Vol. 3, No. 5 and 6, P. (97-105)A

 ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺧﻀﻴﺮ اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ، وﻓﺎء ﺻﺎدق اﻟﻮزﻧﻲ،ﺿﻮاء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ

 في عــــــزالت جرثومــــةper-1 وoxa-10 التحـــري عــن جيـــن
 المعزولة من مرضى الحروق فيPseudomonas aeruginosa
مدينة كربالء

*ضواء حممد اخلطيب * وفاء صادق الوزين ** ياسمني خضري الغانمي
 العراق، جامعة كربالء، كلية العلوم،* قسم علوم احلياة

 العراق، جامعة كربالء، كلية الرتبية للعلوم الرصفة،** قسم علوم احلياة
2015 / Nov / 1 :ﺗاريﺦ اﻻسﺘالم

2016 / Dec / 11 :ﺗاريﺦ قبول النﴩ

Abstract
The present study aimed to obervation frequency of germ pseudomonas aeruginosa among
burn patients in the city of Karbala, and the investigation of oxa-10 and per-1 gene in isolated germ
p.aeruginosa multi-antibiotic-resistant study included the collection of 64 skin swabs of burn patients
Recumbent to the Teaching Hospital Hussein in Karbala For the period from 2-2014 to -16 16-8- 2014
indicated the results of diagnostic tests for germ p.aeruginosa ownership of )35( isolation to this germ.
Results showed sensitivity tests that the )20( isolates of germ P.aeruginosa were high resistance
to most antibiotics studied reaching resistance percentage for each of the Cefatotaxime )88.6%(,
Ceftazidime )85.7%( and )85.7%( in Meropenin while reached )77.1%( resistance to the antibiotic
Gentamycin. genetically detection owing isolates produced b-lactamases enzymes multiple
resistance )per-1 and oxa-10 gene( using the enzyme polymerase chain reaction technique )PCR(
where polymerization results showed that the presence of oxa-10 gene percentage )54.1%( and The
percentage of the presence of per-1 gene is )31.4%( of the the total isolates. so the emergence of a
partial pack size )760( base pairs of the gene oxa-10 and )927( base pairs of the gene per-1.
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اخلالصة

هدفت هذه الدراسة اىل بيان نسبة تردد جرثومة الزوائف الزنجارية Pseudomonas

 aeruginosaبني مرﴇ احلروق يف مدينة كربالء ،والتحري عن جني  oxa-10و  per-1يف عزلت

جرثومة  p.aeruginosaاملتعددة املقاومة للمضادات احليوية شملت الدراسة مجع ( )64مسحة

جلدية من مرﴇ احلروق الراقدين يف مستشفى احلسني التعليمي يف كربالء للفرتة من 2014/2/16

اىل  2014/8/16اشارت نتائج االختبارات التشخيصية جلرثومة p.aeruginosaعائدية ()35

عزلة هلذه اجلرثومة.

اﻇهــرت نتائــج االختبــارات احلساســية ان ( )20عزلــة مــن جرثومــة P.aeruginosa

كانت عالية املقاومة الغلب املضادات احليوية املدروســة حيث بلغت نســبة مقاومتها لكل من

( Cefatotaxime (88.6%) ،Ceftazidime (85.7%ﻭ (Meropenin )85.7%

يف حــني وصلت مقاومتهــا اىل ( )77.1%للمضــاد احليوي  . Gentamycinتم الكشــف وراثيا

عــن امتالك العــزالت ذات املنتجة املقاومة املتعددة جلينــات البيتاالكتميز (جني  per-1و)oxa-10

باســتخدام تقنية تفاعل انزيم البلمرة املتسلســل ( )PCRحيث اﻇهرت نتائج البلمرة ان تواجد جني

 oxa-10بنسبة ( )51.4%وكانت نسبة تواجد جني ( per-1 )31.4%من جمموع العزالت الكيل
.وذلــك بظهور حزمة ذات حجم جزئي ( )760زوج ًا قاعدي ًا جلني  oxa-10ﻭ) )927زوج ًا قاعدي ًا
جلني .per-1
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 .1املقدمة

ﺿﻮاء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،وﻓﺎء ﺻﺎدق اﻟﻮزﻧﻲ ،ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺧﻀﻴﺮ اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

