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 الخالصة

من عينات سووريرية ملتل ة لووملج الجر     Acinetobacter baumanniiعزلة لبكتريا  15تم الحصوووع عل  

اختبرت حسووواسوووية العزات لماوووادات السوووبر فلوكسووواسوووين   الحر ق  األدرار  سووواال النلال اليووووكم  ال م 

من العزات كا  مقا مة للسووبر فلوكسوواسووين     %06 النورفلوكسوواسووين  الي ورفلوكسوواسووين نتارت النتاا  ن  

( للسبر فلوكساسين    MICتم تح ي  التركيز المثبط اادن  ) مقا مة للنورفلوكساسين  الي ورفلوكساسين  7% 37

ل راسووة التم نتارت مقا مة تجاه ا ا الماوواد فم فحح الحسوواسووية  ااقراين  ق   ينج النتاا  ا  للعزات قي  ا

مة  قا مة  4-512ترا حج  ين )  MICقي نا من العزات الم ل  تاا  ترحيل ا مل  نتارت ن مايكر غرام     /   )

ات اا  التحري عن جين ينج نت لماووواد السوووبر فلوكسووواسوووين نحتوا   ع  العزات عل  حزمة  ة.مي ية  اح ة 

qnrA    qnrS   فم  كترياAcinetobacter baumannii  ن  جينات المقا مةqnrA   ام األكثر إنتيووارا  ين

   qnrSالعزات المحلية  المقا نة مع 

   plasmidن  qnrSن  qnrAن  Ciprofloxacinن  Acinetobacter baumannii:  الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Fifteen (15) Acinetobacter baaumannii isolated and identied from differentclinical samples 

including wounds , burns , Urine , CSF and blood . the sensitivity of these isolate were tested 

against Ciprofloxacin , Norfloxacin and levofloxacin . the result revealed that preacentance 

(60%) of them are resistant for ciprofloxacin and (73.3%) for levofloxacin and norfloxacin. The 

minimum inhibitory concentration (MIC) was determined for isolates resistant for 

Ciprofloxacin by using sensitive disces method. (MIC) valus for them was between (4-512) 

ug/ml. The result of Gelelectrophorphes revealed that Ciprofloxacin resistant isolates possase 

asingle plasmid band. Using poly merase chain reaction to determinate resistance gene qnrA 

&qnrS in Acinetobacter baaumannii. qnrA gene is more frequent in local Acinetobacter 

baaumannii isolate. 

Key word: Acinetobacter baaumannii, Ciprofloxacin , qnrS ,qnrA, plasmid 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.PAD3
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjStMv15P7TAhWBZFAKHReGAhMQFgh1MAg&url=http%3A%2F%2Fuomustansiriyah.edu.iq%2F&usg=AFQjCNE2ia37mAFNmbJYedfX-oC6CzYwMA&sig2=6WGkG21ZV5YRAnoOq7ReOw
mailto:smkm@uomustansiriyah.edu.iq


 

   

  Acinetobacter baumanniiفي العزالت المحلية لبكتريا   qnrSو   qnrAالكشف عن الجينات                      

 المقاومة للسبروفلوكساسين 

 االء محمد محمود و  عماد قانع ، مهدي حسين نحيل ، محمد فرج المرجاني   

 

267 Vol: 13 No:3 , July 2017 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.PAD3 

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

 المقدمة

سوووووووالبة لصووووووبةة كرام اوااية غير ملمرة لسووووووكر الةكتو.ن  ام من  Acinetobacter baumannii كتريا 

سبب الع ي  من األصا ات مثل تجرثم ال م  ذات الراة  التااب المجاري البولية  الحر ق  الممرضات اانتاا.ية ت

( مما يزي  من خطورة انتيار مثل ا ه العزات MDR( تظار مقا مة متع دة للماادات الحيوية )1ن1 الجر   )

ن  كا  الماوووواد الجرثومم اا ع او  Lescherمن قبل العالم  1601اكتيووووك الكوينولونات عام  ( 7المرضووووية)

nalidixic acid   الميوت  من المركب naphthyridine  1ن إذ كا  ااسوتعماع مقتصوراع عل  معالجة اخما  1ن

ورت ا ه المجموعة لتصووووووب  اكثر اامية المجاري البولية الناجمة عن البكتريا السووووووالبة لملو  كرامن  ع  ذل  تط

ا  اسووووووتعماع ا ه الماووووووادات الجرثومية يع  نقلة نوعية منالمعالجات   (4 تأثيراع فم معالجة ااخما  البكتيرية )

السووريرية خةع فترة ا اسووط الثمانينات ن فق  اتارت ا االماووادات فعالية فم معالجة ااخما  البكتيرية اللطرة 

