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 خصممال
  ،لمضررررادات %100مطمقررررة بنسرررربة  اومررررةً مق Acinetobacter baumannii  عررررزات تابعررررة لمنرررروع ثمررررانظهرررررت أ        

Ampicillin  ،  Ceftriaxone، Ciprofloxacin ،Cefotaxime ،Gentamicin ،Piperacillin ،Ticarcillin 
،Trimethoprim-sulfamethoxazol 100 %فيمررا كانررت متوسررطة المقاومررة لمضرراد Tobramicin  إذ بمغررت نسرربة المقاومررة

 %(.37.5إذ بمغت نسبة المقاومة لهما ) Amikacinوالر  Netillin% وكانت قميمة المقاومة لممضاد 50
% 100إذ سرجل تواجرداما بنسربة  ،blaoxa23و blaoxa51عن أسباب المقاومرة ترم الك رن عرن تواجرد الجينرات حري وبغية الت       

مقاومتهرا لمضرادات  أكردتالتي  A.baumanniiعزات في جميع  blaoxa58% عمى التوالي فيما لم يتم الك ن عن الجين 87.5و
لجرثومرة والتنظريم الجينري خرارج ا إلرىفي عممية ضخ المضراد الحيروي  سِهمُ يُ الذي  adeBكما اثبتت الدراسة تواجد الجين  ،بيتااكتام
 وجوداا مقاومة الجرثومة لممضادات الحيوية. أكدالتي  adeSو adeR لجينات
جينرررات  بوسررراطة لمضرررادات البيتااكترررام والكاربرررابنيم كررران  A.baumanniiفيمرررا بينرررت النترررائم ان مقاومرررة عرررزات جرثومرررة        

blaoxa23 ، blaoxa51 وان دور نظرام الضرخadeABC  بسربب ييراب الجرين التنظيمري  اً محردودكرانadeS لمعظرم  عرن ارذا النظرام
 .العزات

 

 .A.baumannii ، PCR ، blaoxa51، blaoxa23، blaoxa58،adeB  ،adeS، adeR:الكممات الدالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

         Eight isolates of Acinetobacter baumannii  showed absolute resistance (100%) to Ampicillin, 

Ceftriaxone, Ciprofloxacin, Cefotaxime, Gentamicin, Piperacillin, Ticarcillin, Trimethoprim-

sulfamethoxazol, while it showed moderate resistance (50%) to Tobramycin and low resistance to 

each of Amikacin and Netillin (37.5%). 

         For the detection of the causes of resistance  blaoxa51 genes, blaoxa53 genes were detected at a 

rate of 100% and 87.5% respectively, while the gene blaoxa58 was not detected in all A.baumannii 

isolates which confirmed its resistance to B-lactam antibiotics, the results also confirms the 
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presence of the gene adeB which plays role in efflux pump mode of resistance as well as the 

regulatory genes of adeR and adeS of which their presence confirm the bacterial resistance to 

antibiotics. 

         The results showed that the resistance of A.baumannii to B-lactam and Carbapenem 

antibiotics were mediated by blaoxa23, blaoxa51 and the role of AdeABC was restricted due to the 

absence of the AdeS regulatory  gene from most isolates. 
 

Keywords   : A.baumannii   ، PCR  ،  blaoxa51، blaoxa23،  blaoxa58، adeB  ، adeS  ، adeR. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة

 الالكترروز لسرركر المخمرررة ييررر گرررام لصرربغة السررالبة العصرروية الجررراثيم مررن Acinetobacter baumannii جرثومررة تعررد        
 والرردم والجررروح التناسرري الجهرراز مررن عزلهررا تررم إذ ،Acinetobacter سجررن أنررواع أاررم مررن تعررد ولررذل  المست ررايات لعرردوى والمسررببة
15-44 بين حرارة درجات في تنمو ،ال وكي النخاع سائل ومن القمب و غان

 Mims)  الحيوية المضادات من لمعديد والمقاومة م2

et al., 2004; Adams and Koch, 2010). 
 الخرررارجي الغ ررا  نااذيرررة منهررا ليررراتآ عرردة عمرررى  A.baumannii لجرثومررة  الحيويرررة لممضررادات المقاومرررة دراسررات ركررزت        
نتاج  بالموقع الحيوي المضاد ارتباط موقع  وتغيير β-lactamase انزيمات مثل الحيوي المضاد فعالية تثبيط عمى تعمل أنزيمات وا 
 اررذ  فرري المقاومررة انت ررار سرررعة أن ثونالبرراح وأوضرر  ،الجرثوميررة الخميررة خررارج الررى الحيرروي المضرراد ضررخ عمميررة تن رريط و الاعررال

