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ABSTRACT 
   This study have been included forty isolates of the bacterium Pseudomonas aeruginosa 
isolated from Department of   biology  / College of Science  / University of  Mustansiriya from 
different clinical specimens it was diagnosis based on the methods of microscopic , cultural and 
biochemical and final diagnosis using Vitek 2system . The ability of the isolates to produce 
biofilm was tested using Congo Red Agar Method (CRA).The result showed that  )12( isolated 
(30%) are biofilm producer. Antibiotic sensitivity test have been done multiple drug resistance 
the revealed showed that isolates had moreover all clinical isolates of P. aeruginosa   100 (% ) 
were resistant to Piperacillin, Amoxicillin / Clavulanic acid, Cephalexin, Ceftriaxone  and  
Ceftazidime and while  the isolates gradually were resist to other antibiotics until showed less 
resistant to the Imipenem . )16.7%( In addition, the minimum inhibitory concentration (MICs) 
for P. aeruginosa isolates were determined to five antibiotics included  ( Amikacin, 
Ciprofloxacin Ceftriaxone, Ceftazidime and Imipenem) and three types of disinfectants (Povidin 
- Iodine, Chloroxylenol, Formalin) . Bacterial isolates under this study were showed high 
resistance to both Ceftriaxone and Amikacin. The rang of (MICs) Values was between (16-512) 
µg / mL. the results showed Values of the (MICs) of disinfectant formalin was low compared 
other disinfectants in this study. Since rang values (MICs) between (512-2000) µg / mL, (512-
3500) µg / mL for Dettol and (1024-4000) µg / mL for Iodine solution. The study also showed 
that sensitivity percentage increased with increasing of disinfectant concentration. 
       All isolates showed negative results for of Metallo-β-lactamase by EDTA method and PCR 
showed negative results for both of blaSHV and  blaTEM  genotype , While  
isolates showed positive results for blaCTX-M .                                                                                         
 

 

Pseudomonas aeruginosa  المنتجة للغشاء الحيوي تحديد المحتوى الجيني لبكتريا
 والمقاومة لبعض المطھرات والمضادات الحيوية

  الخالصة
المعزولة من عينات مرضية مختلفة,  Pseudomonas aeruginosa  عزلة من بكتريا 40تضمنت الدراسة       

وتم اختبارھا بواسطة الطرق المجھرية والزرعية واالختبارات الكيموحيوية واكدت بواسطة نظام الفايتك . اختبرت 
اظھرت و, CRA( Congo Red Agar Method ( مقدرة العزالت على انتاج الغشاء الحيوي باستخدام طريقة

لعزالت  تجاه ثالثة عشر ل الحساسية . اجريت دراسةللغشاء الحيوي %) منتجة30(بنسبة ) عزلة 12(ان  النتائج 
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 اذ) multi drug resistanceتحمل صفة المقاومة المتعددة للمضادات ( العزالت, وقد تبين ان  مضادا حيويا
 ,Piperacillin  للمضادات  مقاومة%) P. aeruginosa )100اظھرت جميع العزالت السريرية لبكتريا 

Cephalexin, Ceftriaxone, Ceftazidime, Amoxicillin / Clavulanic acid ت مقاومةجثم تدر 
تم تحديد التركيز المثبط  . %16.7بنسبة  Imipenem اقل مقاومة لمضاد  اظھرت لبقية المضادات حتى بكترياال

 Amikacin ,Ciprofloxacinلخمسة من المضادات الحيوية  P. aeruginosa بكتريا تعزالل )MICs(االدنى 
Ceftriaxone,  Ceftazidime ,Imipenem لثالثة انواع من المطھرات الكيمياوية والتي شملت و 

اظھرت العزالت قيد الدراسة مقاومة عالية  والفورمالين. (محلول اليود) لكلوروزايلينول (ديتول), البوفدين ايودين ا
 مايكروغرام/مل )512- 16بين ( ) لھما ماMICs( ـــال اذ تراوحت قيم Ceftriaxone وAmikacin  لمضادي

كان أوطئ مقارنة بتركيز المطھرين المستخدمين في  الفورمالين) لمطھر MICsال ( قيم كما بينت النتائج ان.
مايكروغرام/مل,  )3500 - 512( بين , الديتول مامايكروغرام/مل )2000 -512بين ( اذ تراوحت ما الدراسة

