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دراسة الحساسية المايكروبية لعزالت محلية من بكتريا  Ps.aeruginosaضد
مضاد Norfloxacin

الخالصة

تم الحصول على  15عزلة تعود لبكتريا  Ps.aeruginosaمن عينات سريريه مختلفه

شملت الدم واالدرار والقشع والتهابات الجروح والتهابات الحروق من مستشفيات مختلفة في مدينة
بغداد للفترة من  2012/1/2لغاية  2012/3/1للتحري عن بكتريا Ps.aeruginosaأظهرت نتائج

اختبار فحص الحساسية ضد ستة أنواع من المضادات مقاومة جميع العزالت لمضاد
 Ticarcilin / Clavulanic acidوكانت  %96.07من العزالت مقاومة لمضادOxacillin

و %76.4مقاومة لمضاد  Azlocillinوكانت نسبة مقاومة لمضاد%39.21 Norfloxacin
وكذلك ظهرت نسبة مقاومة لمضاد  Levofloxacin %27.45بينما سجلت اقل نسبة مقاومة

لمضاد  ,)%25.49( Piperacillin / Tazobactamتراوحت قيم التركيز المثبط االدنى
( )MICsلمضاد  Norfloxacinللعزالت التي أبدت مقاومة لهذا المضاد

( – 1024

 )128مايكروغرام/مل  ,تم الكشف عن مدى قابلية العزالت على انتاج البكتريوسين بطريقة

اقراص االكار ) ،)Cup discوتم الحصول على عزلتان منتجة للبكتريوسين من مجموع ()51
عزلة وبنسبة  , %01وكانت العزلتان المنتجة للبكتريوسين حساسة للمضاد . Norfloxacin

المقدمة
تمتاااز بكتريااا  Ps.aeruginosaبكونهااا عصاايات مسااتقيمة سااالبة لصاابغة كارام و ذات ابعاااد

( ) 1.1× 3-5.1مااايكروميتر او ذات انحناااب بساايط تتحاارك بصااورة نشااطة Active motile
بوسااطة ساوط قطباي  Polar flagellumمفارد  ،وياي بكترياا يوائياة اجبارياة Strick aerobic
تمتاااز بفعاليتهااا االيضااية الم كساادة  Oxidative metabolismموجبااة الختباااري االوكسااديز

ااز
والكتاليز وال تخمر السكريات المختلفة اال انها تخمر ساكر الكلوكاوز وتناتج حامضاا وال تناتج ا ا

وكمااا انهااا تحلاال اليوريااا بشااكل بطاايب واياار مكونااة للساابورات وكمااا ان بعااال ساالالتها لهاا القاادرة

على تكوين المحفظة  ، Capsuleوتمتاز بقابليتها على استهلك السترات كمصدر كااربوني )(1

.

من الصفات المميزة لهذه البكتريا يي انتاجها للصبغة الخضراب المزرقة
 Pyocyaninأو  Pyocyanosylالذائبة في الماب  ،اذ تبدو المستعمرات النامية باللون
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األخضر الفستقي المنتشر في جميع الوسط  ،ويذه الصبغة يي السبب في انبعاث رائحة الفاكهة
المتعفنة التي تشبه رائحة العنب المتخمر من الوسط الزرعي الذي تنمو فيه يذه البكتريا ). (2

تعد بكتريا الزوائف الزنجارية المسبب الرئيس في أحداث اخماج المستشفيات Nosocomial
 ، Infectionفهي جراثيم انتهازية  Opportunisticتسبب العديد من االخماج المكتسبة

وخاصة اخماج المجاري البولية ( )UTIواالصابات الحادة للحرق الشديدة ) (3تكون بكتريا

 Ps.aeruginosaالمنتجة النزيمات ( )metallo-β-lactamaseمقاومة ليس فقط لمجموعة
 β-lactamsولكن أيضا تكون مقاومة لجموعة  aminoglycosidesومجموعة
 fluoroquinolonesلذلك تكون االدوية المستعملة لمعالجة االصابات التي تسببها يذه البكتريا

قليلة لذلك تكثف الدراسات للتحري عن أنزيمات ( )metallo-β-lactamaseومن اجل الحصول
على العلج المثالي لحاالت االصابة الحرجة التي تسببها يذه البكتريا لغرال الحد من انتشار
يذه المقاومة ( .)4تمتلك البكتريا العديد من عوامل االمراضية التي يي السابب الرئيس في

فرزيا ألنزيمات التحليل  Elastaseالذي له انشطة عدة
إحاداث اإلصابات والعامل االول يو ا ا
بالضروة  ،اذ يقوم بتحليل بروتين الكوالجين  ، Collagenكما يقوم بتفكيك البروتينات
ا
متعلقة
المناعية  IgAو IgGويمنع تفاعل المتمم .(5) Complement

.