الزنجارية املصنع الوحيد إلنزيامت البيتاالكتاميز واسعة

تعرف احلروق باهنا اي ﴐر يصيب اجللد البرشي نتيجه الطيف نــوع

PER-1 ))Pseudomonas extended

االنتقال الكبري للطاقه (احلراريه ،االشعاعيه ،الكيامئيه ،resistance ،تلك االنــزيــامت التي تعود اىل صنف A

الكهربائيه )اىل جسم االنسان [ ، ]1كام تعترب احلروق واحدة حسب تصنيف  Amblerوالتي هلا القدرة عىل مقاومة

من أكثر احلاالت املرضية اﴐار ًا بالصحة النفسية والبدنية ملا العديد من املضادات احلياتية من خالل قدرهتا العالية عىل
تسببه من أثار نفسية قاسية احيان ًا تتطلب خضوع املريﺾ اىل حتليل السيفالوسبورينات املتمثلة بكل مــنPenicillins

جلسات التأهيل الصحي والنفﴘ بعد احلرق [ .]2ان ﲡنب Cefotaxime ،Ceftazidimeو  ،Aztreonamولكنه
تلوث احلروق بني املرﴇ املصابني باحلروق تعترب املشكلة غري فعال عىل حتليل املضاد احليوي  Cephamycinو

االكرب واالكثر خطورة بسبب تعطل حواجز اجللد من جهة .]7،8[ Carbapenem
واعتبار وحدة رعاية احلروق (Burn unit care )BCU

متتلك البكرتيا جمموعة اخرى من انزيامت البيتاالكتام التي

موقع وبائي للجراثيم بسبب احتواءه عىل احياء جمهرية عالية تعود إىل الصنف  Dحسب تصنيف  Amblerأطلق عليها
املقاومة للمضادات احلياتية من جهة اخرى [.]3،4

انزيامت ( )Oxacillinase OXA ESBLوهي شديدة

تعترب جرثومة  psedomonas aeruginosaمسؤولة الفعالية ضد املضا َدين احليو َيني االوكساسيلني(،)Oxacillin

عن اعىل نسبة اصابة بني مرﴇ احلروق لكوهنا بكرتيا انتهارية والكلوكساسيلني ( ،)Cloxacillinكام عرفت بامتالكها
ومتنوعة التمثيل الغذائي ،متتلك العديد من عوامل الرضاوة قدر ًا كبري ًا من التغايرات يف تسلسل احلوامﺾ األمينيــــــــة

التي متكنها من اجتياز الدفاعات املناعية جلسم املريﺾ  .اخلـــاص هبــا [ ،]9فهي مــتــواجــدة يف انـــواع ﳐتلفة من

تتواجد يف مجيع لبيئات حيث تتواجد يف الرتبه وتفضل سطح البكرتيا السالبة لصبغة كــرام خصوصا العائلة املعوية
البيئات الرطبه وهلا القدره عىل التكيف مع كافة الرضوف  ،Enterobacteriaceaeوالتي متنحها القدرة عىل مقاومة
ومقاومه العديد من املضادات احلياتيه التي متكنها من البقاء اجليل الثالث من السيفالوسبورينات وخصوص ًا

عىل قيد احلياة [.]5

كل

من Cefotaxime ،Ceftazidime ،وAztreonam

ان احد االليات مهمة التي متتلكها تلك البكرتيا هي [ . ]7نظرا لعدم وجود معلومات كافية عن مدى تكرار

انتاجها انزيامت البيتاالكتميز حيث ان هــــذه اإلنـــزيـــامت انزيامت البيتاالكتميز واسعة الطيف يف عزالت جرثومة

أصبحت شائعة جــد ًا لقابليتها عىل اإلنتقال بسهولة بني  p.aerugenosiaالتي تسوطن املستشفيات يف العراق

االجناس البكتريية السالبة لصبغة غــرام بواسطة عملية بصورة عامة وحمافظة كربالء بصورة خاصة والتي تكون
اإلقرتان ( ،)Conjugationكام تتميز الكثري من االجناس مسؤولة عن اغلب حاالت الوفيات بني مرﴇ احلروق لذا

