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 الخالصة

عي ة جتعا من مصممادس  196من  Acinetobacter baumanniiعتلة من بكتريا 16 تضممت ا الاسا ممة عتش يت مم ي 

، كانا  16/2/2015الى  1/10/2014 ممريرية م تل ة فم مسممت مم ى بعلوبة التعليتم يمسممت مم ى اليتوش التعليتم للتاة من 

( على التوالم ، ينسممممية عتال  االدساس %8.3،  (10.8%اعلى نسممممية عتش لالب اليكتريا من مسممممحا  الحريق يالحري  

، يتم ت  ي  العتال  باسا ة الص ا  التظارية  %5وي على اقل نسية  لالب اليكتريا ، اما عي ا  الام فكانا تحت 6.9%

للتأكا من الت  ي  . أظار  نتائج التحري عن  ViTEK2عن أ ت اام جااز ً يالتحارية ياالختياسا  الكيتوحيويةفضال

على االلتصمممما  بسمممميوق ال اليا ان جتيع العتال  لاا اللابلية  Acinetobacter baumanniiعوامل الضممممراية ليكتريا 

، اما بال سية  %81.2عتلة لاا اللابلية على انتاج الغ اء الحيوي يب سية  13، بي تا كانا  %100اليالئية لألنسان يب سية 

. تم التحري عن حسممما مممية  %43.7لتضممم ا  الافأ فأن  ممميعة عتال  كانا تتتلت مضممم ا  دفأ بك اءة عالية يب سمممية 

دا  حيوية عائاة لتحتوعة الييتاالكتام ، فأظار  ال تائج ان اعلى نسممممممية ملايمة كانا لتضممممممماد العتال  ألسبعة مضممممممما

Cephalexin  ياقل نسممية ملايمة كانا لتضمماد  %100ب سمميةImipenem  تم تحايا التركيت التثيط االدنى  %50ب سممية .

MIC  لتضمماديCefotaxime  ، Ceftazidimeلة ، اظار  ال تائج ان قيم بيريلة التراكيت التتضمماع ة التتسمملسممMIC 

-16 له تترايق بين  MICفأن قيم  Ceftazidimeمكغم/مل ، اما مضممماد 1024-32  تترايق بين  Cefotaximeلتضممماد 

 مكغم/مل .1024

 ، التركيت التثيط االدنى ، عوامل الضراية ، مض ا  الافأ.  Acinetobacter: بكتريا الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study included isolation and identification of 16 isolates of Acinetobacter baumannii out 

of 196 samples collected from different clinical specimens in Baquba Teaching Hospital and 

Al-Batool Teaching Hospital from 1/10/2014 to 16/2/2015. The highest isolation rate of these 

bacteria from wounds and burns was (10.8%, 8.3%) respectively, and urine was 6.9% , the 

blood culture were to contain less proportion of these bacteria 5% . The diagnosis of isolates 

was based on phenotypic , microscopic characteristics and biochemical tests , in addition to use 

ViTEK2 device to confirm the diagnosis. The results of the investigation of virulence factors 

of  Acinetobacter baumanniishowed that all isolates have the ability to adhere on surfaces of 

epithelial cells of humans (100%), while the ability of 13 isolates to produce biofilm was 81.2% 

, while Seven isolates had possessed efflux pumps with high efficiency (43.7%) .The 

investigation of the sensitivity test against4 antibiotics from B-lactam group , the results showed 

the highest percentage was resistant to antibiotic Cephalexin 100% and lowest resistance to 

antibiotic Imipenem 50% .It was determined the Minimum Inhibitory Concentration MIC for 

cefotaximeand ceftazidime by method of multiplying serial concentrations , the results inducted 

that the minimum inhibitory concentration for cefotaxime values ranging between 32-1024 

µg/ml , as for the MIC ceftazidime his values ranging between 16-1024 µg/ ml. 
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 المقدمة

