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 ،apH دراسة التباين الجزيئي لمعزالت المرضية لبكتريا الزوائف الزنجارية لجينات       
flcB, lasB 16srRNA. الخاصة بالضراوة والصفات التشخيصية 
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عينممة  05عينممة سممريرية مممن مسترممدي الرمممادي التعميممم  العممام و 834تضمممنت الدراسممة الحاليممة جممم   
 لمتحممري عمممن وجممود بكتريممما 4500ولػايممة أرمممبا   4508مممن التربممة امممةل المممدة الممتمممدة مممن ترمممرين ال ممان  

Pseudomonas aeruginosa  عينة من الحروق والجمروح  85وقسمت العينات حسب مصدر عزلها الي
عينة من التربة. أجري فحم  أاتبمار الحساسمية لجميم  العمزالت البكتيريمة  05واألدرار ومن التهابات األذن و

 ,Tobramycin, Chloromphicolنمو  ممن المضمادات الحيويمة 04عزلمة أتجما  05المنتابمة والبمالع عمدد ا
Amikacin, Cefotaxime, Penicillin، Ampicillin, Tetracycline, Amoxicilline, Naldixic 

acid, Vancomycin،Streptomycin, Ciprofloxcin   ب ريقممة األنترممار عمممي األ بمماق وكانممت جميمم
% و ممم  055العمممزالت المنتابمممة ممممن الحممماالت المرضمممية مقاوممممة ل ة مممة أنممموا  ممممن  مممذ  المضمممادات وبنسمممبة 

Penicillin, Ampicillin, Amoxicilline ا لبقيممة المضممادات فمم  حممين تباينممت  ممذ  العممزالت فمم  مقاومتهمم
% 055كما أبدت العمزالت المنتابمة ممن التربمة حساسمية عاليمة أتجما  جميم   مذ  المضمادات وبنسمبة  .الحيوية

دراسمة النسمق الجينم   ولػمر .% عمي التوال 05% و05وبنسبة  Penicillin, Ampicillinماعدا مضادين 
 عزلمة وتمم أسمتادام  مذا المم 05نتابمة والبالػمة ممن العمزالت البكتيريمة الم DNAلهذ  العزالت تم أسمتاة  المم 

DNA  المسممتام  فمم  تقنيممة تداعممل البممممرة المتسممممسمة بعسمممتادام اربمم  جيمممنات مممن جينمممات عواممممل الضمممراوة
أظهمرت  apH, flcB, lasB ،16srRNAوالجينمات الترمايصية لهذ  المعزالت البكتيرية بعسمتادام الباديئمات 

 Pseudomonas aeruginosaفم   مةم االرماروز أممتةك جميم  عمزالت بكتريما  نتمائ  الترحيمل الكهربمائ 
، والمسؤولة عوامل الضراوة ف  كل نو  من  ذ  والجينات الترايصية العائدة لها عمي جينات عوامل الضراوة

 .وأظهرت نتائ  السكونس ت ابق نتائ  التراي  لهذ  العزالت ،البكتريا

 

 الكلوبث الوفتبحيت:
PCR,  

antibiotic resistance, 

 Pseudomonas aeruginosa. 

  

 

 

 

 

 

 

 المقدمة 
من العصيات السالبة لممونة ررام منتظمة  تعد بكتريا الزوائف الزنجارية

بركل اةيا مدردة أو سةسل قصيرة أو عمي ركل عصيات مستقيمة أو 
منحنية تتحرك بواس ة سو  واحد ق ب  أو سو ين ف  بع  األحيان 
 وقد تكون غير ق بية وتستادم  ذ  الصدة ف  ترايصها ومن أ م
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فه  توجد كل مكان ف   ف  البيئة الممرضات الت  تنترر بصورة واسعة

التربة والمياة وعمي الس وح وعمي  يئة فمورا  بيعية ف  جسم األنسان 
والحيوان ويمكن لهذا النو  أن يسبب المر  لمنباتات والحررات 

كما تعد  ذ  البكتريا ذات  .(0واألسماك والزواحف وال يور وال ديات)
من اةل كونها ذات مدى واس  وقدرة عالية ف  أحداث االصابة 

أمراضية متعددة ومتػايرة ومعتمدة عمي عدد واس  من محددات الضراوة 
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الت  تع يها القدرة عمي أستعمار  ائدة واسعة كل  ذا متعت  من قدرتها 
 عمي التنو  األيض  مسببة بذلك األمرا  الماتمدة ف  المسترديات

 ورت  ذ  البكتريا قدرتها عمي مقاومة العديد من المضادات  .(4)
من اةل أحداث تػيرات ورا ية ف   الحيوية الرائعة بركل غير متوق 

تركيبها و ذا الت ور الورا   ف  قدرة  ذ  البكتريا جاء من اةل 
( أضافة الي أمتةك  ذ  3االستادام العروائ  لممضادات الحيوية )

من عوامل الضراوة والت  ساعدتها ف  مقاومة ماتمف البكتريا العديد 
الظروف من اةل استادام العديد من المواد كمت مبات غذائية ف  
نمو ا وتكا ر ا و ذا مايزيد من احتمالية اإلصابة بها وبااصة أذا ما 
ضعدت أو أنعدمت الوسائل الوقائية المناسبة والةزمة لهؤالء المرضي 

قابميتها ف  غزو األنسجة عمي مقاومتها لعممية داال المستردي وتعتمد 
وبعد ظهور تقنية تداعل البممرة المتسمسل أزداد األ تمام  .(8البمعمة )

بهذ  البكتريا بركل ممحوظ ف  السنوات األايرة لما تمتمكه من أ مية 
 بية من اةل الداول ف  دراسة عوامل الضراوة الت  تمتمكها  ذ  

سؤولة عنها  ذ  العوامل أضافة الي ال درات الت  البكتريا والجينات الم
وتعتبر األسوا  واأل داب أ م عوامل الضراوة من اةل  ،تحدث فيها

دور ا ف  أحداث األصابة واألستي ان ف  اةيا المضيف أضافة الي 
مقاومة عممية البمعمة واألستجابة المناعية كما أنها تمتمك عوامل مهمة 

والصبػات  Protases, Phospholipases, Exotoxicأارى م ل 
الت  تسا م بدور مهم ف  عممية أحداث األصابة و ذ  بدور ا تكون 

أستادمت التقنيات الجزيئية بركل  .(0متعتية بعد األسوا  واأل داب )
كبير ومهم ف  تراي   ذ  البكتريا والتعرف عمي السةالت المقاومة 