 (.Sun et al., 2012الطارات ) حدوث خالل من او الناقمة العناصر خالل من تتم الجرثومة
 لمجرثومررة الخمرروي الجرردار بنررا  عمميررة توقررن عمررى تعمررل حيررث الطيررن واسررعة المضررادات مررن اكتررام البيتررا مضررادات تعرردو         
 تعمرل حيرث β-lactamaseال أنزيمرات إنتراج عرن اكترام البيترا لمضرادات الجرثومرة مقاومرة تنرتمو  لمجرثومرة قاتل تأثير ذا وتكون
                 والكاربرررررررررابنيم والسياالوسررررررررربورينات لمبنسرررررررررمينات المقاومرررررررررة تسررررررررربب وبرررررررررذل  اكترررررررررام البيترررررررررا حمقرررررررررة تحميرررررررررل عمرررررررررى األنزيمرررررررررات اررررررررذ 

 (.; Maragakis  and Perl, 2008 2018، و رين السميم)
مررن  البالزمري الغ ررا  بروتينرات فري تررؤثر ذإ ،لمجرثومرة القاتمرة المضررادات ضرمن اامينيرة الكاليكوسرريدات مضراداتوتصرنفن        

 تأثرارررا نتيجرررة الجرثومرررة ومررروت وظياتررره فقرردانفررري  تسرررببت ،البالزمررري الغ رررا  ضرررمن تتررداخل طبيعيرررة ييرررر بروتينرررات تكررروينخررالل 
 .(Mims et al.,2004; Adams and Koch, 2010)  رجهاوخا الخمية داخل بين التركيز باختالن
 المركبررات مررن يعررد الررذي الاولرر  حررام  بنررا  تمنررع اذ الجرثوميررة الخميررة ايرر  مررع السررماونمايد مضررادات تتررداخلفرري حررين         
 Para aminobenzoic acid المركرب م رابهات مرن المضرادات ارذ  وتعرد، DNA و RNA النوويرة ااحمرا  بنرا  فري المهمة
 لهرررذ  المقاومرررةوييرارررا مرررن جينرررات  ermانت رررار جرررين  زيرررادة سرررببوب ،الاولررر  حرررام  بنرررا  فررري المهمرررة المركبرررات مرررند يعررر الرررذي

 ؛2018، محمرررود و ررررين) Trimethoprim مرررع Sulfamethaxol مرررن المتكرررون المركرررب إلرررى المضررراد تحررروير ترررم المضرررادات
Pommerville, 2011 ). 

، التردرج فري البروتونرات لتقويرة الضرختسرتعمل التري  Proton antiportersاقمة ي ائية مرن نروع ن جينات RNDتعد عائمة        
 الناقررل البرروتين يعرد الرذي adeB مرن RND نظررام يتكرونو ، + لكرل جزيئرة منقولرةHالتبرادل يكرون برين أيرون واحرد لمهيرردروجين  وان

 ي ررار adeA فررالجين(  السررموم ،الحيويررة المضررادات) لمرروادا نقررل عمررى يعمررل حيررث الرررئيس الناقررل يمثررل واررو المضررادات مررن لمعديررد
 الغ رائية مبروتينراتل مماثرل وارو ،AdeC و AdeB المكرونين بين التعابر يتوسط واو البينية المسافة في المساعد البروتين لتكوين

(MFP )الخررارجي الغ ررا  بروتينررات تركيررب تويثبرر والررداخمي الخررارجي نالغ ررائي تقريررب عمررى عمررلوي (OMP)، الجررين أمررا adeC 
 Transmembrane segment) ي ائية قطعةاثنتي ع رة  من adeB ويتكون ،الخارجي الغالن في كقناة يظهر لبروتين في ار
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(TMS بررين طررويمين انحنررا ين تكرروين عمررى تعمررل TMS1 و TMS2 وTMS7وTMS8 عمميررة خررالل المختماررة المررواد نقررل يررتم 
 ((1 كل الكما او موض  في  الغ ا  خاللمن   Electrochemical gradient of protons ةكهربائي الكيمو البروتونات تدرج

(Paulsen, 2003; Eswaran et al., 2004.) 
 

 
 الجرثومية الخمية في adeABC الضخ نظام موقع 1:  الشكل

 
Amg – aminoglycosides, Flu – fluoroquinolones, Tet – tetracyclines, Clo– chloramphenicol, Ery – 

erythromycin, Tri – trimethoprim, EthBr –ethidium bromide, Tge – tigecycline. (Wieczorek et al., 

