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 الملخص
علو  انتوا   مختلفوة حواال  مريويةالمعزولوة مون رام گذه الدراسة التحري عن قدرة االنووا  الجرووميوة السوالبة لصوب ة تم في ه

%( 23.3بل وو  نسوووبة تواجووودها ) ،بووالارا ا المريريوووة والجزي يوووة Metallo β-lactamase (MBL)انزيمووا  بيتاالكتووواميز المعدنيووة 
أعلوو  نسوووبة حيووو  بل ووو   Pseudomonas.aeruginosaرووموووة وكوووان لج ، Imipenem-EDTA Disk Methodباريقووة

ا ا أمووا بووالار  ،Enterobacter colcoaeلجروومووة  ،%(3.3%( و)6.6) Klebsiella pneumoniae%( تلتيووا جروومووة 10)
 %blaIMP (16.6)فقود بل و  نسوبة عوزل جوين  ،للكشف عن الجين المشفر ليذه االنزيموا  PCRالجزي ية فقد تم استخدام تقنية الو 

فيمووا بل وو  نسووبة عووزل الجووين موون جروومووة  ،%(11.1) بنسووبة Ps.aeruginosa واريوور  النتووا و وجووود هووذا االنووزيم فووي جروومووة
Acinetobacter bumannii (5.5.)% 

 

  .رامگانزيما  بيتاالكتاميز المعدنية، مقاومة الجراويم السالبة لصب ة  الكلمات الدالة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

This study detected the ability of some gram negative bacteria isolated from different clinical 

specimens to produce Metallo Beta Lactamase (MBL) using phenotypic and molecular methods. 

The ratio of the presence of these enzymes was (23.3%) using the Imipenem EDTA-Disk method 

and Pseudomonas aeruginosa was the highest producer 10% then Klebsiella pneumoniae (6.6%) 

and (3.3%) for Enterobacter colcoae, while the molecular method was used for the detection of 

gene for this enzyme, the results showed that Ps.aeruginosa produces the enzyme at (11.1%) while 

the rate of this gene produced by Acinetobacter bumannii was (5.5%). 

 

Keywords: Metallo Beta lactamase, Gram negative bacteria resistance. 
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 المقدمة
( مجموعووووة موووون انزيمووووا  بيتاالكتوووواميز المحللووووة لكوووول أنوووووا  ميووووادا  MBL) Metallo β-lactamaseتعوووود أنزيمووووا  

 in)  وتوووبا هووذه االنزيمووا  خووار  الجسووم الحووي Carbapenemsالبيتاالكتووام وموون يوومنيا السيفالوسووبورينا  الواسووعة الايووف والووو 

vitro  بالعديووود مووون المركبوووا  موووول )EDTA, FeCl2, CuCl2  ومركبوووا  الووووايول ولكووون ال تووووبا بموباوووا  بيتاالكتووواميز موووول
Sulbactum, Clavulinic acid  والوووTazobactam، ة والتوي تعموول وذلو  الن موباوا  هووذه االنزيموا  هوي مون المووواد الك بيو

إلو  ايووون ونوا ي التكوواف  تحتووا   MBLموون الموقول الفعوال ل نووزيم مموا يوووبا مون عملووي حيو  ان انزيموا   علو  سوحا ايونووا  الزنو 
وأن الميوادا  الحيويوة التوي تسوتخدم فوي معالجوة الجوراويم التوي تبودي مقاوموة  ،وعادة ما يكوون الزنو  عوام س مسواعداس لفعاليوة االنوزيم

توم الكشوف عون  PolymyxinB (Coossens, 2000.)والوو  ،Aztreonam، Colistinتشمل  MBLمتعددة والمنتجة النزيما  
لموا يسوم   ا( والتوي أصوبح  مسوتودع1988في اليابان عام ) Pseudomonas aeruginosa جروومة فيألول مرة  MBLم أنزي
 مختلفووة موون هووذا األنووزيم والووذي انتشوور إلوو  أنوووا  وتوجوود حاليوواس أنوووا  Imipenemوهووي فعالووة علوو  ميوواد الوووو  ،(IMP-typeبوووو )

 Enterobacteriaceae انوووا  تابعووة للعا لووة المعويووةو  .Acinetobacter sppو .Pseudomonas sppمووول  أخوور  جرووميووة
(Watanabe et al., 1991; Senda et al., 1996; Hirakata et al., 1998 إن التحوري عون هوذه األنزيموا  والسويارة .)