ة وحساسية عالية أضافة الي وال افرة لما تتميز به  ذ  التقنية من دق
أنها تع   أفضمية لمتراي  وأكتراف الجينات الت  تكون مقاومة 

(. أرارت 0لممضادات الحيوية أو المسؤولة عن أحداث األصابة )
العديد من البحوث والدراسات ف  السنوات األايرة الي أن  ذ  البكتريا 

ظهور السةالت  تمتمك المئات من الجينات واألوبرينات الت  تسا م ف 
المقاومة لممضادات الحيوية والت  تسبب األصابة لمعديد من المرضي 
وبت ور التقنيات الجزيئية تم الكرف عن  ذ  الجينات والتػايرات الورا ية 

 .والمظهرية ف   ذ  البكتريا
 المواد وطرائق العمل 

 ( عينمممة ممممن حممماالت مرضمممية 834تمممم جمممم  ) : جمممم  العينمممات
اإلذن(  التهابمممات ،الجمممروح ،الحمممروق ،ماتمدمممة رمممممت )اإلدرار

من مستردي الرمادي التعميمم  العمام ولمدتمرة ممن ترمرين االول 

( عينممة مممن 05وتممم جممم  ) 4500ولػايممة رممهر رممبا   4508
 .التربة رممت مواق  ماتمدة

 ترمماي  العممزالت البكتيريممة المنتابممةidentification of 
isolates. 

  أجريت الدحوصات المجهرية والكيموحيوية اعتماد عمي
 (4و 0المصادر العممية المتبعة عالميا لتراي  البكتريا )

 APIلمعائمة المعوية  45اضافة الي استادام نظام )أب  
وااير تم استادام التراي  الكيموحيوي باستادام  (20

 .Vitek 2 systemجهاز 
 ر حساسية المضادات الحياتية: ًأجري ااتبار مقاومة ااتبا

( 9المضادات الحياتية ب ريقة األقرا  وحسب ما مذكور )
لمتعرف عمي مدى حساسية العزالت البكتيرية الت     قيد 
الدراسة لممضمادات الحياتيمة باستادام مجموعة من أقرا  

 oxoid المضادات الحياتية المجهزة من قبل رركة
 .يةالبري ان

 Extraction andاستخالص وتنقية الدنا الجينومي -8
purification of genomic DNA 

استامصت عينات دنا الجينوم  لمعزالت البكتيرية البالع عدد ا 
باستادام عدة استاة  الدنا الجينوم  لمبكتريا عزلة بكتيرية 05

 .GBB101ذي الرقم التسمسم   Geneaid المنت  من رركة
)تقنية التفاعل التسمسمي ألنزيم البممرة ال  PCRتفاعالت الـ 

DNA) 
  PCRالمحاليل المستخدمة في تفاعالت ال  - أ

  Primers البادئات -1
( البادئات النوعية والت  تم تصميمها بركل 0يبين الجدول ) 

 ,اا  لهذ  الدراسة والت  تستهدف جينات الهدف )
pvdE,phzM, toxA, 16srRNA والت  ( 05)( وفقًا لما ذكر
( من رركة Lyophilizedُجهزت بركل مسحوق مجدد )

BIONEER)  وقد تمت إعادة تذويبها بحجم من الماء المق ر ،)
والمعقم بحسب توصيات الرركة لمحصول عمي محمول ازين لكل 

محمول الازين بدرجة (  م حدظ  ذا ال055Pmol/µlبادئ بتركيز )
 .م   45-حرارة 
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 ( البادئات المستخدمة في تفاعل البممرة المتسمسل 1)  جدول
 اسن الببدئ

 تسلسل القىاعذ

َ53َ 

 حجن ألجيي

 bpالوستهذف

phzM-F 

phzM–R 

ACGATCATGC 

GGGTTTCCAT 
454 

GCGAATTGAC 

CAAGGCCATC 

toxA–F 

toxA–R 

TTCCCAGGTA 

TCGTCGAGGT 
297 

GGTAACCAGC 

TCAGCCACAT 

16srRNA-F 

16srNA-R 

GAGAGAGGG 

CAACTCGCTAC 
188 

ACAACCTGCT 

GGACTATCGC 

pvdE-F 

pvdE-R 

TCACTGGCTT 

CGTGATGGTC 
288 

CGATGTCACC 

TTGGGCGATA 

phzM البرايمر الخاص بصبغة البايوسيانين، toxA  البرايمر الخـاص بصـبغة
، البرايمــــر المســــتخدم كجــــين تشخيصــــي 16srRNA ،الــــنيفانات الخارجيــــة

pvdE الخاص بصبغة البايوفردين البرايمر. 
 
 : Robust Hotstart Ready mixمحمول  -2

بقمموة  (Kapa)اسممتادم  ممذا المحمممول المجهممز مممن قبممل رممركة 
(2X) المتكممممون مممممن المحمممممول المممممنظم لعمممممل أنممممزيم البممممممرة PCR 

buffer والنيوكميمممدات منقوصممممة األوكسممممجينdNTPs  وأنمممزيم بممممممرة الممممدنا
Taq DNA. 

 
 : Marker الدليل ألحجمي -3

 100بحجممم ) DNA Laderاسممتعمل دليممل الممدنا ألحجممم  
Pb 1( زوج قاعممدي والممدليلKbp  والمجهممز مممن رممركة( Kapa)  إذ تممم

اسمممتعماله كمؤرمممر لحجمممم ق ممم  المممدنا التممم  يمكمممن إن تظهمممر بعمممد إجمممراء 
حيمممث فممم  البدايمممة تمممم ترحيمممل المممدنا  (PCR)البمممممرة المتسمسمممل  تضممماعف

لمتعكمد 1Kbp   اسمتادام المدليل ألحجمم الجينوم  عمي  ةم االراروز م
 من وجود الدنا لكل من العينات المستادمة.