  ) مايكروغرام/مل , وان نسب الحساسية تزداد بازدياد تركيز المطھر.  4000-1025مابين ( ومحلول اليود
 سالبة , وكانتEDTA بطريقة  Metallo-β-lactamase  انزيم النتاجنتيجة سالبة  اظھرت العزالت جميع

 . blaCTX-M  نتيجة موجبة لجين العزالتاظھرت بينما  , PCRبطريقة  blaSHV  و blaTEM نتيجة لكل من جين ال
                                                                 

المقدمة  
 aerobicعصيات مستقيمة سالبة لصبغة كرام ، وھي بكتريا ھوائية اجبارية ال من P.aeruginosaبكتريا     

موجبة الختباري االوكسديز والكتاليز وال تخمر  Oxidative metabolismتمتاز بفعاليتھا االيضية المؤكسدة 
ً وال تنتج غاز تحلل اليوريا بشكل بطيء وغير  و السكريات المختلفة اال انھا تخمر سكر الكلوكوز وتنتج حامضا

، وتمتاز بقابليتھا على استھالك  Capsuleالمحفظة  بعض سالالتھا لھا القدرة على تكوينومكونة للسبورات 
  . [1]السترات كمصدر كاربوني 

الذائبة في الماء ، اذ  Pyocyaninبكتريا ھي انتاجھا للصبغة الخضراء المزرقة المن الصفات المميزة لھذه      
صبغة ھي السبب في انبعاث تبدو المستعمرات النامية باللون األخضر الفستقي المنتشر في جميع الوسط ، وھذه ال

 تكون,  [2]بكترياالرائحة الفاكھة المتعفنة التي تشبه رائحة العنب المتخمر من الوسط الزرعي الذي تنمو فيه ھذه 
 β-lactams مقاومة ليس فقط لمجموعة  )Metallo-β-lactamaseالنزيمات ( المنتجة P. aeruginosaبكتريا 

لذلك تكون االدوية  fluoroquinolonesومجموعة   aminoglycosidesجموعة مولكن أيضا تكون مقاومة ل
-Metallo(المستعملة لمعالجة االصابات التي تسببھا ھذه البكتريا قليلة لذلك تكثف الدراسات للتحري عن أنزيمات 

β-lactamaseا لغرض ) ومن اجل الحصول على العالج المثالي لحاالت االصابة الحرجة التي تسببھا ھذه البكتري
  .                            [3] الحد من انتشار ھذه المقاومة

تقاوم البكتريا مضادات الكوينولينات من خالل حدوث تغيير في موقع الھدف ألرتباط المضاد الى األنزيم، إذ    
 بأنه glycocalyxال  يعرف .DNA gyrase [4]الذي يعد من الوحدات البنائية ألنزيم  GyrAيحدث التغير في 

 توجد خارجية مواد أيضا فيھا يدخل البكتيري، ذات المنشأ الخارجية السكريات متعدد معقد من متكونة مخاطية مادة
   .[5]وغيرھا الخلوي الجدار ومواد المغذيات المعادن، النووية، البروتينات، األحماض مثل المجھري الكائن بيئة في

 قالب من داخل تتواجد باألسطح مرتبطة بكتيرية مجتمعات تعد الحيوية األغشية فان الطبية الناحية من أما     
 إلى أن تؤدي ويمكن البروتين، وإنتاج الجيني التعبير للنمو، متغايرة مظھرية أنماطًا تظھر خلوية خارج بوليمرات
او  المضيف داخل القاسية الظروف حية في البقاء في البكتريا الحيوي الغشاء يساعد [6]  واقتصادية طبية عواقب
 الكيسي، التليف القلب، شغاف التھاب األمراض ھذه ومن والمستعصية المزمنة اإلصابات عن مسؤولة وتعد العائل
 األسنان وتسوس اللثة التھاب القثاطر، إصابات الطبية، باألدوات المتعلقة اإلصابات الوسطى، األذن التھاب