تمتلك مضادات  Quinolnesطيفا واسعا من الفعالية ضد الكثير من البكتريا  ،وتعمل على
تثبيط تخليق  DNAالبكتيري عن طرياق تثبيط عمل انزيم  Topoisomerase ІІأو ما

يعرف  DNA gyraseالمس ول عن جعل الكروموسوم البكتيري فائق اللف ،لذلك يحدث الماوت
السريع للبكتريا ) ، )6فضل عن تثبيط عمل انزيم  Topoisomerase IVمما يسبب ذلك أعاقة
انفصال الدنا المتضاعف ( (Replicated DNAأثناب عملية االنقسام الخلوي ).(7

تقاااوم البكتريااا مضااادات الكوينولينااات ماان خاالل حاادوث تغيياار فااي موقااع الهاادف ألرتباااط المضاااد
الى األنزيم ،إذ يحدث التغير فاي  GyrAالاذي يعاد مان الوحادات البنائياة ألنازيم DNA gyrase
) .(7من المضادات المهمة التابعة لهذه المجموعة مضااد  Levofloxacinو Norfloxacin
نظ ار لخطورة االصابات التي تساببها بكترياا  Ps.aeruginosaالمقاوماة لمضاادات الكوينوليناات

جاابت ياذه الد ارساة لتهادف الاى عازل بكترياا  Ps.aeruginosaمان المصادرالساريرية المقاوماة

للكوينولون ومعرفة مدى حساسيتها.

المواد وطرائق العمل
 العزالت البكترية  :جمعت عينات سريرية مختلفة شملت الدم واالدرار والقشع والتهابات
الجروح والتهابات الحروق من مستشفيات مختلفة في مدينة بغداد للفترة من  2012/1/2لغاية

 2012/3/1للتحري عن بكتريا  ، Ps.aeruginosaوتم تشخيص العزالت اعتمادا على الصفات
2
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المظهرية والزرعية واجراب االختبارات الكيموحيوية واستعمال عدة التشخيص  Api 20Eوحسب

ماجاب في (.)8

 فحص حساسية البكتيريا لمضادات:

اختبرت حساسية عزالت بكتريا  )51) Ps.aeruginosaعزلة لمضادات Norfloxacin

ومضاد  Levofloxacinومضادات , Oxacillin , Ticarcilin / Clavulanic acid

 , Piperacillin / Tazobactam , Azlocillinالمجهزة من شركة (Turkey) Bioanulys
والمجهز من شركة  (England) Mastباستعمال وسط مولر ينتون الصلب (Mueller-
 ) Hinton agarوتم اعتماد االقطار القياسية حسب ماجاب في .)9( CLSI

 تحديد التركيز المثبط األدنى لمضاد Norfloxacin

أستخدمت طريقة التخافيف المضاعفة المتسلسلة ( )Two fold dilution methodعلى

وسط مولر ينتون الصلب لتحديد  MICsلمضاد  Norfloxacinحسب ما جاب في (.)10

 الكشف عن عزالت بكتريا  Ps.aeruginosaالمنتجة للبايوسين

طريقة أقراص االكار  :Cup discحسب الطريقة الماذكورة فاي ( )15وعادت بعاال العازالت

منتجااة (isolate

 ،)producingوالاابعال االاخاار دالااة ( . )Indicator isolateاسااتعملت

الطريقة اآلتية في الكشف عن العزالت المنتجة للبكتريوسين وكاآلتي:

زرعت بكتريا  Ps.aeruginosaالمنماة مسبقا في وسط أكار نقيع القلب والدماغ وبعمر 24
ساعة بطريقة النشر علاى وسط أكار ،(TSA ) Trypticase soy agarثم حضنت اإلطباق

في درجة ح اررة ْ 37م لمدة  24ساعة .وبعد الحضن عملت أقراص في يذا الوسط ووضعت
على سطح االكار المغذي والمنشور عليه بالناشر مقدار 0.1مل من مزروع كل من عزالت

االختبار البكتيرية المذكورة بعاد أن ثبت عدد الخليا المزروعة بمقادار  810خلية  /مليلتر بعاد

مقارنتها ماع محلاول ماكفرالند القياسي المحضر ثام حضنت اإلطباق بادرجة ح اررة ْ 37م لمادة
 24ساعاة ،بعدياا قيس قطر منطقاة التثبيط حاول األقراص.