 التحري عن الجينات الضراوة باستعمال تفاعل البممرة المتسمسل : - أ
 DNAحضممممر مممممزي  التداعممممل الرئيسممممم  غيممممر الحمممماوي عممممممي 

تحمت ظمروف  PCRالمستام  من العزالت البكتيرية لعممل تدماعةت المم
 ،toxA، 16rRNA )معقممة لكمل جمين ممن جينمات الضمراوة المسمتادمة

phzM، pvdE )  وكمل واحمد ممن  مذ  الجينمات عممي حمدا. وتمم تحضمير
مممن  ممذ  البكتريمما باالضممافة الممي ذلممك تممم  DNAعينممة  05مممزي  التداعممل 

اضافة عينة سي رة سالبة لها م  البادئات الت  ممن المدتمر  ان تع م  

عينمة  مم  00ة لهذا النو  البكتيري ليصبح عدد العينات الكميمة نتيجة سالب
مممتمممر  5.4وز  محممممول التداعمممل الرئيسممم  عممممي انابيمممب ابنمممدروف سمممعة 

 3مممممايكروليتر لكممممل عينممممة بعممممد ا اضمممميف الممممي كممممل انبوبممممة  44وبحجممممم 
 40الاممما  بكمممل عينمممة ليصمممبح الحجمممم النهمممائ   DNAممممايكروليتر ممممن 

. بعممد ا ادامممت فمم  DNAال يضمماف لهمما  مممايكروليتر باسممت ناء السممي رة
جهاز المبممر الحراري باستعمال البرنام  المناسب وكما مبين ف  جمدول 

% 0.0(.  ممم بعممد ذلمممك حمممل فممم   ممةم االكممماروز والمحضممر بتركيمممز 4)
 لمكرف عن وجود الجينات.

أنتامب عمممي ضمموء نتممائ  تداعمل البممممرة التسمسممم  لمجينممات  ممم 
 Sequenceجمممين وأرسممممت المممي أاتبمممار أنتابمممت عزلمممة واحمممدة ممممن كمممل 

 لمعرفة تتاب  القواعد النتروجينية لكل جين.
 

 PCR( برنامج جهاز المبممر الحراري الخاص بمزيج تفاعل الـ 2جدول رقم )
 لمبادئات المستخدمة

درجت الحرارة 

 ) م (
 الزهي

عذد 

 الذوراث
 الخطىاث الرئيسيت

95 .5 min 1 
الوسخ األولي للـ 

DNA 

93 45 Se. هسخ  ــــــــــDNA القبلب 

حسب  58

ًىع الببدئ 

 الوستخذم

30 Se. 30 
ارتببط الببدئ في 

DNA القبلب 

72 .7 min 1 
أستطبلت الببيئبث 

 الورتبطت

72 .7 min 1 األستطبلت الٌهبئيت 

 
 النتائج والمناقشة 

 العزل والتشخيص -1
البكتيرية المعزولة  بعد اجراء الدحوصات الكيموحيوية لمعزالت

 نو  من البكتريا 85 من مستردي الرمادي التعميم  تم تراي 
وذلك اعتمادا عمي  انوا  من البكتريا المعزولة من التربة 05المرضية و

وكذلك  ApiE20الصدات المزرعية والمجهرية والكيموحيوية وباستادام 
والتصبيع . اذ اظهر الدح  المجهري Vitek2استادام جهاز الم 
عصيات سالبة لصبػة كرام تنتظم بركل سةسل بصبػة كرام بانها 

 -Apiقصيرة غير مكونة لألبواغ وال تمتمك كبسولة كما أستادم نظام 
20 E أذ يعد  ذا النظام من  ،لزيادة التعكيد لتراي   ذ  البكتريا

موحيوية المهمة لتراي  العائمة المعوية وبكتريا يكال االاتبارات
Pseudomonas  وظهرت أن جمي  العزالت المدروسة تعود إلي بكتريا

Pseudomonas aeruginosa  عند مقارنة النتائ  م  الدليل الاا
ولتعكيد  ذا التراي  بركل نهائ  وقا   لمعزالت  .بهذا النظام
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البكتيرية المدروسة تم أستادام جهاز الدايتك وظهرت أن  ذ  العزالت 
% وبحسب 94–98الزنجارية وبنسبة تراي  تعود إلي بكتريا الزوائف

ويعد  ذا التراي  ممتازًا وأستنادًا الي نتائ  التراي   ،نو  العزلة
 Api – 20الزرع  والمجهري واالاتبارات الكيموحيوية وأستادام نظام 

E  عزلة تعود إلي بكتريا 05وأستادام جهاز الدايتك حصمنا عمي 
Pseudomonas aeruginosa غير قابل لمرك وبركل ترايص  

لذا فقد ظهرت ف   ذ  الدراسة الت  تم عزل  ذ  البكتريا من مصادر 
ماتمدة سواء كانت حاالت مرضية أو تربة ترابه ف  سموكها اتجا  
االاتبارات المظهرية والزرعية والكيموحيوية المستادمة ف  تراي  

  ذ  البكتريا
ــة لبكتريــا  – ــار حساســية العــزالت البكتيري  Ps. aeruginosaأختب

 لممضادات الحيوية :
 Pseudomonaأجري أاتبار حساسية عزالت بكتريا 

aeruginosa رار حول األقرا  ) لممضادات الحيوية ب ريقة األنت
( ف  تحديد مدى حساسية أو مقاومة  ذ  العزالت البكتيرية باور -كارب 
  لممن قة نو  من المضادات الحيوية أعتمادًا عمي ق ر الت بي 04أتجا  

المحي ة بعقرا  المضادات ومقارنتها بعق ار الت بي  القياسية الواردة 
( العدد الكم  لمعزالت البكتيرية 3أذ يوضح جدول ) (CLSI 2013)ف  

الماتبرة وعدد العزالت البكتيرية الحساسة والمقاومة والمتوس ة 
 .لممضادات الحيوية قيد الدراسة

العزالت البكتيرية كانت مقاومة أوضحت النتائ  أن معظم 
ألغمب المضادات الحيوية و   نسبة مرتدعة لممقاومة وتكون متوقعة 
بالنسبة لمعزالت المعاوذة من الحاالت المرضية و ذا يكون متعت  من 
األستادام العروائ  والمدر  لممضادات الحيوية وبدون أسترارة  بية 

المقاومة  آلياتكتيرية الي فضًة عن أمكانية أمتةك  ذ  العزالت الب
الماتمدة وت وير ا لهذ  اآلليات ضد أغمب المضادات الحيوية 

عمي العكس من ذلك نجد أن العزالت الت   (00) المستادمة ف  العةج
عزلت من التربة قد أبدت حساسية عالية أتجا  المضادالت الحيوية 

هدف من لذا كان ال ،المستادمة ف  الدراسة عكس العزالت المرضية
أجراء أاتبار الحساسية والمقاومة لمعزالت لمعرفة مدى تع ير  ذ  
المضادات لمعزالت البكتيرية بالمقارنة بالعزالت المستحصل عميها من 