2008). 
 جينررات لتعبيررر يمثررل أصررال adeS جررين وجررود إلررى  et al., Marchand (2004) قبررل مررن أجرااررا الترري التجررارب ت رريرو        

adeABC، مضررخات يرررتعب أن إلررى إ ررارته ذلرر  فضررال عررن adeABC مررن المتكررون الثنررائي النظررام مكونررات سرريطرة تحررت يقررع 
 ذكرر كمرا ،او تثبيطره الضرخ نظرام تن ريط عمرى تعمل بيئية مؤثرات تأثير ضمن adeABC الضخ نظام  ويقع، adeS و  adeRرال
 زيرادة فري يسرهم التنظيميرة الجينرات فتن ريط adeABC الضرخ نظرام تعبيرر في المتحكم تعد adeS و adeR التنظيمية الجينات ان

 sensor مسرار تكروينل adeS جرين  ريطفري تن الحيويرة لممضرادات الجرثومرة مقاومرة زيادة وبالتالي adeABC الضخ نظام تغيير

kinase منطقررة  خررالل مررن الجرثوميررة الخميررة فرري تررؤثر قررد تغيرررات ةايرر ويتحسررس اإل ررارة واسررتالم التحسررس عمميررة هم فررييسرر والررذي
 بعرد  adeABC جينرات تعبيرر عممية زيادة عمى يعملااستجابة  التنظيمية ف الىالمنطقة النهائية  بواسطة إل ارةا ويرسل التحسس
 الاسرارة عمميرة خرالل تكرون المحارزة اإل رارة واسرتالم اإلرسرال وعمميرة( 2كما موضر  فري ال ركل) adeR جين  وي ار  اإل ارة استالم

ن ( فري Aالرى G طاررة فري النيوكميوتيردات اذ يتحرول الكروانين الرى ادنرين ) عن طريق حدوث اً أساسي يكون التنظيمية الجينات دور وا 
واذا التحول يعمل عمى تحويرل الحرام  اامينري ااسربارت  الرى الحرام  اامينري  ااسرباراجين فري حرين ا يحردث  adeRالجين 

 adeS (;Sun et al., 2012; Zhang et al.,2018  Wieczorek et al., 2008. )تغيير في الجين 

 
 adeSR التنظيمية والجينات adeABC الضخ نظام جينات موقع : 2الشكل

(Magnet et al., 2001) 
 :إلىت الدراسة الحالية ادف
 .الحيوية المضادات من مجموعةإزا   A.baumannii جرثومة حساسية تحديد 1 - 

 تحديد بع  جينات المقاومة لممضادت الحيوية. 2- 
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 ئق العملالمواد وطرا
فرري  والم خصررةالراقرردين فرري المست رراى الحررروق مرضررى المعزولررة مررن  A.baumanniiجرثومررة لت عررزا اسررتعممت ثمرراني       

 عمى النحو اآلتي:الارنسية  Bio meriuxالمجهز من قبل  ركة  API (20) بالطرائق التقميدية وا رطة دراسة سابقة 
لعرزات القياسرية اختبرار حساسرية Bauer   (1966 )و Kirby طريقرة  اسرتعممتلممضـادات الحيويـة: الحساسـية   اختبـار 1 -

A.baumannii  لممضرادات الحيويرة , Gentamicin, Doxycylin, Ciprofloxacin, Cefotaxime, Ceftriaxone, 

Ampicillin, Amikacin, Ticarcillin, Tetracycline, Trimethoprim-sulfamethoxazo, Tobramicin 

,Piperacillin,  Netilmicin, Imipenem,(Pommerville, 2011). 
أو متوسررررطة  Resistant (R)أو مقاومررررة  Sensitive (S)وعررردت الجرثومررررة حساسرررة برررريط بررررالمميمتر ترررم قيرررراس منطقرررة التث       

الررواردة فرري الثوابررت حسررب المعرردات القياسررية لقطررر منطقررة التثبرريط المنرراظرة لممواصرراات القياسررية  Intermediate (I)الحساسررية 
  (.CLSI, 2012)المختبرية العالمية 

 الكشف عن جينات المقاومة، وتتضمن: 2-
 OMEGA رركة  التري جهزتهراباسرتخدام عردة ااسرتخالص  A.baumanniiجرثومرة ل الجينـيالحامض النووي  استخالصأ:    

 Thermo 2000 ررررركة  ي قدمتررررهالررررذ Nano dropباسررررتخدام جهرررراز  DNAوقيرررراس مرررردى تركيررررز ونقرررراوة ال األمريكيررررة

spectrophotometer األمريكية. 
األمريكيرة وباسرتعمال  Certifirate of analysisباستخدام البادئات المجهزة من قبل  رركة  اجري التااعل :PCRتفاعالت  :ب  

 µl DNA 1   المرا  المقطرر)مرن  20µLوبحجرم نهرائي الكوريرة  Bioneer وحسرب تعميمرات ال رركة المصرنعة Premixعردة 

template 15 µl,  Premix 2 µl, Primer reverse1 µl, Primer forward 1 µl,)، لبرادئوالثانيرة  األولرى سروى العينترين 
adeR  8مزجت مكونات التااعل جيدًا لمردة  ضافاتجميع اإل إتماموبعد نانويرام  100 وبتركيز ضعاينتم زيادة حجم الدنا بمقدار 
بحرذر  Thermocyclerأدخمت األنابيب في جهاز المبممرر الحرراري  و  ،Microcentrifugeمركزي الدقيق في جهاز الطرد ال ثوان