ااب البر سوووووو ااب نقم العظم )  Prostitisتات ) مثل الت  Cystic التليك الكيسووووووم ) steomyelitis)( ن  الت

fibrosis ( ن  الحم  التاي واي ية )Typhoid fever( )5 تارت مركبات اخرى ضوووووومن الجيل الثانم مثل )  

Norfloxacin  , Ofloxacin , pefloxacin  ( 0 غيراا ) ا ن تت اخل ا ه الماوووادات ذات تأثير قاتل للبكتري

فم البكتريا  DAN gyraseا  ما يعرف  ـووووو   II Topoisomeraseمع اي  ال نا عن طري  تثبيط انزيمين اما 

فم البكتريووا الموجبووة لملو  كرامن  وو نت   Topoisomerase IVالسووووووووالبووة لملو  كرام  ا نزيم ااخر او 

يكل ت ريجم  حصوع ط رة م ردة فم الموقع الا ف للمااد  او انزيم     Topoisomerase IVا االمقا مة  

تكمن خطورة ااصووووا ة  ا ه البكتريا فم مقا متاا  DAN gyrase(3( )1 )ا  حصوووووع ط رات اضووووافية انزيم 

تسوووواب عوامل  راثية تيوووو ر لمقا مة الع ي  من الماووووادات الجرثومية مناا لماووووادات متع دة ن  قا ليتاا عل  اك

السبر فلوكساسين ن  تبادلاا مع  كتريا اخرى ن  يمكن ا  تكو  مص راع لنير جينات المقا مة عن طري  ااقترا  

 ة لم صوووووعوضووووومن النول ن سوووووع ا  اانوال ااخرى العاا ة للجن  ن سوووووعن ا  ااجنار البكتيرية ااخرى ن   التا

عةجاا مما يزي  من ضر رة ايجاد   اال ج ي ة لعة  ااصا ات الناتجة عناا ن اناك الع ي  من ال راسات المحلية 

سات حوع ا ه المقا مة  Acinetobacter baumanniiحوع مقا مة  كتريا  لماادات الكوينولونات اا ا  ال را

فم   qnrA    qnrS ت ا ه ال راسوووووة للكيوووووك عن جينات عل  المسوووووتوى الجزيام تكاد تكو  قليلة ج ا ل ا جا

 المقا مة للسبر فلوكساسين  Acinetobacter baumanniiالعزات المحلية لبكتريا 
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 ائق العملرط

 العزالت البكتيرية البيئية -1

( عينة سريرية ملتل ة لملج الجر    الحر ق  اادرار  ساال النلال اليوكم  ال م للتحري عن 166جمعج )

  .رعج العينات عل   سووووووط اكار ال م ثم نقلج ال  اا سوووووواط اانتقالية  Acinetobacter baumannii كتريا 

 ( 6ا  فم ) ع اا للصج العزات اعتماداع عل  الص ات المجارية  الزرعية  حسب ما ج

 فحص الحساسية للمضادات المايكروبية -2

تم اختبار حساسية العزات تحج ال راسة  لماادات السبر فلوكساسين  النورفلوكساسين  لي وفلوكساسين 

 طريقة ااقراي عل   سووط مولر انتو  الصوولب ن  تم تح ي  المقا مة  الحسوواسووية اعتماداع عل  ااقطار القياسووية 

 CLSI(16 ) حسب 

 ( لمضاد السبروفلوكساسين  MICديد التنركيز المثبط االدنى )تح -3

( لمااد السبر فلوكساسين  طريقة التلافيك المتااع ة المتسلسلة  الوسط  MICتم تح ي  التركيز المثبط اادن  )

 ( 11الزرعم الصلب  حسب ما  رد فم )

 البكتيري  DNAعزل  -4

بر فلوكسوواسووين  اعتماد ع ة اسووتلةي ال نا المجازة من لووركة تم عزع دنا عزات البكتريا المقا مة لماوواد السوو

(USA) promega  رحلج نتاا  ااسووووتلةي  اسووووتعماع اةم ااكار .  من العزات البكتيرية الميوووولصووووة 

(6 1%) 

   qnrSو   qnrAالكشف عن الجين  -5

ع  Acinetobacter baumanniiفم  كتريا    qnrA    qnrSاختيرت البوادئ النوعية المسوووووتا فة لجينات   فقا

المجازة لاا  استعماع  Alpha DNA( إذ تم تحاير محالياا اللزينة حسب تعليمات لركة 17ن 11لما ذكر فم )