 وجھاز للجراثيم المضادة للعوامل المقاومة من عالية درجة الحيوية األغشية في البكتريا تبدي ذا [7] وغيرھا 
 ينتج قد والذي مختلفة بصورة تعبيرھا يتم الحيوي الغشاء في البكتريا جينات من % 20 من أكثر إن المضيف مناعة
 البكتريا وتنتج بطيئة، االيضية فعاليتھا وتكون ببطء تنمو البكتريا أن كما الكبير، البلعم خاليا ضد اكبر حماية عنه

 المقاومة الزمن بمرور الجراثيم اكتسبت [8]  الحيوية المضادات تأثير تعادل الحيوي الغشاء ضمن مركبات
 وتعد فعاليتھا وشدة المطھرات أنواع تزايد رغم مستمر تزايد في المقاومة ھذه والزالت أنواعھا، بمختلف للمطھرات
 أشارت . الكيميائية المطھرات من العديد مقاومة على بقدرتھا المعروفة الجراثيم من P. aeruginosa جرثومة
 تواجه التي الصعوبات أحد يشكل مما للمطھرات، المقاومة الجرثومة ھذه سالالت عزل زيادة إلى الدراسات
 قدرة عن التحري إلى الحالية الدراسة ھدفت [9]الصحية  المؤسسات من المستشفيات وغيرھا في التطھير عمليات
ً مختبر الحيوي الغشاء أو المادة المخاطية إنتاج على الممرضة البكتريا األنواع بعض  أكار وسط طريقة باستخدام يا
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عن التراكيز المالئمة من المطھرات للتغلب  والكشف Congo Red Agar Method (CRA)األحمر الكونغو
   على مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية .

   
 المواد وطرائق العمل

قسم علوم الحياة /كلية  من مختبرات P. aeruginosa  عزلة من بكتريا 40تم الحصول على  : العزالت البكترية
رق المجھرية ـتشخيصھا استنادا الى الط تأكيدوتم عينات مرضية مختلفة ل تعودالعلوم /الجامعة المستنصرية 

 Vitek 2Compact (Bio ظام الفايتكــتخدام نـھائي باســــشخيص النـوالت حيويةالكيموتبارات ـزرعية واالخـوال
Merieux France)   

 ) عزلة من بكتريا12تم اختبار ( P. aeruginosa  ) عزلة والتي اظھرت قدرتھا على 40من مجموع (
 ,]Congo Red agar Medium  ]10وسط اكار الكونغو االحمر  عمالباست Biofilmانتاج الغشاء الحيوي 

بلوري جاف , بينما اعتبرت النتيجة السالبة اذا بقيت  قمع اتسابتكوين مستعمرات سوداء  عدت النتيجة موجبة ,و
   المستعمرات بلون وردي.

    مضاداً 11غشاء الحيوي تجاه (فحص الحساسية للعزالت المكونة لل (  ً ً  حيويا اھم االقراص  شملت مختلفا
 1) . (وكما في الجدول ,  )Bio analyse/Turkey(المستخدمة 

 
 ) يمثل اقراص المضادات الحيوية المستخدمة .1 (جدول 

  تركيز المضاد/القرص  الــرمــز  المضــادات الحيوية
  (مكغم/قرص)

Amikacin  AK  30 
Amoxicillin/Clavulanic acid AMC 20/10 

Azithromycin AZM 30 
Ceftazidime CDZ 30  
Ceftriaxone CRO 30  
Cephalexin CL 30 

Ciprofloxacin CIP  10 
Imipenem IPM 10 

Levofloxacin LEV 5 
Norfloxacin NOR 10 
Piperacillin PRL  30 

Ticarcillin/Clavulanic acid TIM 75/10 
Tobramycin TOB 5 

االقطار حساب ) وتم اعتماد    Mueller-Hinton agarمولر ھنتون الصلب (  باستعمال وسط تم اجراء االختبار
  .]CLSI ]11جاء في  حسب ما التثبيطية

  المستخدمة في الدراسة شملت: الحيويةمساحيق المضادات  
Ceftriaxone (Julphar / UAE ) , Ceftazidime (Sarbach / france) (Imipenem Dohme USA) 

,       
     Amikacin ( Zentiva/Turkey ) ,Ciprofloxacin(Aianta/India).     