بكوناا عصيا  مكوسة ،  الية لصيغة كرام ، هوائية ، غير متحركة ، غير مكونة  Acinetobacterتتتاز أنواع بكتريا   

لتسوؤليتاا  (Opportunistic pathogen) للسيوسا  يغير م ترة لسكر الالكتوز، برز  أهتيتاا كتترض إنتاازي

  Acinetobacter baumannii( يال يتا ال وع Nosocomial infectionعن عاد كيير من إصابا  التست  يا  )

قاستاا على إكتساب التلايمة للتضادا  الحيوية ، يكللت فان قاستاا على عن ً فضاللتا يتتلكهُ من عوامل ضراية ، 

 [. 1] اليلاء لتاة طويلة فم بيئة التست  يا  أدى الى  رعة إنت اسها

يالتم تتضتن ذا  الرئة مسؤيلة عن العايا من اإلصابا  التكتسية فم التست  يا   A.baumanniiتعا بكتريا 

(Pneumonia( السحايا ، )Meningitis( تحرثم الام ، )Bacterimia( إصابا  األنسحة الرخوة ، )Soft-tissue 

infectionsإلتااب شغاف الللب ، ) (Endocarditis( إصابا  التحرى اليولم  ، )Urniary tract infections ي )

 [ .2( ] Respiratory tract infectionالتااب التحرى الت  سم )

العايا من عوامل الضراية التم تساعاها فم إحااث اإلصابة  م اا التح ظة يتكوي اا للغ اء A. baumannii تتتلت 

إنتاجاا بعض االنتيتا  مثل انتيتا  الييتاالكتاميت  الىً اضافةالحيوي يااللتصا  بال اليا الحية يالسيوق غير الحية 

 [.3] الييتاالكتام متا تحعل التضاد مركب فاقا ال عالية التم تعتل على مضادا 

ه الت عوامل تتيا من خيوسة هلب اليكتريا م اا عتر التريض اذ فم بيئة التست  يا  يA. baumannii  ت ت ر بكتريا

ً ما تستوطن الترضى التس ين، طواش فترة الرقود فم التست  ى، العالج اليويل بالتضادا  الحيوية يا عة  اناا غاليا

 لب يالضغطاالصابة باالمراض التتم ة كالسكري يامراض اللالى ً اضافةالييف، اديية كيح الت اعة كالستريياا ، 

يغيرها ، كتا ان ال ت اام االديا  التلوثة فم التست  يا  كاجاتة الت  س ياديا  الحراحة اثرب فم زيادة حاال  االصابه 

ً ضالفتكتن خيوسة هلب اليكتريا بسرعة انت اسها فم الييئة يتحتلاا للح اف ل ترة قا تصل الى اكثر من شار   [ .4]باا  

كثير من التضادا  الحيوية التست امة فم العالج  يتا الحايثة م اا يان من اهم آليا  التلايمة ملايمتاا التتعادة للعن 

التحوير فم ، Outer membrane proteins (OMPsمتتثلة بتغيير بريتي ا  الغ اء ال اسجم )للتضادا  الحيوية 

 Penicillin binding proteinبالي سلين  التتتثل باليريتي ا  الترتيية Alternation of target siteالتوقع الااف  

الى هافا هلب الاسا ة [ . للا 5]يامتالكاا لتض ا  الافأ التم تعتل على طرق التضاد الحيوي خاسج ال ليةاليكتيرية ، 

 .  A. baumanniiالتحري عن عوامل الضراية التاتة ليكتريا 
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 المواد وطرائق العمل

 Isolation and Identificationعزل البكتريا وتشخيصها 

  1/2014/10خالش ال ترة من  ،عي ة من الترضى الراقاين فم مست  يا   بعلوبة التعليتم ي اليتوش التعليتم 196جتعا 

. أخل  العي ا  تيعاً ل وع االصابة فلا أ ت امتالتسحا  التياشرة فم جتع عي ا  الحريق ي الحري  2015 /16/2لغاية  

الام  من أصابا  كل من الحااز اليولم يجااز الايسان على التوالم ، فم ق انم ي  يا عي ا  االدساس ، فم حين جتع

 أنابيب اختياس معلتة .