البكتريية السالبة لصبغة غرام بامتالكها انزيامت البيتاالكتاميز كان من الواجب التحري عن قابلية عزالت تلك اجلرثومة
الكروموسومية بصورة طبيعية التي ﲡعل مقاومة للعديد عن انتاج انزيامت البيتاالكتميز لغرﺽ وضع حلول منطقية
من املــضــادات احلياتية [ ،]6كام تعترب بكرتيا الزوائف لتلك املشكلة .
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 .2املواد وﻃراﺋﻖ العمل
 .1.2ﲨﻊ العينات

ملقط معقم بواقع ﲬسة اقراص للطبق الواحد،ثم حضنت

االطباق عند درجة ()37م ملدة ( )18ساعة .قرئت النتائج
O

تم مجع ( )64مسحة جلدية من مرﴇ احلروق بقياس اقطار مناطق التثبيط باملليمرت ومقارنتها مع االقطار

الراقدين يف مستشفى احلسني التعليمي يف حمافظة كربالء القياسية هلذه املضادات املحددة (]10[ )CLSI،2012

للفرتة من  2014/2/16لغاية  2014/8/16ومن ﳐتلف .لﺘﺤديد العزﻻت احلساسة واملقاومة ﺣيث ﺗم انﺘقاء )(20

االعـــامر ومجــعــت العينات بــواســطــة مــاســحــات معقمة عزلة جرﺛومية والﺘي كانﺖ مقاومة ﻻغلب املضادات احليوية
احادية االستعامل و زرعت بعد ساعتني فقط عىل اوساط املسﺘﺨدمة ﻻجراء اﻻخﺘبارات اﳉزيﺌة.
زراعــيــة ﳐتلفة (عامة وانتقائية) لغرﺽ عــزل جرثومة

.Pseudomonas aeruginosa

 .2.2الزرﻉ والﺘﺸﺨيﺺ املﺨﺘﱪي للعزﻻت اﳉرﺛومية

 .3.2ﺗﻔاعل انزيم البلمرة املﺘسلسل

تم استخالص الـ  DNAمن ( )20عزلة جرثومة P.

 aeruginosaمن حسب الطقم املجهز رشكة Geneaid

تم زرع العينات عىل االوساط الزرعية) املغذي الصلب وباعﺘﲈد الغلياﻥ ﺣسب ﻃريقة )(Yan etal.2006

وواكـــار الــدم الصلب واملاكونكي الصلب ثم ُحضنت واسﺘﺨدم ال DNAاملشفر جلني  oxa-10و.per-1

األطباق بدرجة ( )37م ملدة ( )24ساعة ثم درست صفات
O

حيث حرض خليط التفاعل  Reaction mixtureمن

املستعمرات النامية عىل االوساط الزرعية وصفات اخلاليا املواد املدرجة يف اجلدول ()1

البكتريية حتت املجهر الضوئي املركب بعد تصبيغها بصبغة
كــرام ومالحظة شكل وترتيب ولــون اخلالياكام درست

جدول ) :(1يوضﺢ املواد املسﺘﺨدمة يف ﲢضري خليﻂ الﺘﻔاعل

الصفات الكيموحيوية االولية للعزالت النامية اكدت نتائج Reaction mixture

تلك الفحوصات باستخدام نظام ( Api )20و vitak

*فﺤﺺ احلساسية للمضادات احلياﺗية

استخدمت طريقة االنتشار باالقراص (Kirby،)1969

Dick diffusionالختبار حساسية مجيع العزالت اجلرثومية

ﲡاه الضادات احلياتية حيث زرعت انابيب االختبار احلاوية

عىل وسط املرق املغذي وحضنت عند درجة ( )37م ملدة
O

( )2-8ساعة او حلني ﻇهور العكرة التي قورنت بانبوبة

مكفرالند القياسية ( )0.5نرش خاليا العالق اجلرثومي عىل
وسط مولر -هنتون باستعامل ماسحة قطنية بشكل متجانس

ثم تثبيت اقــراص املضادات عىل سطح الطبق باستخدام
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اﺴم اﻟﻤﺎدة

اﻟﻛﻤﻴﺔ µl

pre mix

25

Primer

4

DNA

5

Disttle water

11

Total

32.5
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أدخلت األنابيب بعناية يف جهاز  PCRإلجراء التفاعل وباستعامل الربنامج املناسب يف التضاعف .وان ﻇروف التفاعل