 2) ( وكما في الجدول
                   

  انواع المطھرات الكيميائية المستخدمة 2) ( جدول

  االسم العلمي  االسم التجاري  ت
  التركيز التجاري

gm/100ml  
  الشركة المصنعة

 - Iodineمحلول اليود   1
Solution 

Povidin - Iodine  
10  

  شركة الرحمة (االردن)

  شركة سامراء (العراق)  Dettol Chloroxylenol 5ديتول   2
  شركة سامراء (العراق)  Formalin Formaldehyde 11فورمالين   3

 .]Stock solution ]12% كمحاليل خزينة 5استعملت جميع المطھرات بتركيز 
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 انزيم  الكشف عن انتاج)Metallo-β-lactamase( 
  .]Metallo-β-lactamase ]13للكشف عن قابلية البكتريا على انتاج انزيم   EDTAطريقة  اعتمدت      
 عزل DNA البكتيري 

) ورحلت Promega)USA تم عزل دنا العزالت البكتيرية باعتماد عدة استخالص الدنا المجھزة من شركة     
 %).1خالص باستعمال ھالم بتركيز (نتائج االست

  التحري عن الجينات المشفرة النزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيفESBL  بطريقةPCR  
قيد   P.aeruginosa في بكتريا blaSHV و  blaTEM, blaCTX-M اختبرت البؤادى النوعية المستھدفة لجينات 

 Alphaألمجھزة ()  , تم تحضير محاليلھا الخزينة حسب تعليمات الشركة 3الدراسة كما مبين في الجدول (
DNA/Conada بيكومول/مايكروليت. 100المعقم للحصول على تركيز  الـالايوني ) باستعمال الماء المقطر  

النوعي لكل  والبادئ) Green Master Mix( التفاعل دارئباستعمال  DNA الب الدناـــــــقضر ــــــح       
  PCR ــــمزيج ال .)3جدول ( PCR الى مزيج الــــــــ بادئ, تم اضافة كل )Alpha DNA/Conadaجين (

 البوادئ, اضيفت  DNA) مايكروليتر من قالب 5) ,(Green Master Mix) مايكروليتر من (2.5( يتكون من
مايكروليتر بواسطة اضافة محلول  25المزيج الى  اٌكمل ) بيكومول / مايكروليتر,  10النوعية بتركيز (

)nuclease free distilled water( . جرت التفاعالت بظروف خاصة ) دورة الواسطة ـــب) , 4جدول
 دناــــــــــزل الــــــعد عــــــــب). Tech.Net. 500 USAركة المصنعة للجھازـــــــ(الش PCR ــلـــحرارية لــــــال

DNA  اروز ـــــــــكالم االـــــــــلى ھــــــــــرحيل عـــــــــــم التـــــــــتCleaver scientific/Taiwan.  تم
فوق البنفسجية وتم تقدير االحجام الجزيئية  لألشعةلمصدر  تعريضهفحص الھالم بعد انتھاء الترحيل من خالل 

    للقطع المتضاعفة بالمقارنة مع موقع الحزم للدليل الحجمي المستعمل والُمرحل مع نواتج التضاعف.
مايكروليتر من  10بيكومول/ مايكروليتر وذلك بأخذ  10وبشكل منفصل بتركيز  دئتم تحضير محلول لكل با

مايكروليتر من الماء المقطر الـالايوني ومزج جيدا وحفظ في الثلج  90محلول الخزين لكل بادىء واضافته الى 
مع مراعاة مزج المحلول بعد اخراجه  C  20°لحين االستعمال في حين حفظت المحاليل الخزنية للبوادىء في درجة

 المازج لمجانسته قبل االستعمال من الثلج باستعمال
 
  