مووايكر ليترن  قوو  تم اجرا  الت وواعوول  \(  يكوموع 166المووا  المقطر الةايونم المعقم للحصوووووووع عل  تركيز )

   (17ن11التااع م حسب ما ذكر من قبل )
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 النتائج والمناقشة

لملج 166من) Acinetobacter baumannii عزلة تعود لبكتريا 15تم الحصوع عل   ( عينة سريرية ملتل ة 

اختبرت حسووواسوووية العزات قي  ال راسوووة لماوووادات  الجر    الحر ق  اادرار  سووواال النلال اليووووكم  ال م 

من العزات كا  مقا مة  %06نتارت النتاا  ن  السوووبر فلوكسووواسوووين  النورفلوكسووواسوووين  الي ورفلوكسووواسوووين 

تم تح ي  التركيز المثبط  ( 1مقا مة للنورفلوكسوواسووين  الي ورفلوكسوواسووين ) لووكل  %7 37للسووبر فلوكسوواسووين    

( للسووووبر فلوكسوووواسووووين  للعزات قي  ال راسووووة التم نتارت مقا مة تجاه ا ا الماوووواد فم فحح   MICاادن  )

 ( مايكر غرام / مل  4-512ترا حج  ين )  MICج النتاا  ا  قيمة الحساسية  ااقراين  ين

 

مقاومة عزالت الدراسة للمضدات المايكروبية بطريقة االنتشار من ( النسب المئوية ل1الشكل )

 االقراص

 ق   صوووولج نسووووبة  Acinetobacter baumanniiلوحظ  جود مقا مة متع دة للماووووادات  ين عزات  كتريا 

ية  ين عزات  كتريا %65المقا مة لماووووووواد السووووووبر فلوكسووووووواسووووووين ال    ن ك ل   ج  البحث  مقا مة عال

Acinetobacter baumannii  اتارت نتاا  ترحيل ال نا  ( 15ن14)%61للسوووووبر فلوكسووووواسوووووين  صووووولج ع

ل  حزمة  ة.مي ية  اح ة المسووتللح من العزات المقا مة لماوواد السووبر فلوكسوواسووين احتوا   ع  العزات ع

التم  Acinetobacter baumannii(   تت   ا ه النتيجة مع ما ذكره الباحث من احتوا  عزات  كتريا 1)لووكل 
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-15ن   ج  الباحث اكثر من حزمة  ة.مي ية ملتل ة ااحجام من  KB 46درسوووووواا عل  حزمة  ة.مي ية  حجم 

50 kb  فم  كترياAcinetobacter ( 10ن1التم دسوووواا )  ينج نتاا  التحري عن جينات qnrA    qnrS    فم

ام ااكثر انتيووووووواراع  ين العزات المحليوة  qnrAا  جينوات المقوا موة  Acinetobacter baumannii كتريوا 

(    ج  ا  عزات  كتريا العاالة المعوية المقا مة للسوبر فلوكسواسوين كانج تحوي 7)لوكل    qnrS المقارنة مع 

  qnrذكر الباحث ا  جينات  ( 13 ا  ا ه المقا مة تنتقل  ين اانوال الملتل ة  ااقترا  البكتيري )  qnrAجين 

تحمل ص ة مقا مة   Klebsiella pneumoniaeفم العزات السريرية لبكتريا  Pmg252محمولة عل   ة.مي  

(  تم الكيوووووك عن 16المعوية)  ين عزات العاالة  qnrA(ن ك ل  احظ الباحث لووووويول جينات 11الكوينولونات)

تم الكيوووك عن  1661الباحث سووونة    qnrAمقا مة الكوينولونات المرتبطة  البة.مي ات  المسووو  ع عناا الجين 

 (11ن16المقا مة للكيوينولونات) Acinetobacter baumanniiفم  كتريا    qnrA جود الجين 

 

 المقاومة للسبروفلوكساسين Acinetobacter baumannii( المحتوى البالزميدي لعزالت بكتريا 2الشكل )

http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.PAD3


 

   

  Acinetobacter baumanniiفي العزالت المحلية لبكتريا   qnrSو   qnrAالكشف عن الجينات                      

 المقاومة للسبروفلوكساسين 

 االء محمد محمود و  عماد قانع ، مهدي حسين نحيل ، محمد فرج المرجاني   

 

271 Vol: 13 No:3 , July 2017 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.PAD3 

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

 

باستعمال البوادىء النوعية  P . aeruginosaلبكتريا   PCR( الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل 3الشكل )

 qnrAلجين 

 8( العزلة 4المسار)    7( العزلة 3المسار )      3( العزلة 2( الدليل الحجمي       المسار )1المسار )
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