 .التربة
 

( تأثير المضادات الحيوية المختمفة أتجاه بكتريا  3جدول ) 
Pseudomona aeruginosa 
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R: Resistance. I: Intermediate S: Sensitive 

 
ـــا  16srRNA الكشـــف عـــن جـــين -  Pseudomonaلبكتري

aeruginosa  : 
 باستادام DNAتم أجراء ااتبار التداعل التضاعد  لسمسمة الم 

الذي يق  ف  المن قة 16srRNA 188 bp البادئ المستادم لمجين
اذ ان  ذا الجين يؤكد تراي   ذ  البكتريا الت  تعود  ،الكروموسومية

وترحيل نتائ   ذا التداعل عمي  ةم   PCR الية وبعد أجراء تداعل
% وفحصه باألرعة فوق البندسجية ظهرت حزم 0.0اآلراروز بتركيز 
زوجًا قاعديًا لمعزالت البكتيرية الامسين مما  188 ذات حجم جزيئ 

(. ف  حين ظهرت 0يعن  وجود الجين المستهدف لهذ  العزالت صورة )
( تحمل أك ر من نساة لهذا 88 ،30 ،40العزالت الت  تحتوي األرقام )

الجين مما يؤكد نتائ  التراي  بال رق األعتيادية المظهرية م  ال رق 
 Pseudomonaالجينية من أن  ذ  العزالت تعود الي بكتريا 

aeruginosa.  ومن اةل النتائ  وجد أن صدة  ذا ألجين    صدة
 ذا سائدة ف  كل سةالت بكتريا الزوائف الزنجارية مما يعن  أن 

البكتريا تمتمك الجين الحامل لمردرة الورا ية الااصة لصدة تراي   ذ  
وبذلك ترير  ذ  النتائ  إلي أن  ذا ألجين يعد  16srRNAالبكتريا 

لهذ  البكتريا من اةل ت ابق نتائجه م  نتائ   ترايصياً  جيناً 
الدحوصات الروتينية الترايصية وبذلك يتم االستػناء عنها واستادام 

لموقت والجهد والدقة العالية  ألجين ف  تراي   ذ  البكتريا توفيراً   ذا
إذ يعد التراي  الجزيئ  ، المتحصل عميها ف  تراي   ذ  البكتريا

ف  مجال  وذو نتائ  وحساسية دقيقة جداً  لمعزالت البكتيرية مهماً 
إذ أن التراي  عن  ريق االاتبارات الكيموحيوية يمكن ، التراي 

لحصول عمي نتائ  ايجابية كاذبة لهذا وجهت الدراسة من اةلها ا
الحالية إلي استادام االاتبارات الجزيئية من اةل التضايم الجزيئ  

حيث  (0) ونتائجنا  ذ  جاءت متوافقة م  ما جاء به 16srRNAلجين 
ومن اةل  16s rRNAوجد ان جمي  العينات المدروسة تحتوي ألجين 

م اليًا ويع    16srRNAئ  باستادامما تقدم يعد التراي  الجزي
نتائ  دقيقة جدًا لتراي  العزالت البكتيرية إضافة إلي االاتصار ف  
الوقت الجهد الذي تت مبه عممية التراي  االعتيادي، اذ توجد  ناك 

يعد جين  16srRNA، 23srRNA، 5srRNA ة ة جينات رايبوسومية

16S rRNA  التراي  وذلك  تاريايًا  و األك ر استادامًا لػر
لقدرته العالية عمي أمتةك عدد من النسخ الجينية المعتدلة الت  تعود 

اذ تم الع ور عمي جمي   ذ  الجينات  يمتمكه الي الجنس البكتيري الذي
ف  جمي  أنوا  البكتريا حتي المتعرضة منها لم درات وذلك ألن جين 

16srRNA    معمومات أو يحتوي عمي بروتينات فريدة من نوعها تع
 إررادات عن أي بكتريا تحتويها والت  تسهل ف  النهاية تراي   ذ 

 .األجناس البكتيرية العائدة لها

 
( الترحيل الكهربائي لنتائج تفاعل البممرة التسمسمية لسمسمة الـ  1صورة ) 

DNA  16باستعمال البادئs rRNA  1.5عمى وسط هالم األگاروز بتركيز 
 %M  188: الدليل الحجمي bp، C 50 – 1 ،: معامل السيطرة السالبة  :

 .Ps. aeruginosaأرقام العزالت لبكتريا 
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( لمن قممممة 0ومممممن اممممةل النتممممائ  التمممم  ظهممممرت فمممم  الصممممورة )
زوج قاعدي تمم إرسمال عينمة ممن  188وحجم 16s rRNAالتردير لجين 

 لامسين. من قة التردير لهذا ألجين ولعزلة بكتيرية من العزالت ا
وأظهممرت نتممائ  ت ممابق فمم  تسمسممةت بعممد أجممراء المقارنممة ممم  

ضممممن المممرقم  www.ncbi.nlm.govبنمممك المعموممممات وبحسمممب الموقممم  
وبنسمممبة توقمممم   6264404ونق مممة نجمممماح  reflnc002516.2التعريدممم  

 .(0صدر كما ف  الركل )
وجمماءت نتممائ   ممذ  الدراسممة مت ابقممة ممم  نتممائ  الترمماي  فمم  

واسمتادام جهماز  Api20Eاسمتادام االاتبمارات الكيموحيويمة واسمتادامها 
الدايتممك فمم  ترمماي   ممذ  العممزالت أذ أظهممرت نتممائ  الترمماي  األولمم  

%. 99لهذ  العزلة بعستادام التراي  الجزيئ  ت ابق عال  بممع تقريبمًا 
جزيئممم  لمعمممزالت البكتيريمممة مهمممم وذو حساسمممية عاليمممة أذ يعممد الترممماي  ال

وذو نتممممائ  دقيقممممة فمممم  مجممممال الترمممماي  أذ أن الترمممماي  عممممن  ريممممق 
األاتبممارات الكيموحيويممة يمكممن مممن اةلممه الحصممول عمممي نتممائ  أيجابيممة 
كاذبة لهذا توجهنما فم  الدراسمة الحاليمة المي أسمتادام األاتبمارات الجزيئيمة 

 م أسمتهدفت المي أجمراء  16s rRNAين من اةل التضايم الجزيئ  لج
تحديد تباينات القواعد النتروجينية لمق   الناتجة ممن الجمين التماب  لبكتريما 