على الص ا  التظارية ل كل التستعترا  يقواماا يلوناا يححـمممممممتاا ، ً اعتتادا ًش صا العتال  اليكتيرية ميائيا   

الحـممتر على ي ـممط أكـمماس الام ي قاستاا على ت تير  كر الالكتوز على ي ط  عن قاستـمماا على تحليل كريا  الامً فضال

للتتييت بين شممممممكل ال اليا أخضممممممعا العتال  الى ال ح  التحاري بأ ممممممت اام صمممممميغة كرام . [ 4]  أكاس التاكونكم

ختياسالكتاليت ، ا مممت اما كللت االختياسا  الكيتوحيوية لت ممم ي  العتال  كأ .[ 5]يايحابيتااأي ممملييتاا لالب الصممميغة 

االيكسمممايت ، االنايش ، ا مممتاالر السمممترا  ، اليوسيا ، التثيل االحتر ، فوكس بري مممكايس ، الحركة ، ال تو على ي مممط 

[ . يتم التأكا من ت  ي  اليكتريا بأ ت اام 6]الحايا ثالثم السكر ياختياس قابلية نتو اليكتريا فم دسجا  حراسة م تل ة 

لت مم ي  اليكتريا  باسجة  عالية  من الاقة اذ يتضممتن  هلا    BioMerieux  قيل شممركة التحات من VITEK2  جااز

اختياسا  من  االختياسا  الكيتوحيوية التم  تسممممممتعتل  فم  ت مممممم ي   اليكتريا بحي   تصممممممل  دسجة  دقة  64الحااز 

يوية بالا  الحااز، ي تم اجراء كللت  يتكن  إجراء  فح  الحسا ية  للتضادا   الح%99 الت  ي   بالا  الحااز إلى  

 جتيع خيوا  العتل فم مست  ى اليتوش التعليتم . 

 Antibiotic susceptibility testأختبار حساسية البكتريا للمضادات الحيوية 

[ 7]الليا ية على ي ط أكاس مولر ه تونألختياس حسا ية اليكتريا للتضادا  الحيوية  Kerby- Bauerأ ت اما طريلة 

. أذ أختير  حسا ية العتال  قيا الاسا ة ألسبعة مضادا  حيوية تعود لتحتوعة مضادا  الييتاالكتام التم شتلا 

Cephalexin  ،Ampicillin-Sulbactum  ،Imipenem  ،Ceftazidime  (  30، يكانا تراكيت هلب التضادا 

 ،20  ،10  ،30  µgاعة يقرأ  ال تائج  24-18لتاة ° م 37سة /قرص( على التوالم ، حض ا االطيا  باسجة حرا 

بتالحظة م اطأ التثييط التتكونة حوش كل قرص أذ اعتير  اليكتريا حسا ة اي متو ية اي ملايمة للتضادا  حسب 

 [ .7] ملاسنة م اطأ التثييط مع التواص ا  الليا ية الواسدة فم

 

 Minimal - Inhibitory Concentrationقياس التركيز المثبط االدنى    

لحساب التركيت التثيط االدنى  Two Fold Dilution MethodSerialأ ت اما طريلة الت افيف التضاع ة التتسلسلة  

مايكريغرام/ مل  لتضادا  0.5-1024 [ . حضر  تراكيت متسلسة متضاع ة ترايحا بين8]لعاد من التضادا  الحياتية

Cefotaxime  ،Ceftazidime  (Kirklareli / Turkey أحتسب التركيت التثيط االدنى بأنه اقل تركيت يت ع ظاوس ،)
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 Break point، ي تم ملاسنة ال تائج مع نلية التوقف  ºم  37 اعة باسجة حراسة  18-24ال تو اليكتيري بعا ماة حضانة 