اخلاصة بالربايمر  OXA-10والربايمر  PER-1التي تم توضيحها يف اجلدول ( )2و( )3عىل التوايل.
جدول ) :(2يوضﺢ ظروﻑ الﺘﻔاعل اخلاصة بالﱪايمر OXA-10

ﻨوع اﻟﺨطوة

درﺠﺔ اﻟﺤرارة )(oC

اﻟوﻗت

ﻋدد اﻟدورات

initial denaturation

94

5 min

31

Denaturation

94

45 sec

31

Annelaling

58

45 sec

31

Extension

72

30 sec

31

Final extension

72

7 min

31

Hold

4

1

جدول) :(3يوضﺢ ظروﻑ الﺘﻔاعل اخلاصة بالﱪايمر PER-1

ﻨوع اﻟﺨطوة

درﺠﺔ اﻟﺤرارة )(oC

اﻟوﻗت

ﻋدد اﻟدورات

initial denaturation

94

5 min

31

Denaturation

94

45sec

31

Annealing

45

45 sec

31

Extension

72

30 sec

31

Final extension

72

7 min

31

Hold

4

1
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 .4النﺘاﺋﺞ واملناقﺸة

له اعﲆ والﺘي بلغﺖ ( )60%ماﺋلة يف ﺫلﻚ كل من املضاد

أظﻬرت نﺘاﺋﺞ الدراسة احلالية انه من ) )64مسﺤة جلدية احليوي  (54.3) Amikacinوكــل من املضاد احليوي

من مرﴇ احلروق ﺗم عزل ) )35عزلة عاﺋدة ﳉرﺛومة  Ciproﬂoxacin P.و  Gentamycinﺣيث بلغﺖ نسبة
 aeruginosaوبعد اجراء كافة الﻔﺤوصات البايوكيمياﺋية احلساسية هلم ) (51.4%و( (22.86%عﲆ الﺘواﱄ.

جــاءت نﺘاﺋﺞ الــدراســة احلالية مقاربة ملا ﺣﺼل عليه

والﺘاكيدية لﺘلﻚ العزﻻت ﺗم اجــراء فﺤﺺ احلساسية هلا

ﲡاﻩ ) )7انواﻉ من املضادات احليوية الﺸاﺋعة اﻻسﺘعﲈل يف  [11] Nisaniوبـــالل ] [12والﺬين ﺗوصلو اﱃ اﻥ نسب
املقاومة ملضاد سيﻔوﺗاكسيم كانﺖ ) (86.5%وسيﻔﺘازيديم

مسﺘﺸﻔى حمافظة كربالء.

أﻥ مقاومة البكرتيا للكﺜري
ﺣيث ظﻬر جليا وكﲈ مبني يف اﳉــدول ) (4اﻥ اغلب ). )96.3اكد العديد من الباﺣﺜني ﹼ

العزﻻت كانﺖ مقاومة ﻻغلب املضادات احليوية املسﺘﺨدمة من املضادات ومنﻬا مضادات  β -lactamﺗــزداد بزيادة
وﺇﻥ أﺣد أسباﺏ هﺬﻩ املقاومة يعود
ﺣيث كانﺖ نسبة املقاومة عالية لكل من املضاد احليوي ﺇسﺘﻬالﻙ هﺬﻩ املضادات ،ﹼ

 (85.7%) Ceftazidime ،(88.6%) Cefototaxinﺇﱃ ﺇنﺘاﺝ البكرتيا لعدد كبري من ﺇنزيﲈت β –lactamase

 (85.71)Meropenin،و )71) Oxacillinاما املضاد املﺤطمة هلﺬﻩ املضادات نﺘيﺠة الﺘعرﺽ املسﺘمر ولﻔرتات ﻃويلة
احليوي  Immpeninفقد كانﺖ نسبة ﺣساسية العزﻻت لﺘلﻚ املضــــــــــــــــــــادات ]. [13