  وحجم الناتج المتوقع لكل بادئوتراكيز البوادئ  ): تتابعات 3جدول (

 البادئ
 تتابع البادئ

          5'                3' 
 حجم الناتج

(bp) 
التركيز 

Pmol/Ml 

  المصدر

blaCTX-MF CGCTTTGCGATGTGCAG 550 75231 14  

blaCTX-MR ACCGCGATATCGTTGGT  62129   

blaSHV -F AAGATCCACTATCGCCAGCAG 800 14600 15  

blaSHV-R ATTCAGTTCCGTTTCCCAGCGG  16000   

blaTEM-F GAGTATTCAACATTTCCGTGTC' 950 13600 15 

blaTEM -R TAATCAGAGGCACCTATCTC  11800  

  
  bla SHV ,blaTEM, blaCTX-M  [5,4]لجينات   PCR ): ظروف التفاعل لل 4جدول (

 المسخ االولي الجين
عدد 
الدورا

 ت
 االستطالة التحام البادئ المسخ

االستطالة 
 يةئالنھا

blaSHV 95ºC / 5 min 35 95ºC / 1min 56ºC / 45 sec 72ºC / 1 min 72ºC / 10 
min 

blaTEM 95ºC / 5 min 35 94ºC / 30 sec 56ºC / 45 sec 72ºC / 1 min 72ºC / 6 
min 

blaCTX-

M 
94º C / 5 min 35 95ºC /30 sec 55ºC / 30 sec 72ºC / 1 min 72ºC / 6 

min 
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  النتائج والمناقشة
 .P   دراسة لعزالتالاحمر اكار الكونغو. اظھرت نتائج  حسب طريقة الحيوي الغشاءتم اختبار تكوين          

aeruginosa 40) عزلة من مجموع (12بان (,  ) ساعة48-24لمدة ( °م 37بدرجة حرارة  بعد فترة الحضن (
عندما ظھرت على سطح الوسط بشكل مستعمرات سوداء  )1شكل ( % كانت منتجة للغشاء الحيوي30عزلة بنسبة 

 المظھري النمط لتمييز واقعية طريقة تعد  CRA طريقة أن لوحظ ).2مع اتساق بلوري جاف كما في الشكل (
 المنتجات بين التمييز في يساعد قد النمط ھذا معرفة وان العالية الضراوة ذات و المخاطية للمادة المنتجة للعزالت
 في االختالف وان العالج األولي، تحديد في يساعد و اإلصابة حدة يعكس والذي الحيوي للغشاء والضعيفة القوية
 Polysaccharide السكريات متعدد الصقات إنتاج في االختالف إلى يعزى الحيوي الغشاء إنتاج درجة

adhesion  طريقة استخدمت . ]16[ الجيني التنظيم في التغير يعكس و Congo Red agar Medium CRA 
 السكريات إنتاج تعزيز على وتعتمد االستخدام سھلة طريقة كونھا عديدة لعزالت المخاطية المادة إنتاج عن للتحري
 قد التي االختالفات نتيجة والتخصص الحساسية قليلة اعتبارھا يمكن ولكن غني وسط باستخدام الخارجية المتعددة
 ھذه نتائج على المستخدم الزرعي الوسط في االختالف يؤثر وقد للمستعمرات، السوداء الصبغة تكون في تحدث
 تنمو في التي األصلية الساللة عن متنوعة مظھرية اختالفات الحيوي الغشاء في تنمو التي البكتريا تظھر  الطريقة
 أحيانا الخارج خلوية المتعددة السكريات إنتاج زيادة الحركة، في تغيرات االختالفات ھذه تشمل حر، بشكل المزرعة
 %30 المستعمرات السوداء على الوسطكانت نسبة  ).1,كما في الشكل( ]17[ الحيوية للمضادات المقاومة وزيادة

 =Positive  , 70على الوسط  ورديةالمستعمرات في حين كانت نسبة% =Negative .   
  

  
المكونة وغير المكونة للغشاء الحيوي على وسط اكار P. aeruginosa ):النسبة المئوية لعدد عزالت 1شكل (

 الكونغو االحمر
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  على تكوين الغشاء الحيوي على وسط اكار الكونغو االحمر P. aeruginosa): قدرة بكتريا 2شكل(
A-        المستعمرات غير المكونة للغشاء الحيويB- المستعمرات المكونة للغشاء الحيوي 
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قيد الدراسة لثالثة عشر مضادا حيويا و أظھرت  P. aeruginosa ) عزلة من بكتريا12(أختبرت حساسية     
ان  وجدت الدراسة Multi drug resistanceعزالت الدراسة تحمل صفة المقاومة المتعددة للمضادات النتائج أن 

 ,PRL, AMC, CRO% للمضادات 100كانت مقاومة بنسبة  P. aeruginosaجميع العزالت السريرية لبكتريا 
CAZ, CL,   ثم تدرجت مقاومة البكتريا لبقية المضادات حتى بينت اقل مقاومة للمضادIPM   16.7بنسبة %