 [ .9]حسب ما يسد فم 

 Detection of virulance factorsالتحري عن عوامل الضراوة 

 Biofilmالتحري عن إنتاج الغشاء الحيوي .  1

مليلتر من محلوش التلح ال سلحم  5نُللا مستعترة م ردة نلية نامية على ي ط  أكاس التكونكم الى أنيوبة أختياس حايية على 

يبعا التتج الحيا بأ تعتاش التازج قُوسنا عكوسة العالأ مع عكوسة محلوش ثابا العكرة الليا م بعاها لُلح ي ط 

 اعة، تكون ال تيحة موجية ع اما تظار التستعترا   28-24ْم لتاة  37حترالكونكو يُحض ا األطيا  فم دسجة حراسة ا

 [ .10]  وداء اللون مع كثافة بلوسية جافة ، أما ال تيحة السالية فتيلى التستعترا  يسدية اللون

 Test Adhesion With Epithelial Cellsة .اختبار االلتصاق بالخاليا الطالئي 2

تم الحصوش على ال اليا اليالئية من سا ب عي ا  إدساس إناث غير مصابا  باختاج التحاسي اليولية ، إذ غسلا      

ال اليا بعا تر يياا بالتحلوش التلحم ال سلحم أسبع مرا  بإعادة ال يل التركتي فم كل مرة لتاة ختس دقائأ بسرعة 

 اعة  24مليلتر من متسيع بكتيري بعتر  0.5أخل  ليأ ال اليا بالتحلوش ال سلحم .ديسة / دقيلة ثم أعيا تع 2000-1500

لتاة  اعة ° م37مليلتر من عالأ ال اليا اليالئية التحضر ،متج ال ليط جيااً ثم حضن باسجة حراسة  0.5يأضيف اليه 

 5ياحاة مع التحريت كل ع ر دقائأ ثم غسلا ال اليا السبع مرا  بالتحلوش التلحم ال سلحم مع ال يل التركتي لتاة 

ديسة بالاقيلة لكل مرة للت ل  من اليكتريا غير التلتصلة بعاها أخل  قيرة من العالأ  1500-2000دقائأ بسرعة 

باسجة حراسة الغرفة ثم ثيتا بحراسة اللاب يصيغا ال ريحة بصيغة كرام ال اائم على شريحة زجاجية يتركا لتحف 

. لوحظا نتائج االلتصا  تحا التحار الضوئم بإ ت اام العا ة التيتية إذ تظار ال تيحة التوجية بالتصا  اليكتريا ب كل 

  ة من دين عالأ بكتيري ك حم رد أي تحتعا  على  يح ال اليا اليالئية. أ ت ام التلح ال سلحم مع ال اليا اليالئي

 [.11] ييرة  الية 

 

 Efflex Pump.الكشف المظهري عن مضخات الدفق 3

 [12]حسب ما جاء فم  EtBr-agar Cart Wheel Method اجري هلا االختياس بأ ت اام طريلة العحلة ال  يية 

 Bioneerمايكريغرام/مل لصيغة بريميا االثيايوم) 10,20,25,100,200,250 حضر  تراكيت م تل ة تترايق بين 

/ Korea  ) بأضافة نسب م تل ة من هلب الصيغة الى ي طTSA  Trypton Soy Agar  ثم ° م 45التعلم يالتيرد الى

 اعة م تاة على  24حضر عالأ بكتيري من العتال  اليكتيرية التراد اجراء االختياس لاا ب لل مستعترة م ردة بعتر 

يإ تعتاش  التحلوش التحلم ال سلحم التعلم يقوسنا عكوسته مع محلوش ثابا العكرة ليع الللب يالاماغ الصليي ط ن

مايكريليتر من العالأ أعالب بو اطة ماصة دقيلة كال على حاة ، يللحا كليرة ياحاة على ي ط  5الليا م بعاها  حب 

TSA  التحتوي على صيغة برميااالثيايوم يتركا االطيا  ل ترة فم دسجة حراسة الغرفة لحين ج اف الليرا  قيل قلب

 اعة ، فحصا االطيا  بأ تعتاش مصاس االشعة فو  الي  سحية  24لتاة ° م37 االطيا  ، حض ا االطيا  باسجة حراسة 
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U.V. light أ م تعيم تأللاً فم التراكيت العالية من الصيغة تتتلت مض ا  دفلتالحظة شا التألأ، فالعتال  اليكتيرية الت

 اعلى فعالية ملاسنة بالعتال  التم تتألأ فلط بالتراكيت اللليلة من الصيغة . 