 .(2و 1الجدول)كما مبين في  بادئالبرنامم الخاص لكل  بإتباعنجاز التااعل إلوعناية 
 

 : تسمسل البوادئ المستخدمة في الدراسة1الجدول 

 
 

 الجين تتابع البادئ الحجم المصدر
( Nowak et al., 2012) 353bp F : 5’-TAATGCTTTGATCGGCCTTG-3’ 

R :5’- TGGATTGCACTTCATCTTGG-3
,

 

blaoxa51 

( Mugnier et al.,2010 ) 589bp F : 5′-

GGAATTCCATGAATAAATATTTTACTTGC-

3′  R : 5′-

CGGGATCCCGTTAAATAATATTCAGGTC-3′ 

blaoxa23 

(Poirel et al., 2005; Ozen et al., 2009) 528bp F : 5′-CGATCAGAATGTTCAAGCGC-3′ 
R : 5′-ACGATTCTCCCCTCTGCGC-3′ 

blaoxa58 

Huys et al., 2005)) 979bp F: 5'-GTATGAATTGATGCTGC-'3 

R: 5'-CACTCGTAGCCAATACC-'3 
adeB 

(Srinivasan et al., 2009) 687bp F : 5'-ATGTTTGATCATTCTTTTTCTTTTG-'3 
R : 5-TTAATTAACATTTGAAATATG-'3 

adeR 

Coyne et al., 2010 ) ) 1072bp F : 5'TATGAAAAGTAAGTTAGGAAT- -'3 

R : 5'-TTAGTTATTCATAGAAATTTT -'3 
adeS 
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  PCR: البرامج المستخدمة لتفاعالت الـ2جدول ال

 في هالم االكاروز:  DNAالترحيل الكهربائي لـ 
 (Mahon et al., 2011) اآلتية الخطوات بإتباعاكاروز تم الترحيل عمى االم ا

وذلر  لمك رن عرن عينرات الردنا ( مرل135مرا  مقطرر  ،يرم1.2ااكراروز   ،مرلTBE 15)% 0.8 ركيرزحضر االم ااگاروز بت -1
مرا   ،يرم3.6ااكاروز ، ملTBE 15)% 2ومل( 135ما  مقطر  ،يم1.8ااكاروز ، ملTBE 15)% 1وحضر بتراكيز  ،الجيني
 ،مرن PCRن عرن نترائم تااعرل لمك رمرل( 135مرا  مقطرر  ،يرم2.25ااكراروز ، مرلTBE 15)%  1.5وبتركيرز مرل( 135مقطرر 
 .مº 50ثم تر  ليبرد إلى درجة حرارة  Microwaveتمت اإلذابة بدرجة الغميان عن طريق وضعه في جهاز حيث 

 ركب قالب الهالم ثم وضع الم ط.2-  
 وتر  الهالم الى ان يتصمب ثم رفع الم ط. ،سكب ااكاروز في القالب3-  
 ثم وضع في الحار. DNAمايكروليتر من  10ميل الى مايكروليتر من دارئ التح 5 أضين 4- 
 ويطى المحمول سط  الهالم. TBEمن  1Xوضع القالب مع الهالم في الحو  المممو  ب 5-  
 دقيقة. 90-100مدة امبير  90وت فول 60وضبط عند   Power Supply غل مجهز القدرة  6- 
 .ث ساعةلمدة ثمصبغ االم ااكاروز بصبغة بروميد ااثيديوم  7- 
 اً مقطرر  اً وي مرا حريخرر آوجرود تركيرز عرال مرن بروميرد األثيرديوم نقرل الرى حرو   عنرد. و E-Graphجهراز ال  فحرص الهرالم فري 8-

 .إلزالة الصبغة الزائدة
اذ  DNA Ladder 100bpمعررون الروزن الجزيئرري  الرردليل الحجمري الخرراص عتمرادًا عمرىا DNAر قردرت األوزان الجزيئيرة لرر9-  

وحسرب ال رركة المصرنعة  جزيئيرة معروفرة حجرامذات أع ررة حزمرة  إحردىأو ع رة حزمة  اثنيدليل في االم ااگاروز أعطى اذا ال
Biolab و ركة  البريطانيةPromega  .اامريكية 

 

 المناقشة النتائج و
عرا مرن المضرادات ع ر نو  أربعةضد الثمانية  .baumannii A جرثومة  لعزاتالحيوية أجري فحص الحساسية لممضادات       

 أقطررارولمك ررن عررن نمررط مقاومتهررا لممضررادات الحيويررة المسررتخدمة سررجمت النتررائم مررن خررالل قيرراس ( 1كمررا موضرر  فرري الصررورة )
 A. baumanniiان عرزات جرثومرة اذ لروحظ  (CLSI, 2012) منراطق التثبريط حرول ااقرراص ومقارنتهرا مرع مرا ورد فري الجرداول