المنتجة P. aeruginosa  ان عزالت تم التوصل الى أذ ]18[سابقة  دراسة مع نتائج , تتفق ھذه نتائج)3(شكل 
 %,20بنسبة  Imipenem%,بينما لمضاد 100كانت مقاومة لمعظم مضادات البيتاالكتام وبنسبة  للغشاء الحيوي

 .Pان عزالت  ]18[في حين اثبتت دراسة اخرى  .  Ciprofloxacin 100%في حين كانت نسبة المقاومة لمضاد 
aeruginosa مقاومة لمضاد  اظھرتAK  في حين سجلت  ,% 59.3بنسبة P. aeruginosa نسبة مقاومة 

 .الحالية تلف مع نتائج الدراسةوھذا يخ ]20[% 67.5بلغت  TOB للمضاد
 

 
 متعددة المقاومة لمضادات P. aeruginosa: النسب المئوية لعزالت بكتريا  )3(شكل

  
 Amoxicillin/Clavulanic acid(AMC)  Pipreracillin(PRLAzithromycin(AZM), 
Ceftriaxone(CRO), Ceftazidim(CDZ), ), Cephalexin(CL), Ticarcillin/Clavulanic acid 
(TIM), Tobramycin(TOB), Amikacin(AK), Ciprofloxacin(CIP),Norfloxacin(NOR), 
Levoflaxacin(LEV),Imipenem(IMP).                                                                            

   
,   Amikacin حيوية مضاداتخمسة تجاه  P. aeruginosa تعزالل  MICتم تحديد التركيز المثبط االدنى      

Ciprofloxacin  ,Ceftriaxone ,  Ceftazidime,  Imipenem  واعتمدت نقطة التوقفBreak point 
المضاد في المصل  ةان يصلكأساس لحساب االستجابة وتمثل التركيز االمثل الذي يمكن  ]12[ الموضوعة من قبل

) المحسوب MICs( لاعندما تكون قيمة  Susceptibleبحيث يوفر اعلى حد من المعالجة , اذ يعد الكائن حساسا 
 Ceftriaxone قيد الدراسة مقاومة عالية لمضاد البكتريا) الى ابداء العزالت 5(جدول يشير  قفاقل من نقطة التو

ابدت عزلة واحدة ماعدا  مايكروغرام/مل)  512-16بين ( ين) للمضادMICs( اذ تراوحت قيم Amikacinو 
جميع العزالت لھذا فقد خضعت  Ceftazidime  ــــ, اما بالنسبة لمضاد الCeftriaxone حساسية اتجاه مضاد

 )MICsوقد بلغت قيم ال (مقاومة لھذا المضاد , اما باقي العزالت فكانت حساسة له  ة) عزل11االختبار فكانت (
 تم االشارة ]21[ دراسة سابقة  . نتائج الدراسة الحالية تتفق الى حد ما مع مايكروغرام/مل )512-4لھذا المضاد (

 لا كانت قيم) .128-16ما بين ( Amikacin  عزالتھم المدروسة تجاه مضاد ) التي بينتھاMICs( لاالى ان قيم 
)MICs( لمضاد  للدراسة الحالية بالنسبة Ciprofloxacin)64( يتاجردراسة  مع تتفقھذه و , مايكروغرام/مل 

كانت اقل مدى  .]22[مايكروغرام/مل )32اكبر من ( MICحيث وجدوا قيمة  P. aeruginosa على بكتريا 
وجماعتھا من  ]23[. وجد مايكروغرام/مل )16) له (MICs( لاحيث بلغت قيمة  Imipenem  مقاومة لمضاد

في دراسة تأثير التركيز المثبط ] [24أشار .ايكروغرام/ملــم) 64-16ت (ــحيث بلغImipenem قيم عالية لمضاد 
او  Sodium Salicylateبوجود  N-acetyl Cysteineلوحده أو بخلطه مع   Ciprofloxacinاالدنى لمضاد 

يثبط تكوين  1/8MICأو  1/4MIC أو  1/2MIC أو  MICبعدم وجوده . أن استعمال التركيز المثبط األدنى 
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) % على التوالي, وكذلك يثبط اعادة تكوين الغشاء  42.37و  52.41و  69.55و  74.36الغشاء الحيوي بنسبة (
 N-acetylاق البكتريا على انابيب قسطرة المجاري البولية اما في حالة خلطه مع الحيوي مما يقلل التص