 

 النتائج والمناقشة 

 Isolation and Identificationالعزل والتشخيص 

عي ة جتعا من مصادس   196من محتوع  % 8.2يب سية   A. baumanniiعتلة من بكتريا  16تم الحصوش على    

 ريرية م تل ة ) الام ، االدساس يمسحا  الحريق يالحري  ( أذ ان ال سية االكير للعتال  كانا ضتن عي ا  الحريق 

فم حين  8.3%عتال  ب سية  4من التحتوع الكلم يتلتاا نسية عي ا  الحري  اذ بلغا   % 10.8عتال  ب سية   7

اما ال سية االقل للعتال  كانا ضتن عي ا  الام اذ كانا عتلتان يب سية   %6.9عتال  ب سية 3كانا عي ا  االدساس 

 من التحتوع الكلم .  5%

تم ت  ي  العتال  اليكتيرية باالعتتاد على الص ا  التظارية يالتسعية يالص ا  التحارية لل اليا اليكتيرية   

( ، اذ اظار  هلب العتال  ع ا ت تيتاا على ي ط أكاس التاكونكم بكوناا 1وحيوية كتا ميين فم جايش )ياالختياسا  الكيت

مستعترا  صغيرة ، دائرية م تظتة ، ملساء ، شاحية ي غير م ترة لسكر الالكتوز فم حين ظار  على ي ط اكاس الام 

نتيتالايتواليسن . اظار  نتائج ال ح  التحاري ب كل مستعترا  سمادية اللون غير محللة للام لكوناا غير م تحة ال

ان خاليا اليكتريا التعتيلة صغيرة ذا  شكل عصوي مكوس ، ت تظم ب كل ازياج اي قا تكون م ردة ،  الية لصيغة كرام 

 تبأناا  الية ل ح  االيكسيايت ، موجية ل ح  الكتالي A. baumannii، كللت اظار  االختياسا  الكيتوحيوية ليكتريا 

يكانا ال تيحة  الية ل ح  االنايش ،  الية ل ح  احتر  IMVC، موجية ل ح  اليوسيت ، كللت تم اجراء فح  اش 

 تو على يبي ا نتائج  ال للكاسبون ،ً يحيااًالتثيل ،  الية ل ح  فوكا يري كايس يموجية ال تاالر السترا  مصاسا

ة فم الو ط ، لللت لحأ  الى ا تاالر الييتونتحرسة االمونيا عام قاستاا على ا تاالر السكريا  التتواجا TSIي ط  

متا أدى الى سفع الرقم الاياسيجي م الى اللاعاي يتغيير لون  يح الو ط التائل الى االحتر من دين تغير قعر االنيوبة 

تاا من ال تو فم ( ، عام قاستاا على الحركة ، يامكانيS2Hذلت عام إنتاجاا غاز كيريتيا الاياسيجين ) عنً فضال، 

عن A. baumanniiتعا ص ة فسلحية تتيت ال وع  ºم44ان قابيلة ال تو باسجة حراسة  ، إذºم 44ي  37دسجا  حراسة 

 بلية االنواع .
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 A. baumannii( االختبارات الكيموحيوية والمجهرية والزرعية لبكتريا  1جدول )

 النتيجة االختبار

Catalase + 

Oxidase - 

Urease + 

Simmon citrate + 

Indol production - 

Methyl red - 

Voges_ proskaure - 

TSI Alkalin/ non change 

S  Production2H - 

Lactose fermentation - 

Motility - 

Gram Stain Gram’s negative 

Growth in 44 C º + 

Haemolysin Production - 

 

لتأكيا الت  ي  ، يكانا ال تائج ميابلة لالختياسا  الكيتوحيوية التم VITEK 2العتال  بأ ت اام جااز  تم ت  ي 

 اجريا فم الت تير .

