا

صعوبة عالجھا مما یزید من ضرورة إیجاد بدائل جدیدة لعالج اإلصابات الناتجة عنھا ، ھناك العدید من الدراسات وبالتالي 
لى المستوى لمضادات الكوینولونات اال ان الدراسات حول ھذه المقاومة ع P.aeruginosa المحلیة حول مقاومة بكتریا

  في العزالت المحلیة لبكتریا  qnrBو qnrAالجزیئي تكاد تكون قلیلة جدا لذا جاءت ھذه الدراسة للكشف عن جینات 

P.aeruginosa الكوینولونات المقاومة .  
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  طرائق العمل

   العزالت البكتیریھ-1

ن الوسطى والتھاب البلعوم  للتحري عن جمعت عینات سریریة مختلفة شملت الجروح والحروق واألدرار و التھاب االذ 

. زرعت العینات على وسط اكار الدم ثم نقلت الى األوساط األنتقائیة بعدھا شخصت العزالت  P.aeruginosaبكتریا

  ). 9اعتماداً على الصفات المجھریة والزرعیة وحسب ما جاء في   ( 

  فحص الحساسیة للمضادات المایكروبیة-2

لعزالت تحت الدراسة لمضادات الكینولونات المستخدمة في الدراسة  بطریقة االقراص على وسط تم أختبار حساسیة ا  

  ).  CLSI )10مولر ھنتون الصلب ، وتم تحدید المقاومة والحساسیة أعتماداً على االقطار القیاسیة حسب 

  ) MICتحدید التركیز المثبط االدنى (-3

ضادات السبروفلوكساسین وینورفلوكساسین وافلوكساسین  بطریقة التخافیف ) لمMICتم تحدید التركیز المثبط االدنى ( 

  ). 11المتضاعفھ المتسلسلھ بالوسط الزرعي سائل وحسب ما ورد في ( 

  البكتیري DNAعزل -4

تم عزل دنا عزالت البكتریا المقاومة لمضادالسبروفلوكساسین ونورفلوكساسین و افلوكساسین  ولیفوفلوكساسین 

) من العزالت البكتیریة المشخصة promega )USAاسین  باعتماد عدة أستخالص الدنا المجھزة من شركة وینورفلوكس

  ).%0.8ورحلت نتائج االستخالص باستعمال ھالم االكاروز (

  qnrBو qnrA الكشف عن الجین  -5

و   12وفقاَ لما ذكر في  (    P.aeruginosaفي بكتـــــریا     qnrBو qnrAأختیرت البوادئ النوعیة الُمستھدفة لجینات   

الُمجھزة لھا بإستعمال الماء المقطر الالّأیوني  Alpha DNA)  إذ تم تحضیر محالیلھا الخزینة حسب تعلیمات شركة 13

و   12مایكرولیتر ، وقد تم إجراء التفاعل التضاعفي حسب ماذكر من قبل  ( \) بیكومول100الُمعقم للحصول على تركیز (

13.  (  

  

  نتائج والمناقشةال

من عینات سریریة مختلفة شملت الجروح والحروق  P.aeruginosa عزلة تعود لبكتریا 100تم الحصول على    

ً اعتماداً على صفاتھا المظھریة عند  واألدرار والتھاب االذن الوسطى  والدم . شخصت العزالت البكتیریة النامیة مبدئیا

ساعة ، فظھرت  24لمدة ° م 37لمكونكي في ظروف ھوائیة بدرجة حرارة تنمیتھا على وسط آكار الدم  وأكار ا
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للشرائح  مستعمراتھا صغیرة شاحبة غیر مخمرة لسكر الالكتوز عند تنمیتھا على وسط ماكونكي. أظھر الفحص المجھري

وحسب ما ورد في  ( المصبوغة بملون كرام عصیات مكورة مرتبة بھیئة ثنائیة سالبة للصبغة ھذا یتوافق و ممیزات بكتریا 