النتائج والمناقشة

تم الحصول على ( )51عزلة تعود لبكتريا  Ps.aeruginosaمن مصادر سريرية مختلفة

شملت الدم واالدرار والقشع والتهابات الجروح والتهابات الحروق ,من مستشفيات مختلفة في
مدينة بغداد.
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أختبرت حساسية العزالت جميعها ( )51عزلة لستة مضادات حيوية وقد اظهرت النتائج

مقاومه جميع العزالت وبنسبة  %100لمضاد  Ticarcilin / Clavulanic acidوكانت

 %96.07من العزالت مقاومة لمضاد  Oxacillinو %76.47مقاومة لمضاد Azlocillin
وكانت نسبة مقاومة لمضاد  %39.21 Norfloxacinوكذلك ظهرت نسبة مقاومة لمضاد

 %27.45 Levofloxacinبينما سجلت اقل نسبة مقاومة لمضاد

Piperacillin /

( )%25.49( Tazobactamشكل .)1من جانب اخر أظهرت( )3عزالت بنسبة( )%5.88
مقاومة متوسطة لمضاد  , Norfloxacinوأظهرت عزلة واحدة( )5بنسبة ( )%1.96مقاومة

متوسطة لمضاد  .Levofloxacinتتفق نتائج دراستنا الحالية مع ما توصل له ( )12الذي وجد

أن نسبة المقاومة لمضاد  )%42( Norfloxacinبين  65عزلة درسها الباحث وكان بعال
يذه العزالت تحمل مقاومة لمضادات اخرى من مجاميع .Fluoroquinolones
96.07

النسبة المئوية للمقاومة

76.47
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Timنوع المضاد

شكل :1-النسب المئوية لمقاومة عزالت بكتريا  Ps.aeruginosaللمضادات المايكروبية
Tim : Ticarcilin (75 mcg)/Clavulanic acid (10 mcg), Ox : Oxacillin (1 mcg), Azl :
Azlocillin (75 mcg), Nor : Norfloxacin (10 mcg), Lev : Levofloxacin (5 mcg), Tpz :
Piperacillin (100 mcg)/Tazobactam (10 mcg).

تم تحديد التركيز المثبط االدنى ( )MICsلمضاد  Norfloxacinللعزالت التي أبدت

مقاومة لهذا المضاد ,وقد أظهرت النتائج (جدول  )1أن قيم  MICsتراوحت بين()1024 – 128
مايكروغرام/مل.قد يعود األختلف في مديات قيم  MICsبين ( )1024 – 128مايكروارام/مل

الى تنوع مصادر جمع العينات فقد جمعت عينات من مصادر سريرية مختلفة ومن مواقع

جغرافية مختلفة وبالتالي تختلف العزالت في مدى تعرضها للمضادات وبتراكيز مختلفة .
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جدول ( )1قيم  MICالتي أبدتها العزالت المقاومة لمضاد Norfloxacin
رقم العزلة

MICs
مايكروغرام/مل

رقم العزلة

MICs
مايكروغرام/مل

6
55
50
56
58
04
27
31
30
33
31
39

1024
1024
016
1024
1024
1024
1024
016
1024
1024
1024
1024

41
45
40
43
41
46
47
48
49
50
51

1024
1024
1024
1024
1024
1024
508
1024
1024
1024
1024

تم التحري عن عزالت بكتريا  Ps.aeruginosaالمنتجة للبكتريوسين من خلل استخدام

 . Trypticase soya agarفقد كان قطر التثبيط قد تراوح بين( )18-10ملم  ,لقد تم اختيار
( )51عزالت من مجموع ( )15عزلة كانت منها ( )1عزالت مقاومه و( )1اخرى حساسه

للمضاد  , Norfloxacinاظهرت نتائج العزالت البكتيرية المنتجة للبكتريوسين وباستخدام
طريقة ( )Cup discكما موضح في الجدول ( )0أن ينالك عزلتان منتجة للبكتريوسين من

مجموع ( )51عزلة وبنسبة  , %01وكانت العزلتان المنتجة للبكتريوسين حساسة للمضاد

 , Norfloxacinوعليه توصلت هذه الدراسة إلى أن إنتاج البكتريوسين العزالت البكترية ليست
له عالقة في مقاومة مضاد . Norfloxacin
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جدول ( :)2يبين عزالت بكتريا  Ps.aeruginosaتحت االختبار وقابليتها على انتاج
البكتريوسين وعدد العزالت الحساسة لها .