، Ampicillin%( لمضررررادات 100)بنسرررربة  ةمقاومررررالد مررررن المضررررادات الحيويررررة حيررررث كانررررت امتمكررررت مقاومررررة عاليررررة جرررردا لمعديرررر
Ceftriaxone ،Ciprofloxacin ،Cefotaxime، Gentamicin ،Trimethoprim-Sulfamethoxazol ،Piperacillin 

 الجين برنامج التفاعل المصدر
( Nowak et al., 2012) 94C

0
 for 5min,30 cycles of 94C

0
for 25S,52C

0
for 30S 

72C
0
for 50S ,72C

0
for 6min 

blaoxa51 

( Mugnier et al.,2010 ) 95C
0
 for 10min,35 cycles of 95C

0
for 1min ,55C

0 
for 1min, 

68C
0
for 2min ,68C

0
for 5min 

blaoxa23 

(Poirel et al., 2005 ; Ozen et al., 2009) 94C
0
 for 10min,35 cycles of 94C

0
for 1min ,55C

0 
for 1min, 

72C
0
for 3min ,72C

0
for 5min 

blaoxa58 

Huys et al., 2005)) 94C
0
 for 5min,25 cycles of 94C

0
for 30S ,55C

0 
for 1min, 

72C
0
for 1min ,72C

0
for 7min 

AdeB 

(Srinivasan et al., 2009) 95C
0
 for 5min,30 cycles of 95C

0
for 30S ,46C

0 
for 1min, 

72C
0
for 1min ,72C

0
for 10min 

AdeR 

Coyne et al., 2010 ) ) 95C
0
 for 3min,35 cycles of 95C

0
for 1min ,55C

0 
for 30S, 

72C
0
for 1min ,72C

0
for 10min 

AdeS 
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، Ticarcillin  رفيمرا اختمارت مقاومرة الجرثومرة لممضراد الحيروي الر( 3 الجردول)كما موض  في Amikacin  رولر %37.5 وبنسربة 
Doxycyclin  87.5ر% ولررررررررررررررررررررررImipenem 75 و %Tetracycline  75ر % ولررررررررررررررررررررررTobramicin  50 و %Netilmicin  

 ر % لكرل منهمرا ولر Imipenem 12.5 و Doxycyclin ر% ولرAmikacin 37.5 ر% فيما كانت نسبة العزات الحساسة ل37.5

Tobramicin 50ر% ول Netilmicin  62.5 زات الجرثوميرة متوسرطة الحساسرية لممضراد % والعرAmikacin  ولرر %25بنسربة 
Imipenem و Tetracyclin  لكل منهما %12.5بنسبة. 

 
1 Netilmicin        2 Cefotaxime 3 Cefriaxone 

4 Amikacin 5 Ticarcillin 6 Ampicillin 

7 Gentamicin 8 Pepracillin 9 Imipenem 

 لممضادات الحيوية  A.baumanniiجرثومة  إلحدى عزالت  الحساسية  اختبار 1:   الصورة 
 
 لممضادات الحيوية ونسبها المئوية المقاومة والحساسة A.baumanniiالتابعة لمنوع الجرثومية العزالت  :3 جدولال
 

 العزالت متوسطة (%) العزالت الحساسة اسم المضاد الحيوي
 )%( الحساسية

 )%( العزالت المقاومة

Amikacin (37.5) 3 (25) 2 (37.5) 3 

Ampicillin _ _ (100) 8 
Ceftriaxone _ _ (100) 8 
Cefotaxime _ _ (100) 8 

Ciprofloxacin _ _ (100) 8 
Doxycyclin (12.5) 1 _ 87.5) 7) 
Gentamicin _ _ (100) 8 

Imipenem (12.5) 1 (12.5) 1 (75) 6 
Piperacillin _ _ (100) 8 

Tetracycline (12.5) 1 (12.5) 1 75) 6) 
Ticarcillin _ _ 100) 8) 

Trimethoprim-

sulfamethoxazol 
_ _ 100) 8) 

Tobramicin (50) 4 _ (50) 4 

Netilmicin (62.5) 5 _ (37.5) 3 

1 

2 

4 

3 5 

6 

7 

8 
9 

589bp 
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كمررا مبررين فررري  A.baumanniiتواجررد   فرري جميررع عرررزات جرثومررة  blaoxa51لمجرررين  PCRر بينررت نتررائم تااعررل الررو              
ا العزلررة الجرثوميررة رقررم تواجررد  فرري جميررع العررزات الجرثوميررة مررا عرردالنتررائم  أظهرتفرر  blaoxa23بالنسرربة لمجررين  أمرراو  ،(2)  الصررورة
فري جميرع  blaoxa58وعردم تواجرد الجرين  ،(3) الصرورةكمرا موضر  فري  ررةت المتكرالمحراوا مرن ريمعمى اليظهر الجين  اذ لم أربعة

 (:4)كما موض  في الصورة  PCRالر المحاوات المتكررة لتااعل الجرثومية عمى الريم من العزات 

 
 blaoxa51لجين  PCRتخدام تقنية باس  A.baumanniiعزالت جرثومة ل DNAتضاعف  تائج: ن2 ة صور ال