) وعند تنمیة العزالت على وسط السیدومونس أكار تظھر المستعمرات الصبغات الخضراء الغیر مفلورة وزرقاء  9

  ).14المخضرة المفلورة (

أختبرت حساسیة العزالت  قید الدراسة لمضادات السبروفلوكساسین و النورفلوكساسین و لیفوفلوكساسین، أظھرت      

من العزالت مقاومة للنورفلوكساسین  و  %55.3من العزالت كانت مقاومة للسبروفلوكساسین و  %44النتائج أن 

من العزالت  %30من العزالت قاومة اأفلوكساسین و%7العزالت قاومة الینورفلوكساسین  %50لیفوفلوكساسین  و60%

مضاد  %100ة العزالت بشكل في حین قاوم   Enoxacinمن العزالت قاومة مضاد  %80قاومة لوموفلوكساسین و 

Naldasic acid  

) للسبروفلوكساسین  وینورفلوكساسین  وافلوكساسین  للعزالت  قید الدراسة التي  MICتم تحدید التركیز المثبط االدنى (   

) 512- 8تراوحت بین (  MICأظھرت مقاومھ تجاه ھذا المضاد في فحص الحساسیھ باالقراص، بینت النتائج ان قیمة 

وقد وصلت نسبة  P.aeruginosa وجود مقاومة متعددة للمضادات بین عزالت بكتریا )15الحظ ( روغرام /ملمایك

 P.aeruginosa) مقاومة عالیة بین عزالت بكتریا  16، كذلك وجد (  %58المقاومة لمضاد السبروفلوكساسین الى 

  .%45لیفوفلوكساسین  وصلت ل 

ونورفلوكساسین و افلوكساسین   السبروفلوكساسین العزالت المقاومة لمضادأظھرت نتائج ترحیل الدنا المستخلص من 

ولیفوفلوكساسین  وینورفلوكساسین  أحتواء بعض العزالت على حزمة بالزمیدیة واحدة وعزلة واحدة تحتوي على حزمتین 

التي درسھا على حزمة P.aeruginosa) من احتواء عزالت بكتریا 17).تتفق ھذه النتیجة مع ماذكره (1بالزمیدیة (شكل 

في بكتریا  kb 225-15اكثر من حزمة بالزمیدیة مختلفة األحجام من  )18بالزمیدیة مفردة بحجم متقاربة  ، ووجد  (

P.aeruginosa . التي درسھا  

 Klebsiella pneumoniaeفي العزالت السریریة لبكتریا    pMG252محمولة على بالزمید  qnr) ان جینات 19ذكر (
بین عزالت العائلة المعویة. تم الكشف عن   qnrA) شیوع جینات 20صفة مقاومة الكوینولونات ، كذلك الحظ (تحمل 

)عن وجود  18) ، وكشف (19(  1998سنة   qnrAمقاومة الكوینولونات المرتبطة بالبالزمیدات والمسؤؤل عنھا الجین 

  تالمقاومة للكوینولوناP.aeruginosa في بكتریا  qnrAالجین   

ھي األكثر   qnrAأن جینات المقاومة  P.aeruginosa في بكتریا  qnrA , qnrBبیَنت نتائج التحري عن جینات     

) ان عزالت بكتریا العائلة المعویة المقاومة 22و21) . وجد (2(شكل   qnrBإنتشارا بین العزالت المحلیة بالمقارنة مع

  لمقاومة تنتقل بین األنواع المختلفة باالقتران البكتیري .وان ھذه ا qnrA للكوینولونات  كانت تحوي جین 

   .  
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  المقاومة لمضادات الكوینولونات  P.aeruginosa) المحتوى البالزمیدي لعزالت بكتریا 1شكل (

  

  qnrAبإستعمال البوادئ النوعیة لجین P.aeruginosaلبكتریا    PCR) الترحیل الكھربائي لناتج تفاعل2شكل ( 
  8)  العزلة4المسار (             7)   العزلة 3المسار (    3)  العزلة 2) الدلیل الحجمي    المسار (1(المسار 
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