Cysteine  فتزداد فعالية المضاد في تثبيط تكوين الغشاء الحيوي وتقليل التصاق البكتريا على وحدات القسطرة, مما
العديد من  أكدتلقد  تكون عالية.   Ciprofloxacinلمضاد  MICيدل على ان قيم التركيز المثبط االدنى 

المحلية ازدياد مقاومة البكتريا للعديد من المضادات الحيوية وجاءت ھذه الزيادة من المقاومة كنتيجة  الدراسات
للممارسة الطبية الخاطئة في وصف المضادات الحيوية وال توجد ضوابط او سياقات عمل عملية تحد من ھذه 

 .ضاد حيوي من الصيدلية من دون وصفة طبية ماي  الظاھرة اذ يمكن للمريض ان يحصل على
  

 Amikacin  , Ciprofloxacin( اتلمضاد P. aeruginosa لعزالت  MICs) قيم 5جدول (
Ceftriaxone, Ceftazidime,  Imipenem(  

  رقم العزلة
IMP 

Imipenem 
 مايكروغرام/مل

CAZ 
Ceftazidime  
  مايكروغرام/مل

CRO 
Ceftriaxone  
  مايكروغرام/مل

CIP 
Ciprofloxacin  
 مايكروغرام/مل

AK 
Amikacin  
 مايكروغرام/مل

1  16  64  128  64  256  

2 16  64  64  64  512  

3  -  64  16   -  16  

4  -  512  256   -  512  

5  -  32  512   -   -  

6  -  4  128   -   -  

7  8  256  64   -  64  

8  -  256  256  64  128  

9  -  64  512  64  512  

10  -  512  128  64   -  

11   -  512  512   -  512  

12  -  256  128   -   -  

  
 Povidinلثالثة انواع من المطھرات استعملت في ھذه الدراسة ( )MICs( المثبطة الدنيا تم تحديد قيم التراكيز      

– Iodine ,(Dettol)  Chloroxylenol و Formalin .كونھا شائعة االستخدام في عمليات التطھير والتعقيم (
المنتجة للغشاء  البكترياعلى العزالت  أعالهلثالثة المذكورة اللمطھرات  الدنياكيز المثبطة ايوضح التر )6 (جدولال

بتراكيز المطھرين المستخدمين في ھذه ) لمطھر الفورمالين كانت أوطئ مقارنة MICs(ل ا. يالحظ ان قيم الحيوي
, اما قيم مايكروغرام/مل ) 2000 -512ما بين ( P. aeruginosa  ) لبكترياMICsاذ تراوحت قيم (الدراسة.

)MICs (ا) لكلوروزايلينول (الديتول) كانت اعلى مقارنة بالمطھر السابق. اذ تراوحت قيمMICs) 512) مابين – 
 ھذه ,مايكروغرام/مل)  3500, عزلة واحدة فقط حدد اعلى تركيز لھذا المطھر اذ بلغ (مايكروغرام/مل ) 3500

 -256) لمطھر لكلوروزايلينول قد تراوحت مابين (MICs(ل اقيم بأن  ] 24[ نتيجة ال تتوافق مع ما توصل الية ال
  مايكروغرام/مل. ) 1500

 - 1024لمحلول اليود فكانت قيمتھا اعلى بكثير مقارنة بالمطھرين السابقين فقد تراوحت مابين ( )MICs(ل اقيم اما 
) MICs( ــــلاتراوحت قيم  حيث ]24[. ان ھذه النتيجة تتوافق جزئيا الى ما توصل اليه مايكروغرام/مل ) 4000

  .مايكروغرام/مل ) 2500 -1024(مابين  Povidin – Iodineلمطھر 
الى ان الخاليا في االغشية الحيوية تظھر مقاومة عالية ومتميزة للمطھرات  [26]و ]25[كل من  اشارة 

)disinfectants( خماج التھاب بعض االعضاء بقدرة الجراثيم على أ وءلذلك ارتبط بنش  , والمضادات الحيوية
 تكوين الغشاء الحيوي.
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  المنتجة للغشاء الحيوي P. aeruginosaمن المطھرات على عزالت  أنواعلثالثة  )MICs(ل ا ) قيم6جدول (
  تركيز المطھر (مايكرو غرام / مل)