 

 
 blaoxa23لجين  PCRتخدام تقنية باس  A.baumanniiعزالت جرثومة ل DNAتضاعف  : نتائج3ة صور ال

 
 blaoxa58لجين  PCRتخدام تقنية باس  A.baumanniiعزالت جرثومة ل DNAتضاعف  نتائج: 4ة صور ال

 8         7         6       5         4        3       2            1         M 
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الجررين  الترري امتمكررت ثوميررةالجر  واختبررار فحررص الحساسررية  ظهرررت العررزات PCRررررر عنررد مقارنررة نتررائم اختبررار تااعررل ال  
blaoxa23   مقاومة لممضاد الحيويImipenem  ( 75إذ بمغت نسربة المقاومرة لره)%  كمرا موضر   %(87.5)ونسربة ظهرور الجرين

فقرد بينرت  blaoxa58فيمرا يتعمرق برالجين و  ،Imipenemكانت حساسة لممضاد  دفق 4العزلة رقم  أما ،(4الجدول )و (3الصورة ) في
إن  ،لهرذا الجرين PCRعزلة من العزات الثمانية لهذا الجين عمى الريم من تطبيق اكثر من برنامم لتااعل  ةمتال  أيالنتائم عدم ا

وكررررذل  مضررررادات الكاربررررابنيم يعررررد احررررد أسررررباب مقاومررررة الجرثومررررة ل فرررري العررررزات الجرثوميررررة blaoxa23و blaoxa51جينررررات  رظهررررو 
 .(Mahon et al., 2011المضادات الحاوية عمى حمقة البيتااكتام )

  حساســــية وبــــين adeS و adeR و adeBو blaoxa58 و blaoxa32 و blaoxa51 الجينــــات بــــين العالقــــة :4 الجـــدول
 الحيوية لممضادات A.baumannii جرثومة عزالت

 العزالت                 
 8 7 6 5 4 3 2 1 المضاد والجين   

Ticarcillin R R R R R R R R 

Tobramycin S R S S R S R R 

Tetracycline S R I R R R R R 

Netilimicin S R S S R S S R 
Piperacillin R R R R R R R R 

Imipenem R R R S R R R I 
Gentamicin R R R R R R R R 
Doxycyclin R R R R R S  R R 

Ciprofloxacin R R R R R R R R 
Cefotaxime R R R R R R R R 

Ceftriaxone R R R R R R R R 

Ampicillin R R R R R R R R 
Amikacin S R S S R I I R 

AdeS _ _ _ _ _ _ _ + 
AdeR + + + + + + + + 

AdeB _ + + + _ + + + 
blaOxa58 _ _ _ _ _ _ _ _ 
blaOxa23 + + + _ + + + + 

blaOxa51 + + + + + + + + 
  (I(    معتدلة الحساسية)S(   حساسة )R(   مقاومة )-ظهور الجين )+(      عدم ظهور الجين )رموز ال كل: 

 
ي العررزات كمررا والخامسررة وظهررور  فري برراق األولرىفرري العررزات الجرثوميررة  adeBكمرا بينررت نتررائم الدراسرة عرردم ظهررور الجرين  

فقرد لروحظ  adeSفي جميع العزات الجرثومية اما بالنسربة لمجرين  adeR( بينت ظهور الجين 6)الصورة و  ،(5) موض  في الصورة
 .(7ي الصورة )كما فوعدم ظهور  في باقي العزات الجرثومية وجود  في العزلة الجرثومية الثامنة  فقط 
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  adeBلجين  PCRتخدام تقنية باس  A.baumanniiعزالت جرثومة ل DNAتضاعف  : نتائج5ة صور ال           
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

 adeR لجين PCRتخدام تقنية باس  A.baumanniiعزالت جرثومة ل DNAتضاعف  : نتائج6ة صور ال
 

 
 adeSلجين  PCRتخدام تقنية باس  A.baumanniiعزالت جرثومة ل DNAتضاعف : نتائج 7ة صور ال
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وان وجرود  ،محردود ة الجرثومة لمضادات البيتااكترامفي مقاوم adeABCنظام الضخ  تأثير أن (4الجدول )في لوحظ             
ر ،تعد احد أسباب المقاومة في العرزات الجرثوميرة قيرد الدراسرة blaoxa23و blaoxa51جينات  Srinivasa (2007 )و  Sinha دف إذ ع 

 Huang et             دراسة بينت نتائم و  ،قميل األامية في مقاومة الجرثومة لمضادات الكاربابنيم  adeABCان نظام الضخ 

al.,  (2010) جين ال وجودblaoxa51  في جميع عزات جرثومةA.baumannii   المعزولة من الصين و عزلة جرثومية  50البالغة
عزلة جرثومية ولم تظهر  22البالغة  Carbapenemsمقاومة لمضادات الفي العزات الجرثومية  يتواجد blaoxa23جين ال أنوذكر 
العرزات  امرتال عمرى الرريم مرن المتبقيرة جرثوميرة ال جميرع العرزات فري  blaoxa24 جرينالو  blaoxa58جرين النسربة لوجرود  أيرة ةالدراس