ادا  و أنَّ الجووراويم منيووا انيووا االبووا مووا تكووون مرتباووة موول مقاومووة لووبع  أو كوول أنوووا  الميوو ،علييووا يعوود مسووملة ميمووة لعوودة أسووباا
والتوي ليوا القودرة علو  انتوا  هوذه األنزيموا  ب مكانيوا أن  Acinitobacter, Pseudomonas جرووميةاالكور مقاومة مول س ال  

 . (Peleg et al., 2005) المقاومة اير مميزة أو معروفة آليةتنشر هذه األنزيما  إل  بقية افراد العا لة المعوية والتي تكون فييا 
االلتيابا  المختلفة التي بيتاالكتام لع   العام س او مياداس فعاالس بين أنوا  ميادا   Carbapenemsوتعد ميادا  الو 

الكتوواميز المعدنيووة -وذلوو  لفعاليتيووا ووباتيتيووا العاليووة يوود العووزال  التووي تمتلوو  انزيمووا  بيتووا رامگالعصوويا  السووالبة لصووب ة تسووببيا 
(Yan et al., 2001)، للميادا  حي  أنيا تبق  مقاومة للتحلول ب نزيموا  بيتاالكتواميز المنتجوة مون  اأخير  االبا ما يستخدم خيار وا

 ,.Arakawa et alأن ليا ايفاس واسعاس مون الفعاليوة مقارنوة مول ايرهوا مون ميوادا  بيتاالكتوام ) ايافة إل  ،جرووميةال قبل األنوا 

1995; Tsakris et al., 2000). 
في الجراويم قيد الدراسة بالارا  IMPمن نو   MBLال  التحري عن تواجد انزيما  بيتا الكتاميز المعدنية ييدف البح  

 .المريرية والجينية
 طرائق العملالمواد و 

 العينات:
 اسوووووووووووووووتخدم  فوووووووووووووووي الدراسوووووووووووووووة عووووووووووووووودد مووووووووووووووون االنووووووووووووووووا  الجرووميوووووووووووووووة السوووووووووووووووالبة لصوووووووووووووووب ة كووووووووووووووورام والتوووووووووووووووي شووووووووووووووومل  

Ps.aeruginosa ،E.coli ،K.pneumoniae، Ent.colcoae ،Ser.odofera ،Pr.mirabilis ،A.bumannii  والتووووووي تووووووم
مون حواال  مريوية مختلفوة شومل  التيابوا  االذن الوسوا ، االنوف، الحنجورة، العيوون، الحوروا، القصوبا   عزليا من دراسوة سوابقة

 ;Koneman et al., 1997)عتموواد ا الكيموحيويووة وباالا اليوا يووة، االدرار، الوودم، الجووروه والميبوول، والتووي تووم تشخيصوويا بووالار 

MacFaddin, 2000 وتم تمكيد تشخيصيا باستخدام اشراة ،)API. 
 mM EDTA 0.5 تحضير محلول 

 ( Yong et al., 2002تم تحييره كما يمتي )
 لتر ماء مقار. 1في  Disodium EDTA. 2H2Oام من 186.1 أذيا -1
 .NaoHباستخدام  8.0يبا األس الييدروجيني عند  -2
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 عقم بالموصدة. -3
ام/موول للحصووول  0.0292و  EDTAام/موول موون الووو  0.075اذيووا  750µgبتركيووز  EDTAول وور  تحيووير محلووول 

 .292µgعل  تركيز 
 ق المظهريةائالطر  -1

 Imipenem-EDTA Disk Method طريقة
قحو  العينوا  قيود االختيوار التوبياي النزيما  بيتاالكتواميز المعدنيوة حيو  ل EDTAتعتمد هذه الاريقة عل  تموير محلول 

( علووو  سووواط الوسوووا الزرعوووي وايووويف  الحووود 10µg) Imipenemميووواد ل نهنتوووون. توووم ويووول قرصوووي -ار موووولرگعلووو  وسوووا ا
 EDTA( موون تركيووز 292µg) ب يووافةأعيوود  نفووس الاريقووة  ،(750µgبتركيووز ) EDTA( مووايكروليتر موون محلووول 5القرصووين )