 Antibiotic susceptibility test اختبار حساسية البكتريا للمضادات الحيوية    

قيا الاسا ة للتضادا  التستعتلة ، أذ اظار  فم ماى ا تحابة العتال  ً ياضحا ًأظار  نتائج الاسا ة الحالية تياي ا

يهو من محتوعة  %100يب سية  Cephalexin( ان جتيع العتال  ملايمة لتضاد 2ال تائج التيي ة فم جايش )

[ اذ بلغا نسية التلايمة لالا التضاد 13] ي الو يوسي ا  الحيل االيش ، يجاء  هلة ال تيحة متوافلة مع ما توصل اليه 

، تت أ هلب  %100ب سية  Ampicillin-Sulbactumتا اظار  العتال  قيا الاسا ة بأناا حسا ةلتضاد  ، بي  100%

[ ، لكن 14] %6.2اذ بلغا نسية العتال  التلايمة لالا التضاد  Yuال تيحة مع دسا ة اجريا فم الصين من قيل الياح  

[ ، 15] %49اذ كانا نسية العتال  التلايمة لالا التضاد  Mirnejadلم تت أ هلب ال تيحة مع ما توصل اليه الياح  

، تت أ هلب ال تيحة  % Ceftazidime  68.7التلايمة لتضاد  A. baumanniiكللت بي ا ال تائج ان نسية عتال  بكتريا 

توصلا اليه  ، يال تت أ هلب ال سية مع ما %66.6[ اذ بلغا نسية العتال  التلايمة لالا التضاد 16]مع ما توصل اليه 

لالا التضاد كانا  A. baumanniiفلا اظار  ال تائج بأن نسية ملايمة عتال  بكتريا  Imipenem [ ، اما مضاد  17]

، ايضحا  Imipenem 49%بأن نسية العتال  التلايمة لتضاد [ 18]، يهلب ال تيحة تت أ مع ما توصل اليه  50%

لتضادا  الييتاالكتام تعتى لعاة ا ياب م اا تحلل التضاد الحيوي  A. baumanniiالاسا ة الحالية ان ملايمة بكتريا 

بسيب انتاج انتيتا  الييتاالكتاميت التم تعتل على ابياش فعالية مضادا  الييتاالكتام عن طريأ كسر حللة الييتاالكتام فم 
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متا يؤدي الى  ر بريتي ا  هلا الغ اءمحتوعة الي سلي اتوالسي الو يوسي ا  ، تلليل ن اذية الغ اء ال لوي للتضادا  يتغي

صعوبة مريس التضاد ييصوله الى موقع عتله أذ يحتوي الغ اء ال اسجم على ق وا  بريتي ية تاعى اليوسين التم تعتل 

،  Penicillin-Binding Proteinsعلى م ع دخوش التضادا  الى داخل ال لية اليكتيرية ، تلليل االل ة الى انتيم 

 ا  الافأ التم تعتل على قلف التضاد خاسج ال لية كللت فأن اال ت اام الع وائم لالب التضادا  ادى يامتالكاا لتض

 [ . 19]الى ظاوس  الال  بكتيرية ملايمة لاا 

 ( النسب المئوية لحساسية العزالت قيد الدراسة للمضادات الحيوية2جدول )

 المضادات الحيوية
 

 
 عددالعزالت )%(

 

 

Antibiotic Resistant Intermediate Sensitive 

Cephalexin ( 100 ) 16 ) 0 0 ) 0 )  0 ) 