 .Carbapenems رة لحساسال زاتفي الع adeBالجرثومية لجين 
ص الحساسرية لممضرادات مقارنرة فحرناسها، بينما ك ات  ( تمتمكان الجينات7,6( و)3,2أن العزات ) (4الجدول ) كما بين        

الحيوية أنها تختمن في المقاومة وقد يعزى سبب ذل  امتال  العزات الجرثومية عمى جينات أخرى تمكنها مرن مقاومرة المضرادات 
 (.Chuang  et al., 2011; Asadollahi  et al., 2012)ة الحيوي
فيمرا يتعمرق برالجين و  ،(%100وبنسربة بمغرت ) adeRمرى جرين ع الثمانيرة ( احتوا  جميع العزات الجرثوميرة4 الجدول)بين و        
adeS مرن  أي  فري حرين لرم يظهرر ارذا الجرين فري احتوائها عمى ارذا الجرين  (8رقم ) ( فقد أظهرت العزلة7صورة )كما موض  في ال

 adeBينيررين ظهررور كررل مررن الج فضررال عررن ،PCRاألخرررى عمررى الررريم مررن تطبيررق اكثررر مررن برنررامم لتااعررل العررزات الجرثوميررة 
ارررذ  العزلررة مقاومرررة عاليرررة لممضرررادات  أظهررررتوعنررد دراسرررة حساسرررية اررذ  العزلرررة لممضرررادات الحيويررة   ،ناسرررها فرري العزلرررة adeRو

( ولم يظهر في العرزات الجرثوميرة رقرم 2،3،4،6،7،8) في العزات الجرثومية %(75بنسبة بمغت ) adeBجين الظهور و  ،الحيوية
بنسررربة  تظهرررر فأمرررا الجينررات التنظيميرررة  ،%(82بنسررربة ) تظهررر adeBو adeAات جينررر أن  Nemec (2007)ذكرررر  وقررد (5 ،1)
وعنرد  adeBتبين عدم احتوائها عمرى جرين فقد  ذي الرقم واحدالعزلة الجرثومية  وفي، A.baumanniiفي عزات جرثومة ( 40%)

حساسرة لممضراد و  األمينيةلمضادات الكاليكوسيدات كانت حساسة  لهذ  العزلة الجرثومية تبين انهافحص الحساسية  مالحظة نتائم
ذي الرررقم  وأظهرررت العزلررة ،فرري اررذ  العزلررة الجرثوميررة adeSعرردم ظهررور الجررين التنظيمرري  إلررىضررافة باإل Tetracycillinالحيرروي 

، وربمرا العزلرة فري ارذ  adeSلجميع المضادات الحيوية المستخدمة عمى الريم من عردم وجرود الجرين التنظيمري اثنين مقاومة عالية 
  ,.et al( 2007) كمرا أ رار ،أخرى لمقاومة المضادات الحيوية في ارذ  العزلرة آليةالى وجود  adeBيرجع السبب في ظهور جين 

Peleg  مقاومرررررة جرثومرررررة لعنرررررد دراسرررررتهA.baumannii   لممضررررراد الحيرررررويTigecycline  الرررررذي يعرررررد مرررررن مضرررررادات مجموعرررررة
عمررى  adeBجررين العمررى أظهرررت احتوائهررا ت الجرثوميررة المقاومررة والحساسررة لهررذا المضراد الحيرروي جميررع العررزا وأن ،اتالتتراسرايكمين

ي رير قرد  adeBوتعبيرر جرين ، لهرذا المضراد الحيروي األدنرىالريم من عدم وجود طارة في الجينات التنظيمية وزيادة التركيرز المثربط 
 .لضخ المضاد الحيوي خارج الجرثومة أخرى لية آوجود  إلى
 مضرادات مقاومرة عرن المسرؤولة اريblaoxa51 و blaoxa58 و blaoxa23 جينرات أن إلرى الدراسات من العديد وت ير        

 بررين blaoxa58 جرين انت رار إلرى فيهررا وأ رار بوليايرا مدينرة فرري أجراارا التري et al., Sevillano ( 2012)  كدراسرة ،الكاربرابنيم
 ارررذ  عرررزات جميرررع فضرررال عرررن امتالكررره الكاربرررابنيم لمضرررادات الجرثومرررة قاومرررةم فررري السررربب يعرررد الرررذي  A.baumannii جرثومرررة
 جميرع أن إيطاليرا فري أجراارا التري et al., Lambiase( 2012) دراسرة وأوضرحت ،blaoxa51 الت خيصري الجرين عمى الجرثومة
 الجررين يمتمرر  فقررط منهررا قمرريالً  اً عررددأن  حررين فرري blaoxa58 الجررين تمتمرر   blaoxa51 بجررين الم خصررة الجرثومررة اررذ  عررزات