 º( م35حين  االاباا بدرجة حورارة )، MBLلتحديد التركيز االمول لتوبيا انزيما   وذل  ،(750µgللابا اآلخر بدل التركيز )
 ( ساعة.18-24لمدة )

وعود زيوادة قاور مناقوة التوبويا  EDTA + Imipenemوقورص الوو  هلوحود Imipenemبعدها قورنو  مناقوة التوبويا لقورص الوو 
تاالكتووواميز المعدنيوووة بيدلوووي  علووو  وجوووود انزيموووا   ُيَعووود   نتيجوووة موجبوووة ليوووذا االختبوووار والوووذي EDTAلقووورص الميووواد الحيووووي مووول 

(Arakawa et al., 2000; Yong et al., 2002.) 
  المعدنية للكشف عن جينات انزيمات بيتاالكتاميز ق الجزيئيةائالطر  -2
 -:الجرثوميةمن العزالت  DNAالـ استخالص . 1

موون العووزال   DNAكيووة ل وور  اسووتخ ص الحووام  النووووي االمري Omegaتووم اسووتخدام العوودة المجيَّووزة موون قبوول شووركة 
الفتيوة ومون ووم حيون  بدرجوة حورارة  الجرووميوةبالمسوتعمرا   Trypton soy brothحيو  توم تلقويط وسوا  ،قيود الدراسوة الجرووميوة

مليووووة وبعوووود اجوووراء ع ،بعوووودها توووم اتبووووا  خاووووا  االسووووتخ ص وحسوووا تعليموووا  الشووووركة المجيوووزة ،( سووواعة18-24لمووودة ) º( م35)
 .º( م20-عند درجة ) بالتجميداالستخ ص حفر  مستخلصا  الحام  النووي 

 DNAتقدير تركيز ونقاوة . 2
الدراسوووة باسوووتخدام جيووواز الوووو  المسوووتخلص مووون العينوووا  التوووي شوووملتيا DNAتوووم تقووودير التركيوووز والنقووواوة للحوووام  النوووووي 

Spectrophotometer, Biodrop .انكليزي المنشم 
 .PCRبطريقة الـ  زيمات البيتاالكتاميز المعدنيةالكشف عن ان. 3

للكشووف عوون الجووين  (Senda et al., 1996تووم الكشووف عوون انزيمووا  بيتووا الكتوواميز المعدنيووة باالعتموواد علوو  اريقووة )
blaImp ، تووم تجيوووز بوووواد  تسلسوو   الووووDNA معدنيوووةالنزيموووا  البيتاالكتوواميز ال Metallo-β lactamase  موون شوووركةThe 

midland certified reagent company INC. (Texas) 
5'-

ACCGCAGCAGAGTCTTTGCC
-3' 

3'-
ACAACCAGTTTGCCTTACC

-5'
 

 PCRباستخدام تقنية الـ  DNAالتضاعفي لسلسلة التفاعل . 4
وبووالخاوا  االلموواني المنشووم  (Mastercycler Personal, Eppendorf)ُأجووري االختبووار باعتموواد جيوواز التيووخيم الحووراري 

 ة اآلتي
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تووم تعقوويم مكووان العموول واالجيووزة قبوول البوودء بالعموول باسووتخدام الفورمووالين وووم ارتووداء الكفوووف والكمامووا  المعقمووة لتجنووا حصووول  -1
 التلو .

 المعقمة بعدد العينا  المختبرة. 3( سم0.2رقم  انابيا ابندروف حجم ) -2
موايكروليتراس مون الحجوم التفواعلي لكول  25الخلويا بمعودل تم تحيير  إذ خليا من محتويا  التفاعل لسيولة انجاز العمل حير -3

 -انبوا والذي يتكون من 
 الحجم المكونات

Gotag
R
 Green Master Mix 12.5μl 

F-R primer, 10mm 3 μl 

DNA template 4 μl 

Nuclease free water 5.5 μl 

 .Vortex Mixerمحتويا  انابيا ابندروف بجياز   زجمُ  -4
وتموو  برمجووة الجيوواز حسووا البرنووامو  Thermal Cyclerفووي جيوواز  اعوو هيووا ابنوودروف الحاويووة علوو  المووواد ويووع  اناب -5