  4000  3500  3000  2500  2000  1500  1024  512  256  128  64  32  16  العزالت
Povidin - Iodine  Dettol  Formalin  

1  2000  3000  2000  
2  3000  3000  1024  
3  1024  1500  1024  
4  2500  1024  512  
5  3000  2000  2000  
6  1500  3500  2000  
7  2000  1024  512  
8  3500  512  1024  
9  1024  512  1024  

10  2000  1024  1024  
11  4000  1500  1500  
12  2500  1500  1024  

 
المقاومة لمعظم المضادات  P. aeruginosa) لعزالت بكتريا PCRأجريت التفاعالت التضاعفية لسلسلة الدنا (
لكل عزلة . ھذا النظام من ) MICsل (ا ) عزلة باالعتماد على نتائج12المستخدمة في ھذه الدراسة والبالغ عددھا (

 .Pاالنظمة السھلة والسريعة لتشخيص البكتريا, وبواسطة ھذا النظام أكدت بان ھذه العزالت تعود الى بكتريا 
aeruginosa  , انزيم  للكشف عن ةظھرت النتائج ان جميع العزالت اعطت نتيجة سالبأ)Metallo-β-

lactamase(  بطريقةEDTA في حين اظھرت نتائج التفاعالت التضاعفية لسلسلة الدنا , DNA )PCR(  كما
موجبة ’ P. aeruginosa عزالت من بكتريا) 8, بينما ( bla SHV ,blaTEM نتائج سالبة لكل من جين ال بينت 

 )ESBLواسعة الطيف ( β-lactamase المنتجة النزيماتالبكتريا . )4شكل ( كما موضح في blaCTX-M لجين  
,  aminoglycosides Tetracyelin, ,مقاومة للعوامل المضادة المايكروبية االخرى مثل  ما تكون غالبا

Trimethaprim  ,النزيمات تشفر على نفس البالزميد المرافق  التي العديد من الجينات المقاومة باالضافة الى
ان طريقة  ]27[  اوضحت دراسة اجراھاوالتي غالبا ماتشفر كروموسوميا .  ESBL البيتاالكتاميز واسعة الطيف

,وتعتبر طريقة  ESBLالغليان كانت االفضل في اعطاء النتائج بالمقارنة مع استخدام قالب البالزميد لتحديد جينات 
غير   phenotypic methodsالغليان من الطرق الروتينية الشائعة ,من جانب اخر تعتبر طرق التنميط المظھري 

 β-lactamase قادرة على التمييز بين االنزيمات النوعية او المتخصصة المسؤولة على انتاج انواع انزيمات
العديد من االبحاث او المصادر المختبرية تستعمل طرق التنميط الجيني .)CTX-M,TEM,SHVواسعة الطيف(

من  والقادرة على تحديد المستوى الواطى ESBLلغرض تحديد الجين النوعي المسؤول على انتاج انزيمات 
ى وبشكل المقاومة (والتي يمكن ان تفتقد بالطرق المظھرية),االكثر من ذلك التحليل الجزيئي غالبا ما يكون عمله اقو

افراد تكتسب  .]28[مباشر على العينات السريرية وبدون زرع البكتريا وبالتالي يؤدي الى اختزال وقت الفحص
ة ميكانيكيات مختلفة  سطابوواسعة الطيف  β-lactamمجموعة مضادات لالبكتريا السالبة لصبغة كرام مقاومة 

 . Ampcو  ESBL انزيمات البيتاالكتاميزھو البالزميد الذي يشفر الى مقاومة  ھم ھذه الميكانيكياتأواحدة من 
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والمقاومة للعديد من المضادات باستعمال  P. aeruginosaبكتريا ل)  PCR): الترحيل الكھربائي لناتج التفاعل (4شكل (
 فولت/سم 7% وفرق جھد 1على ھالم االكاروز بتركيز  blaCTX-Mبوادئ نوعية لجين 

 )bp DNA Ladder100:الدليل الحجمي(Mالمسار  
  ) بالتعاقب12,11,10,7,5,4,2,1:ناتج عملية التضخيم لجين دنا العزالت()10,9,8,6,5,4,3,2,1المسار( 
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