ت

العزالت المنتجه

قطر منطقة التثبيط بالملم

العزالت الضد

5

Ps10
Ps19
Ps10
Ps19
Ps10
Ps19
Ps10
Ps19
Ps10
Ps19
Ps10
Ps19
Ps10
Ps19
Ps10
Ps19
Ps10
Ps19
Ps10
Ps19

57
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53
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54
53
58
53
53
53
01
54
58
50
53

05

0
3
4
1
6
7
8
9
51

49
01
15
59
40
51
41
45
00

في حين لم تتمكن العزالت البكتيرية االخرى من انتاج البكتريوسين  .ان اختلف نسب

العزالت المنتجة بين دراسة واخرى يعتمد على العزالت البكتيرية الدالة بصورة اساسية ،وان عزل
عزلتان منتجة للبكتريوسين اليعني بصورة قاطعة ان العزالت المتبقية اير منتجة ،فقد

تكون

منتجة وبسبب عدم وجود العزلة الدالة لها لم تظهر انتاجيتها  .وقد تكون العزلة الدالة متحسسة

لنوع معين من البكتريوسين لكن اظهار الفعالية القاتلة يعزى الى افتقاريا للمستقبلت

الخاصة

بنقله  ,او قد ينتج البكتريوسين لكن بكميات قليلة التتمكن من قتل الخلية الحساسة

( . )53قد تتعرال البكتريا الى طفرات معينة لسبب أو الاخر مما قد ينتج عنه فقدان المستقبلت
الخاصة للبكتريوسين وبالتالي تصبح العزلة الدالة مقاومة  ,فقد اشار ( )54الى ان حدوث تحوير
بالمستقبلت الخاصة للكولسين نتيجة حدوث طفرات ت دي الى ان تكون العزالت مقاومة  .كل

ما سبق ذكره يتعلق بالكائن المجهري نفسه  ,لكن الوسط الذي تجري فيه عمليات اختبار التحري
له دو ار ممي از ومهما في اظهار العزالت المنتجة والعزالت الدالة لها  ,اذ ان للنوع وتركيز وعمق
طبقة االكار ايمية بالغة في ذلك  ,كما تراعى كثافة العزلة الدالة ،فمن المفضل ان ال تزيد عن

(  ) 516 - 511خلية /مل  ,فقد اشار ( (15الى ان الكولوسين المنتج من بكتريا  E.coliوان
6
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ايضا الى وجود

(16)  واشار. كان بكميات قليلة فانه يتمكن من اظهار فعله القاتل

 في الوسط تثبط فعل الكولوسين من خلل تنافسها معه للرتباط بالمستقبلتSidrophorase
. وبذلك تمنعه من اظهار فعاليته, على سطح الخلية الحساسة
.
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ABSTRACT
Fifety one isolates were collected from different clinical samples
included blood, urine, wound and burn swabs infection from different
hospitals in Baghdad during the period from 2\1\2012 to 1\3\2012 . The
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results of sensitivity test for Six types antibiotics of isolates, showed that,
(100%) of isolates were resistant to Ticarcilin / Clavulanic acid ,
(96.07%) were resistant to Oxacillin and (76.47%) were resistant to
Azlocillin, and (39.21%) were resistant to Norfloxacin , and (27.45%)
were resistant to Levofloxacin, While the lowest resistance was (25.49%)
to Piperacillin / Tazobactam , The range of the minimum inhibitory
concentrations of Norfloxacin were (128-1024 µg\ml), The ability of
isolates to produce bacterocin were detected by method Cup disc ,Results
revealed that two isolates were able to produce bacteriocin from ten
isolates with 20%. and there two isolates which produce for bacteriocin
were
sensitive
for
Norfloxacin
antibiotic.
.
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