  بالباديءالخاص 
( دورة مووووون المسووووول 30لمووووودة دقيقتوووووين تبعتيوووووا ) º( م94عنووووود درجوووووة حووووورارة ) initial denaturationالمسووووول االولوووووي 

denaturation ( م94عند درجة )º رتباا تم اال ،لمدة دقيقة واحدةannealing ( م55عند درجة )º  لمدة دقيقة واحدة، واالسوتاالة
extension ( م72عند درجة )º لمدة دقيقة ونصف ل ر  اكمال عملية التيخيم (Senda et al., 1996). 

 في هالم االكاروز: DNAطريقة الترحيل الكهربائي للـ
 Agarose gelرحيل الكيربا ي عل  ه م األكاروز بتقنية الت PCR، وناتو تفاع   DNAتم الكشف عن عينا  الو 

electrophoresis  باتبا  الخاوا  التالية 
وَر األكواروز بتركيوز  -1 ، وذلو  للكشوف عون الوو TAE 1X bufferمون محلوول  3سوم 200اوم مون األكواروز فوي 2% ب ذابوة 1ُحيِّ

DNA  م.°55ل ليبرد إل  درجة حرارة وتم  اإلذابة في درجة ال ليان، وُتِرَ  المحلو  استخ صيالذي تم 
 .DNAالتي تستخدم لتحميل عينا  الو  wellsِلُصنِل الحفر  Combوم ُوِيَل المشا  Gel trayتم تركيا قالا الي م  -2
 وُتِرَ  الي م إل  أن تصلا وم رفل المشا. ،ُسِكَا األكاروز في القالا مل م حرة تجنا تكون فقاعاٍ  هوا يةٍ  -3
 مايكرو ليتر من نواتو تيخيم الجينا  قيد الدراسة وم ويع  في الحفر. 10ايكرو ليتر من صب ة التحميل إل  م 5ُأييف  -4
 حي  اا  هذا المحلول ساط الي م. TAEمن  1Xُوِيَل القالا مل الي م في الحو  المملوء بو  -5
 ة.دقيق 90فول  مدة  80وُيِبَا عند  Power Supplyتم تش يل مجيز القدرة  -6
 ُصبَغ ه م األكاروز بصب ة بروميد االويديوم عن اريا امرها بالماء المقار الحاوي عل  هذه الصب ة لمدة ساعة. -7
َر اليوو م U.Vفحووص اليوو م فووي ارفووة مرلمووة، وذلوو  بتعرييووي لسشووعة فوووا البنفسووجية بويووعي علوو  جيوواز  -8   باسووتخدام، وُصوووِّ

 كاميرا رقمية.
 DNA-Ladder (Sambrookبمقارنة موقل الحزمة وسمكيا مول الودليل الحجموي القياسوي  DNAي لقال ُقدَِّر الحجم الجزي  -9

and Russel, 2001.) 
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 النتائج والمناقشة
 التحري عن أنزيمات بيتاالكتاميز المعدنية

ا علوو  ( أنزيمووا  متنوعووة تختلووف فووي قابليتيووMBL) Metallo Beta lactamaseتعوود أنزيمووا  بيتاالكتوواميز المعدنيووة 
 .(Peleg et al., 2005) وأنوا  أخر  من ميادا  البيتاالكتام Carbapenemتحليل ميادا  الو 

ل وور  تفعيوول أو تقويووة  chelatorsلوحوودها مرتباووة أو مركبووة موول مووواد ك بيووة  MBLتسووتخدم المووواد الموباووة ألنزيمووا  
وبعوو   2mercaptopropionic Acidالتووي تيووم ومنيووا مركبووا  الوووايول و  Ceftazidimأو الووو  Carbapenemميووادا  الووو 

. كمووا أنووي موون اليووروري اختيووار المووواد الك بيووة لوحوودها ل وور  تحديوود EDTAوالووو  CuCl2، HgCl2أموو ه المعووادن الوقيلووة مووول 
دام اريقوة وليوذا ال ور  توم اسوتخ(، Ratkai et al., 2009)عدم إعاا يوا نتوا و موجبوة كاذبوة مون خو ل توبيايوا للعزلوة قيود االختبوار 