أذ وجمممدت  ممذ  التتابعممات ت مممابق جينمم  عممال  لهمممذ   ،الزوائممف الزنجاريممة
أن وجود  ذ  العزالت المعزولة من مصادر مرضية  .العزالت المراصة

الزوائممممف الزنجاريممممة بوسمممما ة أسممممتادام  ماتمدممممة وتربممممة تعممممود الممممي بكتريمممما
نتائجنا  ذ  جاءت متوافقة مم  مما  16srRNAالتراي  الجزيئ  لجين 

ف  تراي  بكتريا الزوائف الزنجارية المعزولة من الحاالت  (12) وجد 
. وان الحمزم التم  ظهمرت فم   مذ  16s rRNAالمرضمية بوسما ة جمين 

ذ  النتيجممه تتوافممق ممم  ممما الدراسممة تم ممل الجينممات المرممدرة لهممذا الجممين و مم
( مممممن ان وجممممود  ممممذا الجممممين كممممان مت ابقمممما جينيمممما ممممم  (13 توصمممل اليممممة

( 08) فمم  الترمماي ،،ف  حممين كانممت نتممائ  دراسممةالعممزالت المسممتادمه 
متوافقمممه مممم  نتمممائ  الدراسمممة الحاليمممة اذ وجمممد أن  مممذا الجمممين اسمممتادم فممم  

وممن  (00تراي  بكتريا الزوائف الزنجاريمة فم  حمين رما  الباحمث )
م اليمما مممن اممةل  16s rRNAاممةل ممما تقممدم نجممد ان اسممتادام الجممين 

التتابعات الااصة به والتم  اظهمرت ت ابقما فم  تسمسمةته واع مت نتمائ  
دقيقة لهذا الترماي  ممن امةل قمدرتها العاليمة عممي اممتةك نسمخ جينيمة 
معتدلة تعود لهذا الجنس البكتيري والت  تسهل فم  النهايمة ترماي   مذة 

 كتريا بدقة عالية وااتصارا لموقت والجهد.الب
 

 

Pseudomonas aeruginosa chromosome, complete genome 

Sequence ID: ref|NC_002516.2|Length: 6264404Number of 

Matches: 1 
Features: 
16S rRNA-processing protein RimM 

Query 1 

GAGAGAGGGCAACTCGCTACGCGGGATGCAGATCTCGTAACCG
GTGAAGGTGCGGGCCTC 60 

 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 4196405 
GAGAGAGGGCAACTCGCTACGCGGGATGCAGATCTCGTAACCG

GTGAAGGTGCGGGCCTC 4196464 

 
Query 61 

TTCGCGATCGTCGAGCCCCTTGAGCTTGGCGGCCAGGACCTTGC

CATGCAGGCGCCCCCT 120 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 4196465 

TTCGCGATCGTCGAGCCCCTTGAGCTTGGCGGCCAGGACCTTGC
CATGCAGGCGCCCCCT 4196524 

 

Query 121 
GACCAGCTCGGCCTGCCGAATCTCGCCGTCGCGCCGGAGCGTCC

AGCGGCGATAG 175 

 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct 4196525 

GACCAGCTCGGCCTGCCGAATCTCGCCGTCGCGCCGGAGCGTCC

AGCGGCGATAG 4196579 

 16SrRNA( تسمسالت القواعد النيتروجينية لمجين 1شكل )
 
الكشف عن الجين المسؤول عن أنزيم البروتيز القاعدي في بكتريـا  –

Pseudomona aeruginosa : 
 فمم   ممذ  الدراسمممة ومممن اممةل أسمممتادام تداعممل البممممرة المتسمسممممة

PCR وبعستادام باديء جينapH   زوج قاعدي  800ذو الوزن الجزيئ
ظهممممر أحتممممواء جميمممم  العممممزالت البكتيريممممة الامسممممين العائممممدة الممممي بكتريمممما 
الزوائف الزنجارية عمي  ذا الجين وبنساة واحدة باألضافة الي ذلك فقمد 

عمممي نسمماة  انيممة مممن  83 ،43 ،0أحتمموت العممزالت التمم  تحمممل األرقممام 
( أي ظهممممور نسمممماتين مممممن  ممممذا الجممممين فمممم   ممممذ  4)  ممممذا الجممممين صممممورة

العمممزالت ال ة مممة و مممذا يعمممزى المممي التػممماير المممورا   فممم  التكيمممف الجينممم  
باألضممافة الممي وجممود التبمماين بممين الصممدات الجينيممة والصممدات المظهريممة 
 حيممث ظهروجمممود  مممذا الجمممين فممم  جميمم  العمممزالت البكتيريمممة أمممما الصمممدات

فقمد  Skim milk agarم ف  وس  المظهرية عند الكرف عن  ذا األنزي
ظهمممرت  نممماك ك يمممر ممممن  مممذ  العمممزالت لمممم تحتممموي عممممي  مممذ  الصمممدة او 
 ،منتجة لألنزيم عمي الرغم ممن وجمود  مذا الجمين عنمد الكرمف عنمه جينيماً 

و مممذا التبممماين قمممد يعمممزى المممي التػممماير المممورا   فممم  التركيمممب الجينممم  ولمممذا 
ريممممًا بممممالرغم مممممن التظهممممر جميمممم  العممممزالت أنهمممما تمتمممممك  ممممذ  الصممممدة مظه
لمممذا أظهمممرت  (00) وجود ممما فممم  ال مممراز الجينممم  أو المممورا   لهمممذا الجمممين

نتممائ  الصممدات المظهريممة لبكتريمما الزوائممف الزنجاريممة عممن أسممتعمال وسمم  
Skim milk agar  اال أن عنمد تحميمل 00وجمود  مذ  الصمدة بنسمبة %

 % و ذا يكون مرتب ماً  055أظهرت نتائ  الجين وجود  بنسبة  PCRالم 

http://www.ncbi.nlm.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/110645304?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=JR9D81HA01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/110645304?report=gbwithparts&from=4196165&to=4196692&RID=JR9D81HA01R
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بسببين رئيسيين و و وجود الجمين المذي يرمدر لألنمزيم المذي تع م  صمدة 
تحميمممل لمبمممروتين ويكمممون فممم  بعممم  األنممموا  غيمممر فعمممال أو متوقمممف عمممن 