Ampicillin-

Sulbactum 
) 0 0 ) ) 0 0 ) ( 100 ) 16 

Ceftazidime 11  (68.7 ) ) 0 0 ) 5  (31.2 ) 

Imipenem 8  (50 ) ) 0 0 ) 8  (50 ) 

 

 Minimal - Inhibitory Concentrationقياس التركيز المثبط االدنى  

 Cefotaxime  ،Ceftazidimeاخضعا جتيع العتال  قيا الاسا ة ألختياس تحايا التركيت التثيط االدنى لتضادين    

بيريلة التراكيت التتسلسلة التتضاع ة فم ي ط اكاس مولر ه تون ، ت ير ال تائج الى ان قيم التراكيت MIC حاد  قيم 

[ اذ اثيا ان نسية 20]، تت أ هلب ال تائج مع ما توصل اليه  1024-32تترايق بين  Cefotaximeالتثيية الانيا لتضاد 

 MIC، يلكن ت تلف هلب ال تائج مع دسا ة اجريا فم مصر اذ كانا قيم ≤ 32لاا MIC من عتالته يكون  % 91.2

  1024-16ايق بينله تتر MICفأن قيم  Ceftazidime[ . اما بال سية لتضاد 21] %100يب سية  256≤لالا التضاد 

، لكن التت أ  16لالا التضاد تكون بتراكيت اكير من  MIC[ اذ ايضح ان قيم 22]، تت أ هلب الاسا ة مع ما توصل اليه 

 .  64-0.5لالا التضاد تترايق بين   MIC[ اذ ايضح ان قيم 23]هلب ال تائج مع ما توصل اليه 

اال تعتاش التستتر لالا ال وع من التضادا  ياللي ي تج ع ه تيوس  يعتى  يب التلايمة لتضادا  السي الو يوسي ا  الى

ص ة التلايمة يخاصة عن طريأ تغييرالتوقع الااف أي عن طريأ أنظتة الافأ يكللت انتاج انتيتا  الييتاالكتاميت، يكل 

 . [24] هلب التيكانيكيا  ي  ر لاا كريمو وميا
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 Virulance factorsعوامل الضراوة   

    الغشاء الحيويBiofilm 

للتحري عن قابليتاا على انتاج الغ اء الحيوي ياظار  ال تائج ان A. baumannii اختير  جتيع عتال  بكتريا    

( ، يكانا هلب ال تيحة متوافلة مع ما 3لاا اللاسة على انتاج الغ اء الحيوي ، جايش ) % 81.2عتلة فلط يب سية 13

، يلكن لم تت أ نتائج الاسا ة الحالية  %80للغ اء الحيوي   A. baumanniiية انتاج بكتريا اذ بلغا نس [25] توصل اليه

عتال  ، يان  يب اختالف 3بواقع  %17.6[ اذ كانا نسية العتال  الت تحة للغ اء الحيوي 26]مع ما توصل اليه 

ال سب بين دسا ة ياخرى قا يعود الى عاة عوامل بيئية تؤثر على تكوين الغ اء الحيوي يتعيم نتائج متغايرة م اا دسجة 

 . [27]الحراسة ، الرطوبة ،  االيكسحين يغيرها 

اا ض التم يكون من الصعب معالحتان اليكتريا الت تحة للغ اء الحيوي تكون مسؤيلة عن العايا من االصابا  ياالمرا    

بسيب تلييا يصعوبة اخترا  التضاد الحيوي لالا الغ اء يكللت امتالر اليكتريا ص ة التلايمة للعايا من التضادا  

 [ . 28يالظريف الييئية الت تل ة ] Phagocytosisياليلعتة  Opsonisationالحيوية ، يملايمة اال تساغة 

    االلتصاقAdhesion 

ا ت اما لغرض اجراء هلا االختياس ال اليا اليالئية التعتيلة بالتر يب من االدساس الو يم ل ساء غير مصابا    

لاا اللابيلة على  A. baumanniiبألتااب التحاسي اليولية ، اذ اظار  نتائج الاسا ة الحالية ان جتيع عتال  بكتريا 