Imipenem-EDTA Disk Method   ل ر  الكشف عن العزال  المنتجة ألنزيماMBL (Yong et al., 2002 .) 
هوووذه  إنتوووا علووو   قابليتيوووا( عزلوووة 30( عوووزال  مووون مجموووو  )7( نتوووا و هوووذا االختبوووار حيووو  أريووور  )1يويوووط الجووودول )
( تلتيووووووووا جروومووووووووة 10%  نسووووووووبة حيوووووووو  بل وووووووو  )اعلوووووووو Ps.aeruginosaوكووووووووان لجروومووووووووة  ،%(3.23األنزيمووووووووا  اي بنسووووووووبة )

K.pneumoniae (% 6.6  ولقووود توووم الكشوووف عووون جينوووا )MBL جرووموووةمووورة فوووي  ألول Ps.aeruginosa  قبووول ريورهوووا فوووي
لووذل  فموون المحتموول أن تكووون  ،K.pneumoniae ،Enterobacter spp, E.coli المعويووة مووول الجووراويماألنوووا  االخوور  موون 

الووو  بعووو  انووووا  العا لوووة المعويوووة ال سووويما فوووي حالوووة قووود نقلووو  ب زميوووداتيا الحاملوووة ليوووذه الجينوووا   Pseudomonasجرووموووة الوووو 
( الوو  مقاومووة سوو ال  جروومووة 2006، كمووا اشووار الحسووو )(Walash et al., 2005) االصووابا  المكتسووبة موون المستشووفيا 

Ps.aeruginosa  ينا  الجيووووووول الوالووووووو  وكوووووووذل  ميوووووووادا  الوووووووو لميوووووووادا  البيتاالكتوووووووام واسوووووووعة الايوووووووف بموووووووا فييوووووووا سيفالوسوووووووبور
Monobactams ،Cephamycins ،Carbapenems  التي تكون فعالة يد العديد مون العصويا  المعويوة السوالبة لصوب ة كورام

 المختلفووة وخاصووة االنزيمووا  بمنواعيوواوهووذا يعووود علوو  امووت   هووذه الجووراويم للعديوود موون آليووا  المقاومووة مووول انزيمووا  البيتاالكتوواميز 
 .Carbapenemsالمعدنية القادرة عل  تحليل ميادا  الو 

 .ونسبها المئوية Imipenem- EDTA Disk testالختبار  لعزالت الجرثومية الموجبةا :1الجدول 

 لالختبارلعزالت الموجبة ا عدد العزالت المختبرة النوع الجرثومي
 العدد )%(

Ps. aeruginosa 9 (10) 3 
E. coli 5 0 

K.pneumoniae 5 (6.6) 2 

E. colcoae 3 (3.3) 1 
Ser.odofera 2 0 
Pr.mirabilis 1 0 
A.bumannii 5 (3.3) 1 
 7 (23.3) 30 المجمو  الكلي

 

لقوورص الووو  EDTA( النتيجوة الموجبووة ليووذا االختبوار حيوو  ي حوور اتسوا  مناقووة التوبويا عنوود ايووافة الوو 1تويوط الصووورة )
.Imipenem   إّن حجوم مناقوة التوبويا يسواعد فوي التمييوز بوين العينوا  التوي يشو  فوي امت كيوا ألنزيمواMBL حيو  أن مناقوة .

فيموا  ،MBLأنزيموا   إلنتوا ملوم للعوزال  التوي كانو  سوالبة  14كوان أقول أو مسواوية لوو  Imipenem- EDTAالتوبويا لقورص الوو 
 μg 750الميواف إليوي  Imipenem. إّن قورص الوو MBLجبووة ألنزيموا  ملوم للعوزال  التوي كانو  مو 17كانو  أكوور أو يسواوي لوو 