أممما السممبب ال ممان  فقممد يكممون  ،العمممل لممذا ال تظهممر صممدة التحمممل مظهريمماً 
مممرتب  بعمميممة البنمماء الحيمموي لمبكتريمما ويعبممر جينيممًا عممن  ممذ  الصممدة دون 

 .ة الي تعرضه الي مؤ ر لك  يعبر عن ندسهالحاج
ومن اةل النتائ  الت  حصمنا عميها نجد أن  ناك ت ابق مابين 
الصدات المظهرية المحممة لمبروتين ف  الوس  الزرعم  ونتمائ  فحم  المم 

PCR  لمكرممف عممن وجممود الجممين و ممذا ي ممابق لحممد ممما ممما حصممل عميممه
  عمزالت بكتريما الزوائمف الذي وجد أن نسبة  ذا الجين الموجود فم (00)

لمممم يجمممد  مممذا  (04)% بينمممما 055الزنجاريمممة التممم  حصمممل عميهممما بنسمممبة 
الجين ف  جمي  العزالت الت  درسمها و مذا يكمون متوافمق نوعمًا مما مم  مما 

 .حصمنا عمية
ممممن امممةل ماتقمممدم نجمممد أن  نممماك وجمممود أرتبممما  ممممابين الصمممدات 

ت المظهريممة ممم  المظهريمة والصممدات الجينيممة حيمث أظهممرت نتممائ  الصمدا
نتائ  فحم  الجمين أن وجمود الجمين  مو المسمؤول عمن الصمدة المظهريمة 
أضممممافة الممممي ان أنتمممماج أنممممزيم البروتيممممز القاعممممدي يتممممع ر بظممممروف الجسممممم 

 Exotoxin Aالدااميممممممة وكممممممذلك بوجممممممود مسممممممتويات عاليممممممة مممممممن 
فمم  عينممات التمم  تعاممذ منهمما  ممذ  البكتريمما وبمماألا   Exoenzym Sو

عينمممات الجمممروح والقنممماة البوليمممة وكمممل  مممذا يسممماعد ا عممممي غمممزو األنسمممجة 
والتمهيد لتجر م الدم وأن وجود  ذ  العزالت داال الجسم المضيف يكمون 

 .مرتب  م  زيادة أنتاج  ذا األنزيم
 

 
لسمسمة الـ  التسمسمي( الترحيل الكهربائي لنتائج تفاعل البممرة 2صورة )

DNA  باستعمال البادئapH  1.5عمى وسط هالم األگاروز بتركيز  %M  :
: أرقام  50 – 1 ،: معامل السيطرة السالبة bp، C 466الدليل الحجمي 

 .Ps. aeruginosaالعزالت لبكتريا 
 

عند اجراء المقارنمة مم  بنمك  apHاظهرت نتائ  التتابعات الجين 
عممدم وجممود ااممتةف  www.ncbi.nlm.govالمعمومممات ضمممن الموقمم  

ف  تسمسةته عمدا بعم  التسمسمةت الااصمة بمكمان وجمود البمادى و مذة 
ال تعتبممر  دممرة او تػبممر فمم  الصممدات لوجممود اا مماء ا نمماء عمميممة كرممف 

% بمقارنتهممما مممم  بنمممك المعموممممات 90وكانمممت نسمممبة الت مممابق  ،التتابعمممات
 reflNC 002516.2لمرقم التعريد  

http://www.ncbi.nlm.gov/
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( ان  مممممذا الجمممممين المعمممممزول ممممممن 09)وجمممممد الباحمممممث  (4) رمممممكل
الحممماالت المرضممممية اللتهابممممات الجهمممماز التندسممم  التمممماب  لبكتريمممما الزوائممممف 

وممممن امممةل مممما تقمممدم نجمممد ان  .PAKالزنجاريمممة تعمممود لسمممةلة البكتيريمممة 
المعمممزول ممممن العمممزالت المرضمممية التابعمممة  aprلتتابعمممات الااصمممة بجمممين ا

 لبكتيريا الزوائف الزنجارية تعود لسةالت ماتمدة لندس الجنس.
 

Pseudomonas aeruginosa chromosome, complete genome 

Sequence ID: ref|NC_002516.2|Length: 6264404Number of Matches: 1 

Features: 

alkaline protease 

Query 4 

ACTACTCCCTGCACAGCGACAGCGGCCTGCCGGACTACGTG

ACCGATTCCGCCGCCTCCG 63 

 ||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 3689855 

ACTACTCCCTGCACAAGGACAGCGGCCTGCCGGACTACGTG

ACCGATTCCGCCGCCTCCG 3689914 

Query 64 

CCACCGCCTGGTCCACCGGGGTCAAGTCGTACAACGGCGCG

ATCGGCGTGGATATCCACG 123 

 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 3689915 

CCACCGCCTGGTCCACCGGGGTCAAGTCGTACAACGGCGCG

ATCGGCGTGGATATCCACG 3689974 

Query 124 

AACAGCCGCACCGCAACCTGCTGGAGCTGGCCAAGCTCAAC

GGCAAGGCCACCGGCAACG 183 

 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 3689975 

AACAGCCGCACCGCAACCTGCTGGAGCTGGCCAAGCTCAAC

GGCAAGGCCACCGGCAACG 3690034 

Query 184 

TCTCCACCGCCGAGCTGCAGGACGCCACCCCCGCCGCCCTG

CTCGCCCACGTCACCGCTC 243 

 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 3690035 

TCTCCACCGCCGAGCTGCAGGACGCCACCCCCGCCGCCCTG

CTCGCCCACGTCACCGCTC 3690094 

Query 244 

GCAAGTGCTACGGTCCCGAGGCCACCAGCAAGCAGTGCCCG

AGCAATGCCCTGGAGAACG 303 

 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 3690095 

GCAAGTGCTACGGTCCCGAGGCCACCAGCAAGCAGTGCCCG

AGCAATGCCCTGGAGAACG 3690154 

 

Query 304 

GCGGCGCCGGCTCGATCACCGAGCAGTGGCTGAAGACCCGC

CCTGACGTGGTTCTCGGCG 363 

 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 3690155 

GCGGCGCCGGCTCGATCACCGAGCAGTGGCTGAAGACCCGC

CCTGACGTGGTTCTCGGCG 3690214 

 

Query 364 

GCGGCGCCGCGACCTTCGCGGAAACCGCCAAGGCTGGCCGC

TATGCCGGCAAGACCCTCC 423 

 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 3690215 

GCGGCGCCGCGACCTTCGCGGAAACCGCCAAGGCTGGCCGC

TATGCCGGCAAGACCCTCC 3690274 

 