blaoxa23 ، ( 2007) وذكرر et al., Villegas الجرين تمتمر  عزلرة 66 أصرل مرن الجرثومرة لهرذ  عزلرة 65 أن blaoxa23 و 
 .blaoxa51 لمجين حاوية كانت الجرثومة لهذ  عزلة 66
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  الجرين عمرى  A.baumannii ثومرةجر  عرزات مرن كبيرر عرددفقد ك اوا عرن احتروا   et al., Lopes( 2013) دراسة أما         
blaoxa58 والجين blaoxa51 عرامي برين أجريت التي الدراسات إحدى وفي ،الكاربابنيم لمضادات المقاومة يمنحااا صاة المذين 

 المتحرردة العربيررة واإلمررارات والبحرررين وليبيررا ومصررر والبرازيررل وأسررتراليا فرنسررا منهررا العررالم مررن مختماررة دول  ررممت 2008 و 2003
 ومرن المست رايات في المركزة العناية وحدة في المرضى من A.baumannii جرثومة عزل فيها تم ،وفيتنام أفريقيا وجنوب والجزائر
 و Imipenem و Ceftazidime و Ticarcillin لممضررررررررادات عاليررررررررة مقاومررررررررة العررررررررزات أظهرررررررررت مختماررررررررة مرضررررررررية حرررررررراات

Meropenem الر لجين ةالجرثوم امتال  أن إلى الباحثون وتوصل blaoxa23 ارو البالزميد عمى أو الجرثومي الكروموسوم عمى 
 (.Mugnier et al .,2010) المضادات لهذ  مقاومة الجرثومة يمن  الذي

 مقاومررة وكانرت الجرثومررة ارذ  عرزل تررم كوريرا فري المست ررايات إحردى فرري  et al., Lee( 2010) أجراارا أخرررى دراسرة فري        
 وجرود سرجل كمرا، البالزميد عمى وليس الجرثومي الكروموسوم عمى blaoxa23 لمجين أحتوائها وسجل ااكتامالبيت مضادات لجميع
  المقاومة تكسبها التي الجينات من خرآ لنوع امتالكها إلى يعود المقاومة سبب ان وذكر الجين لهذا الااقدة المقاومة السالات بع 

 .الكاربابنيم لمضادات
 الجرثررومي البالزميررد عمررى blaoxa40 و blaoxa58 و blaoxa23 جينررات وجررود أن et al., Heritier( 2005)ذكرررو        

 جينررات ت رراير زيررادةفرري وتسررهم  الرروراثي اانتقررال قائررطر  بإحرردى الجررراثيم بررين المقاومررة انتقررال فرري مهِ ُتسرر A.baumannii لجرثومررة
adeABC جينررات وتصررنن البيتااكتررام لمضررادات اومررةالمق اكتسرراب فرري مهِ كمررا وُتسرر ،المضرراد ضررخ عمررى تعمررل الترريadeABC 

 الحيويررة المضررادات لضررخ عوائررل خمررس إحرردى تعررد الترري( RND) Resistance nodulation cell division عائمررة ضررمن
 الضرخ نظام  خصاذ   الضخ عممية في مهِ ُيس الخارجي الغ ا  بروتينات في تحوير اي ان حيث ،الجرثومية الخمية خارج والسموم

adeABC جرثومة في A.baumannii جينرات تقرعحيرث  2001 عرام فري الحيوية لممضادات المقاومة المتعددة adeABC عمرى 
 وتعد الحيوية لممضادات بالمقاومة وترتبط گرام لصبغة السالبة الجراثيم في المضخات من العديد تتواجدكما  ،الجرثومي الكروموسوم

 Magnet et al., 2001; Marchand etگررام ) لصربغة الموجبرة الجرراثيم فري تتواجرد أن الممكن ومن فيها الضراوة عواملإحدى 

al., 2004). 
مرع نظرام ضرخ المضراد  Netilmicinالعالقة بين حساسية المضراد الحيروي  في ,.Nemec  et al (2007) دراسة وركزت        
 ،الجينراتمرن  أكثرر أواحرد و  حيوي كانت سالبة لظهرورالعزات التي كانت حساسة لهذا المضاد ال أن اتض إذ ، adeABC الحيوي

 adeSوسررالبة لظهررور جررين  adeRو adeCوadeB و adeA%( مررن العررزات الجرثوميررة كانررت موجبررة لجينررات 0.9ووجررد ان )
فقررد  Netilmicinممضرراد الحيرروي لالعررزات الجرثوميررة الترري كانررت مقاومررة  أيمبيررة أمررا ، Netilimicinوحساسررة لمضرراد الحيرروي 

الجينرات مرن  اً واحرد األقرل فري% من السالات تحتوي 91 أن إلى أ اركما  adeR وadeS و adeBو adeAانت تحمل جينات ك
 (.adeA, adeB, adeC, adeS, adeRخمسة )ال
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