جدول ) :(4مقاومة بكرتيا الزواﺋﻒ للمضادات احليوية الﺸاﺋعة اﻻسﺘﺨدام لعالﺝ احلروق

اﻟﻤﻀﺎد اﻟﺤﻴوي

ﺤﺴﺎﺴﺔ )(S

اﻟﻨﺴﺒﺔ %

ﻤﻘﺎوﻤﺔ )(R

اﻟﻨﺴﺒﺔ %

Immpenin

21

60

14

40

Ciprofloxacin

18

51.4

17

48.6

Meropenin

5

14.3

30

85.71

Amikacin

19

54.3

16

45.71

Cefatotaxime

4

11.4

31

88.6

Ceftazidime

102

5

14.3

30

85.7

Gentamycin

27

77.14

8

22.86

Oxacillin

10

28.6

25

71.4
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نسبة تواجد اجلني االول (  )85%من بني مجيع العزالت اما

تعترب مشكلة مقاومة  P.aerginosaللمضادات اجلني  PER-1فقد تواجد بنسبة ( )% 55من العزالت وكام

احلياتية من اهم املشاكل املسجلة لدى مرﴇ احلروق يف موضح يف اجلدول ( .)5بينت العديد من الدراسات وجود

مستشفى احلسني التعليمي يف كربالء حيث اﻇهرت نتائج املجموعة اجلينية املنتجة ملضادات البيتاالكتميز يف العزالت
الدراسة احلالية ان عزالت تلك البكرتيا مقاومة الغلب التي تعود اىل بكرتيا  P.aeruginosaففي الدراسة اجريت

املضادات احليوية شائعة االستعامل وخصوصا مضادات يف ايــران وجــد ان نسبة تواجد  PER-1و OXA– 10

البيتاالكتام .درســت قابلية (( )20عزلة) كانت مقاومة وصلت إىل ( )49.3 %و ( )74.6%عىل التوايل [. ]14أما

الغلب املضادات احليوية حتمل جينات الرئيسية املسؤولة عىل يف دراسة أجريت يف تركيا لوحﻆ إن نسبة جني PER-1

انتاج كل من انزيم  OXA-10و انزيم ( PER-1باعتبارمها هي ) )11.23%يف العزالت البكرتية واجلني OXA-10

من االنزيامت االساسية التي تكسب البكرتيا صفة املقاومة) بنسبة ( )17%يف تلك العزالت ،يف حني بينت يف دراسة

بواسطة تفاعل انزيم البلمرة املتسلسل ( Polymeraseاخرى ارتفاع يف نسب جني  PER-1و OXA-10لتصل

 )chain reactionباعتامد البوادﺉ اخلاصة لكل من تلك اىل ( 68.3%و  ) 92.7%عىل التوايل ] .[15وهي نتائج

االنزيامت حيث اﻇهرت ناتج تضخيم  ampliﬁcationالتي كانت مقاربة اىل نتائجنا بصورة كبرية حيث يعتقد ان
حجم اجلزئي ( )760زوج قاعدي للجني املسؤول عن السبب يف ذلك يرجع بصورة كبرية اىل االستعامل العشوائي

انزيم  OXA-10كام املوضح يف الشكل ( )1بينام كانت والغري موجه للعديد من املــضــادات احليوية .ﻟﺠرﺜوﻤﺔ

 ،p.aerugenosaتركيز اهلالم ) ،(8.0%الفولتية 70

نسبة نتائج تضخيم جلني املسؤول عن انزيم  PER-1ﻇهور

حزمة ذات حجم جزئي ( )927زوج قاعدي حيث كانت (فولت) ملدة ( 60دقيقة)
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

M

760

1000
700
500
200
100

شكل (  : ) 2الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل انزيم البلمرة المتسلسل لجين OXA 10
لجرثومة ,p.aerugenosaتركيز الهالم (,%)0.8الفولتية ()70فولت لمدة ( )60دقيقة
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P. aeruginosa  النسب املﺌوية ﻹنزيﲈت البيﺘاﻻكﺘاميز واسعة الطيﻒ يف جرﺛومة:(5) جدول

أنواﻉ ﺇنزيﲈت البيﺘاﻻكﺘاميز

عدد العزﻻت

درجات احلرق

3 )%60(

5

ﺣرق البسيﻂ

3)%50(

6)%100(

6

ﺣرق املﺘوسﻂ

)%77.8(7

8)%88.9(

9

ﺣرق الﺸديد

10 )%55(

17 )%85(

20
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blaoxa-10

1)%20(
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