Query 424 

GCGCCCAGGCCGAAGCCCGCGGCTACGCAATCGTCGAGACC

CT 466 

 |||||||||||||||||||||||||| |||||||||| ||| 

Sbjct 3690275 

GCGCCCAGGCCGAAGCCCGCGGCTACCGGATCGTCGAGAAC

CT 3690317 

 apH( تسمسالت القواعد النيتروجينية لمجين 2شكل )

 
في  Peptydaseسؤول عن أنزيم مالlasB الكشف عن وجود جين –

 :Pseudomona aeruginosa بكتريا
زوج قاعمدي فم   430 الجزيئم ذو الوزن  lasBأستعمل الباديء 

لمكرممممف عممممن وجممممود الجمممممين المسممممؤول عممممن أفممممراز أنمممممزيم  PCRتداعممممل 
Peptydase  وأظهمممرت نتمممائ  الترحيمممل الكهربمممائ  عممممي  مممةم األرممماروز

وقمد  ،% ظهور حزم  ذا الجين ف  جمي  العمزالت البكتيريمة 0.0بتركيز 
عك ر مممن نسمماة لهممذا الجممين بعسممت ناء ظهممر وجممود  فمم  أغمممب العممزالت بمم

بنسمممممممممماة  05 .89 ،38 ،33 ،35 ،03 ،04 ،0 ،8 ،3 ،4العممممممممممزالت 
حيممث  (04) ( و ممذا يتدممق كميمما ممم  ممما توصممل اليممة3صممورة )واحممدة فقمم  

عزلممة بكتيريممة معزولممة مممن مصممادر ماتمدممة  080اجريممت الدراسممة عمممي 
 .تمتمممك الجممين المسممؤول عممن انتمماج  ممذا االنممزيم ووجممد ان جميمم  العممزالت

حيممث توصممل  (45) فمم  حممين نتممائ  دراسممتنا ال تتدممق ممم  ممما توصممل اليممة
فمممم  العممممزالت الماتمدممممة لبكتريمممما  %18 مممم   lasBالممممي ان نسممممبة جممممين 

Pseudomona aeruginosa 

 
لسمسمة الـ  ( الترحيل الكهربائي لنتائج تفاعل البممرة التسمسمي3صورة )

DNA  باستعمال البادئlasB  1.5اروز بتركيز گعمى وسط هالم األ  %M 
: أرقام  50 – 1 ،: معامل السيطرة السالبة bp، C 231: الدليل الحجمي 

 .Ps. aeruginosaالعزالت لبكتريا 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/110645304?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=JR9NT1JH01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/110645304?report=gbwithparts&from=3689521&to=3690951&RID=JR9NT1JH01R
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نتمممائ  الدراسمممة عنمممد اجمممراء ت مممابق مممم  بنمممك المعموممممات اظهمممرت 
ان كرمممممف  reflNC 002516.2ذو الممممرقم التعريدممممم   lasBلمجممممين 

التتابعات لسةالت الت  اظهرت تػاير فم  تضماعف  مذا الجمين اظهمرت 
ايضا تػاير ا ف  تسمسةت  ذا الجين عن لبجين القياسم  المعمروف فم  

ةف  ذا الجين الذي تو ذا يدل عمي اا www.ncbi.nlm.govالموق  
يعتبممممر احممممد عوامممممل الضممممراوة فمممم  بكتريمممما الزوائممممف الزنجاريممممة او وجممممود 

سممةله السممةالت متعممددة لمبكتريمما كممما اظهممرت نتممائ  الت ممابق قربهمما مممن 
 .(3ركل ) PA1البكتيرية 

ان التتابعممات لسممةالت البكتيريممة المعزولممة مممن  (40)كممما ارممار 
فمم  حممين توصممل PAO1 البكتيريممةالحمماالت المرضممية تعممود الممي السممةلة 

ان التتابعات لسةالت لبكتريا الزوائف الزنجارية تعود الي السمةلة ( 44)
PAK. 

 

Pseudomonas aeruginosa PAO1 chromosome, complete 

genome 

Sequence ID: ref|NC_002516.2|Length: 6264404Number of 

Matches: 1 
Features: 
elastase LasB 

Query 1 

TATAGCCCTCGGATGCCTCGCCGGCCATGTCGGAGAACG

CTTCGTTCATTCCGAAGTTAC 60 

 ||||| ||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |  

Sbjct 4169361 

TATAGAACTCGGCAGCCTCGCCGGCCATGTCGGAGAACG

CTTCGTTCATTCCG--CCT-- 4169416 

 

Query 61 

CATTGCCCGCGGTAGATCAGCCCGGAGTTCTGCTCAAGT-

AAGCCGTGGCTGACCTCGTG 119 

 |||||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||| 

Sbjct 4169417 

GATTGCCCGCGGTAGATCAGCCCGGAGTTCTGCTC-

GGTGAAGCCGTGGCTGACCTCGTG 4169475 

 

Query 120 

GGCCGCCACGTCCAGCCCCACCAGCGGATAGAACAAAA

AAGGTGGCGCCGTCGCCGAAGA 179 

 |||||||||||||||| |||||||||||||||| | |||||||||||||||||||| 

Sbjct 4169476 

GGCCGCCACGTCCAGCGACACCAGCGGATAGAAC----

ATGGTGGCGCCGTCGCCGAAGA 4169531 

 

Query 180 GCATCGCCGTGCCGTCCCAGTAGG---

TCTCCACGCTGCGCCCG 220 

 |||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||| 

Sbjct 4169532 

GCATCGCCGTGCCGTCCCAGTAGGCGTTCTCCACGCTGC

GCCCG 4169575 

 lasB( تسمسالت القواعد النيتروجينية لمجين 3شكل )
 
 

 Pseudomonaفــــــي بكتريــــــا flcB الكشــــــف عــــــن جــــــين -
aeruginosa : 

بعستعمال البمادئ  DNAأجري تداعل البممرة المتسمسل لسمسمة الم 
flcB الامما  لػممر  الكرممف عممن  ممم  مممزي  التداعممل وباسممتادام الكممت

زوج قاعممممدي ويعممممد أجممممراء  ممممذا التداعممممل وفممممق  345 ممممذا الجممممين بحجممممم 
البرنممممام  الامممما  بممممه ومممممن  ممممم أجممممري الترحيممممل الكهربممممائ  عمممممي  ممممةم 