لم يعِا نتا و موجبوة فوي الكشوف عون هوذه  EDTAمن الو  μg 292أعا  نتا و مماولة حي  أن استخدام التركيز  EDTAمن الو 
هووو  EDTAركيوز موون الووو لووذا يعوود هووذا الت ،μg 750األنزيموا  فووي نفووس العوزال  التووي اعاوو  نتووا و موجبوة عنوود اسووتخدام التركيووز 
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السوالبة  جرووميوةفي بع  األنوا  ال Carbapenem إنَّ وجود المقاومة لميادا  الو .(Tsakris et al., 2000)التركيز االفيل 
 Livermor and) رام قووود يريووور نتيجوووة مشووواركي ميوووخا  اليووول خوووار  الخليوووة أو نتيجوووة نقوووص فوووي نفاذيوووة ال شووواءگلصوووب ة 

Woodford, 2002)، االخت ف في نسبة تحلل الو  ويعتمدcarbapenems   عل  حركوة الجوين المشوفر ألنزيمواMBL (Yan 

et al., 2004)،  الب زميود أو العناصور  ،الجروووميحي  أنَّ الجين المشفر ليذه األنزيما  يمكن أن يكون موقعي عل  الكروموسووم
 ,.Franklin et al., 2006; Safha et alاالنتشوار )والتوي هوي عناصور جينيوة متحركوة وبوذل  توتمكن موون الحركوة و  ،القوافزة

عنود الكشوف عنوي بوالارا ا   bla Impمول أّنيوا تكوون حاملوة للجوين  Imipenemكموا أن بعو  العوزال  تكوون حساسوة للوو (. 2008
ور جوين والوذي ينوتو عنوي ريو Secondary Regulatory Systemالمريرية ومن المحتمل أن يكون السبا نرام التنريم الوانوي 

 geneالمتحلول بواالنزيم قليلوة وذلو  لقلوة جرعوة الجوين  Imipenemأن نسوبة الوو  كموا ،(Senda et al., 1996صوام  أو خفوي )

dosage  الجوراويموالتي تعكس عدد نسل الب زميدا  الموجوودة فوي (Hirakata et al., 1998)( نوعواس مختلفواس مون 23، اذ صوف )
الوذي  SPM-MBLو Verona( من مناقة فيرونا 1997التي عزل  من إيااليا عام ) VIM-MBLعا لة هذه األنزيما  ومنيا 

والوذي عوزل  GIM-MBL( هوو 2002والذي اكتشوف عوام ) MBL عزل من ساوباولو في البرازيل. أما النو  الحدي  من أنزيما 
 (.Toleman et al., 2002;   Walsh et al., 2003; Chu et al., 2004)   من ألمانيا
 
 
 

 
 

 
 

 بطريقة  MBLاختبار التحري عن أنزيمات الـ نتيجة : 1الصورة 
Imipenem-EDTA Disk Method 

لايف واسل من ميادا  بيتاالكتام منتشراس يشفر النزيما  البيتا الكتاميز المعدنية المحللة الذي  blaImpوقد أصبط الجين 
المقاوموة الحود مون انتشوار  يسواعد فويالعوزال  المنتجوة ليوذه األنزيموا  قود لوذا فو نَّ الكشوف المبكور عون  ،في منااا كويرة مون العوالم
وتسووبا  blaImpرام والتووي تحمول الجووين گتنتشوور العصوويا  السوالبة لصووب ة  .(Peleg et al., 2005) الجرووميوة ليووذه الميوادا 

اي نتيجة جيدة ودقيقة حي  أنيوا تسوتخدم عادة ما تع PCRباريقة الو هذه الجينا  عن  التحريوأنَّ  حاال  وبا ية في المستشفيا 
للكشوف عون نوواتو هوذه  Imipenem- EDTA Disk- Methodللكشف عون الجوين المشوفر ليوذه األنزيموا  فيموا تسوتخدم اريقوة 

 (.Yong et al., 2002) األنزيما 
 جروومووةي حوور أن نسووبة حيوو   ،blaImpرام والتووي تمتلوو  جوين گالسووالبة لصووب ة  للجوراويم( النسووا الم ويووة 2يبوين الجوودول )

Ps.aeruginosa  والتي تمتل  الجينblaImp (  من مجمو  العزال  المختبرة بيذه الاريقة 11.1%كان ) فيموا  ،( عزلوة18)البالغ
إحد  أكوور العوزال  المسوببة لحواال  وبا يوة  Ps.aeruginosa جروومة(. تعد %5.5) Acineto bumannii جروومةبل   نسبة 