[ 29]( ، جاء  هلب ال تائج متوافلة مع ما توصل اليه 3جايش ) %100ية االلتصا  بسيوق ال اليا اليالئية لالنسان يب س

، يهلا ماي سر قاسة هلب اليكتريا على  %100لاااللابلية على االلتصا  ب سية  A. baumannii  اذ ايضح ان بكتريا 

ا ية الئية مرحلة ايلية يا ا تعتاس خاليا االنسان ياحااث االصابة اذ تعا عتلية التصا  اليكتريا على  يوق ال اليا الي

فم ال اليا اليكتيرية ، اذ تلتصأ هلب  Pilliلحايث االصابة ، كللت فأن عتلية االلتصا  تكون ملترنة بوجود ال تل 

 . [30]التوجودة فم ال اليا اليالئية يقا يؤدي هلا الى التاابا  حويض الكلية  Glycolipidال تال  بييلة 

  مضخات الدفقEfflex Pump 

للك ف عن يجود مض ا  الافأ بأعتتاد طريلة العحلة ال  يية A. baumanniiعتلة تعود ليكتريا  16اختير    

Ethidium Bromide-Agar Cartweel Method (EtBrCW )  ياعتتاد صيغة بريميا االثيايوم كتؤشر للك ف

ا الاسا ة تتتلت مض ا  دفأ بك اءة من اليكتريا قي % 43.7عتال  يب سية 7عن مض ا  الافأ ، اظار  ال تائج ان 

من العتال  ب سية  5تتتلت مض ا  دفأ متو ية االنتاجية ، فم حين ان  %25عتال  ب سية  4عالية ، بي تا كانا 

( ، تلاسبا هلب ال تائج مع ما توصلا 3اعيا نتيحة  الية لالا االختياس اي اناا التتتلت مض ا  دفأ ، جايش ) 31.2%

بي تا كانا نسية العتال  التم تتتلت  %52.9غا نسية عتالتاا الت تحة لتض ا  الافأ بك اءة عالية [ اذ بل31]اليه 

، اما نسية العتال  غير الت تحة لتض ا  الافأ يالتم اعيا نتيحة  الية هم  %8.8مض ا  دفأ متو ية االنتاجية 

. اكا  ال تائج ان معظم العتال  التم اظار  اناا تتتلت مض ة دفأ بالك ف التظاري كانا لاا اللابلية على  38.2%
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، ملاسنة مع العتال  التم  Ceftazidim  ،Cefotaximعالية بال سية لتضادا   MICتكوين الغ اء الحيوي يلاا قيم 

 كانا متو ية ي الية االنتاجية لتض ا  الافأ .

 

 على انتاج بعض عوامل الضراوةA. baumannii( : قابلية عزالت بكتريا 3جدول )

 *مض ا  الافأ االلتصا  انتاج الغ اءالحيوي سقم العتلة

Aw 1 - + - 

Aw 2 + + + 

Aw 3 + + ++ 

Ab 4 + + ++ 

Ab 5 + + ++ 

Aw 6 + + ++ 

Ab 7 + + ++ 

Ab 8 + + ++ 

AB 9 + + + 

Au 10 - + - 

Aw 11 + + - 

Aw 12 + + - 

AB 13 + + + 

Au 14 + + + 

Aw 15 + + ++ 

Au 16 _ + - 

 : عام امتالر اليكتريا عامل ضراية -تاش على امتالر اليكتريا عامل ضراية    /    + : 

Aw/ت ير الى العتال  التعتيلة من الحريق ::Ab  ت ير الى العتال  التعتيلة من الحري 

AB / ت ير الى العتال  التعتيلة من الام :Auت ير الى العتال  التعتيلة من االدساس : 

 *مض ا  الافأ / + : امتالر اليكتريا مض ا  دفأ متو ية االنتاجية  .

 ++ : امتالر اليكتريا مض ا  دفأ عالية االنتاجية .
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