قود تشوجل انتقوال جوين المقاوموة إلو  أنووا  اخور  مون العصويا   blaImpجوين  انتشار هذه العزال  والتي تحمول وأنفي المستشفيا  
كمووا أشووار  بعوو  الدراسووا  إلوو  أن هووذه األنزيمووا  فووي   .Klebsiellaو E. coli جروووومتيرام اليووارية مووول گالسووالبة لصووب ة 
نَّ  ،حاال  وبا يوة عزلو  مون مريو  راقودين فوي المستشوفيا  لفتورا  اويلوةالمنتجة ليا يكون أصليا من  الجرووميةمعرم األنوا   وا 

الكشف عن هذه األنزيما  لي أهمية كبيرة ل ر  تشخيصيا وإلعاواء الميواد المناسوا كموا أنوي يسواعد فوي السويارة علو  الحواال  

قرص الـ 
Imipenem 

قرص الـ 
Imipenem 

+ 

EDTA 
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 أخووووووووووووووووووووووور   جرووميوووووووووووووووووووووووةالوبا يوووووووووووووووووووووووة التوووووووووووووووووووووووي تسوووووووووووووووووووووووببيا والحووووووووووووووووووووووود مووووووووووووووووووووووون انتشوووووووووووووووووووووووار هوووووووووووووووووووووووذه األنزيموووووووووووووووووووووووا  ألنووووووووووووووووووووووووا  
(Toraman et al., 2004; Peirano et al., 2011  وقود أد  انتشوار انزيموا .)MBL  بصوورة واسوعة إلو  نشووء حالوة َيصوُعُا

لوووذا فووو ن اسوووتخدام االختبوووارا  المريريوووة البسوووياة فوووي  ،رام الوبا يوووةگالسوووالبة لصوووبعة  الجرووموووةفييوووا عووو   االلتيابوووا  الناتجوووة عووون 
 John and)                  التي تمتل  هذه االنزيما  يعد يرورياس جداس  الجروومية المختبرا  والمستشفيا  للكشف عن األنوا 

Balagurunathan, 2011 .) 
 PCRبتقنية من العزالت الجرثومية قيد الدراسة  blaImp للتحري عن الجينالنسب المئوية  :2الجدول 

 ة المئويةالنسب العزالت الموجبة عدد العزالت المختبرة األنواع الجرثومية
Ps.aeruginosa 6 2 11.1 

E. coli 3 0 0 

K. pneumoniae 3 0 0 
E.colacae 2 0 0 

A.bumannii 4 1 5.5 

 16.6 3 18 المجمو 

وريور الحزم عند  PCRبتقنية الو الختبار التحري العزال  الموجبة  DNA( نتا و الترحيل الكيربا ي لو 2تويط الصورة )
 في العزال  المختبرة. blaImp( الخاصة للباد  المستخدم دلي  عل  النتيجة الموجبة للجين .bp 587الوزن الجزي ي )

الحساسوية  ا اختبار  تكون يمنيجا أنَّ  MBLعن أنزيما  التحري وللمستقبل ف نَّ االختبارا  المريرية المستخدمة في 
والتووي تمتلوو  قوودراس واسووعاس موون الكفوواءة والتخصووص إذا أمكوون  يتبعيووا اختبووارا  أكووور تخصصووية مووول االختبووارا  الجز ييووة الروتينيووة،
 (.Thomson, 2010الحد من راهرة انتشار المقاومة ) وهذا من شمني ان يساهم فيتوفيرها 

 

 
 MBLألنزيمات  PCRنواتج تفاعل الـ : 2الصورة 

1. A.bomanii,  2. E.coli 3.Ps.aeraginosa  

 
 المصادر العربية

رام گ(. اسوتخ ص وتنقيوة أنزيموا  البيتاالكتواميز مون بعو  العصويا  السوالبة لصوب ة 2006ي سلميان سولاان )محمود زك ،الحسو
 جامعة الموصل. ،كلية العلوم ،دكتوراهالمعزولة من اصابا  الجياز التنفسي السفلي ودراسة بع  خصا صيا. ااروحة 
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