حيمث أظهمرت  .% وفح  باألرعة فوق البندسجية 0.0األراروز بتركيز
مممممن بكتريمممما الزوائممممف  05نتممممائ  الترحيممممل أن كممممل العممممزالت البكتيريممممة الممممم 

الزنجارية تحتوي عمي السو  باألضافة الي ذلك فقد أحتوى قسم من  ذ  
العمممزالت عممممي أك مممر ممممن نسممماة لهمممذا الجمممين و ممم  العمممزالت التممم  تحممممل 

. وممممن المعمممروف (8صمممورة ) 00، 00، 03، 05، 9 ،4، 0، 3األرقمممام 
أن األسمموا  فمم  العديممد مممن البكتريمما التمم  تحتمموي عميهمما تسممتادم مممن قبممل 

فممم  عمميمممة التنقمممل والحركمممة أن بكتريممما الزوائمممف الزنجاريمممة  مممذ  البكتريممما 
تحتوي عمي سو  ق ب  مندرد يعتبمر ممن عواممل الضمراوة والحركمة و م  
الا وة األولي لألصابة بهذ  البكتريا وجاءت  ذ  الدراسة متوافقة م  مما 

حيث وجد  ذا الجين ف  أغمب العزالت المدروسة حيث  (8) توصل الية
وأن قسمممًا مممن  ممذ  العممزالت يعممود الممي السممةلة  PAO1يعممود الممي سممةلة 

PAK. أن حدوث أاتةف ف  جين  (43) بينما وجدflcB  يع ل تردير
Cap  ف  السو  مما يمؤدي المي أاتمزال عمميمة األلتصماق وتقميمل حمدوث

  .األصابة
 العائممد لبكتيريمما الزوائممف الزنجاريممة flcBتتابعممات حممين  نتممائ اممما 

فقد اظهرت بعد اجراء المقارنمة مم  بنمك المعموممات لمندس المرقم التعريدم  
reflNC002516.2  عمممدم وجمممود اامممتةف فممم  كرمممف التتابعمممات لمعزلمممة

التممم  ارسممممت الاتبمممار الجمممين حيمممث انمممه مظهريممما ال توجمممد لمممدينا االجهمممزة 
واصوصا المجهر االلكترون  الت  تمكننا من الكرف عن التباينمات فم  

ا  مممن ناحيممة الرممكل وال ممول فمم  البكتيريمما لممذا اعتمممدنا عمممي وجممود االسممو 
وجمممود  مممذا الجمممين لمكرمممف عنمممة كصمممدة ترايصمممية فممم  بكتريممما الزوائمممف 

( ظهممر 8الزنجاريممة وكاحممد عوامممل ضممراوتها المهممم ومممن اممةل الصممورة )
وجود  ذا الجين ف  جمي  العزالت البكتيرية عمي الرغم من وجود بعم  

ين فم  بعم  العمزالت وعنمد ارسمالها لكرمف االامتةف فم  نسمخ  مذا الجم
عممن التتابعممات الجينيممة اوضممحت نتممائ  الترممدير لممة وجممود ت ممابق جينمم  

( 48) (. وجاءت نتائجنا مت ابقة م  ما جاء به8عال  لهذ الجين ركل)
و مذا يتدمق مم   flcBوان التتابعات ظهرت ف   ذ  الدراسمة تم مل الجمين 

   .(40و 40ما توصل الية كل من )

http://www.ncbi.nlm.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/110645304?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=JRAF8H5501R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/110645304?report=gbwithparts&from=4168987&to=4170483&RID=JRAF8H5501R
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لسمسمة الـ  ( الترحيل الكهربائي لنتائج تفاعل البممرة التسمسمي 4رة ) صو 
DNA  باستعمال البادئflcB  1.5اروز بتركيز گعمى وسط هالم األ  %M  :

: أرقام  50 – 1 ،: معامل السيطرة السالبة bp، C 380الدليل الحجمي 
 .Ps. aeruginosaالعزالت لبكتريا 

 
Pseudomonas aeruginosa PA1 chromosome, complete genome 

Sequence ID: ref|NC_002516.2|Length: 6264404Number of 

Matches: 1 
Features: 
flagellin type B 

Query 1 

GGCCCTTAATGTCAACACGAACATTGCTTCCCTGAACACTCAGC

GCAACCTGAATGCTTC 60 
 |||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 1183060 

GGCCCTTACAGTCAACACGAACATTGCTTCCCTGAACACTCAGC
GCAACCTGAATGCTTC 1183119 

Query 61 

TTCCAACGACCTCAACACCTCGTTGCAGCGTCTGACCACCGGCT
ACCGCATCAACAGTGC 120 

 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 1183120 
TTCCAACGACCTCAACACCTCGTTGCAGCGTCTGACCACCGGCT

ACCGCATCAACAGTGC 1183179 

Query 121 
CAAGGACGATGCTGCCGGCCTGCAGATCTCCAACCGCCTGTCCA

ACCAGATCAGCGGTCT 180 

 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct 1183180 

CAAGGACGATGCTGCCGGCCTGCAGATCTCCAACCGCCTGTCCA

ACCAGATCAGCGGTCT 1183239 
Query 181 

GAACGTTGCCACCCGCAACGCCAACGACGGCATCTCCCTGGCGC

AGACCGCTGAAGGTGC 240 
 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 1183240 

GAACGTTGCCACCCGCAACGCCAACGACGGCATCTCCCTGGCGC
AGACCGCTGAAGGTGC 1183299 

Query 241 

CCTGCAGCAGTCCACCAATATCCTGCAGCGTATCCGCGACCTGG
CCCTGCAATCCGCCAA 300 

 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct 1183300 
CCTGCAGCAGTCCACCAATATCCTGCAGCGTATCCGCGACCTGG

CCCTGCAATCCGCCAA 1183359 

Query 301 CGGCTCCAACAGCGAC 316 
 |||||||||||||||| 

Sbjct 1183360 CGGCTCCAACAGCGAC 1183375 

 flcB( تسمسالت القواعد النيتروجينية لمجين 4شكل )
 

 المصادر 
1- Aline Maria،Mariana Carman and Ani Irown. 

(2013). Virulence markers in Pseudomonas 

aeruginosa isolates from hospital acqured infection 

occurred in patients with underlying cardiovasular 

disease.Biol. vol.18.N.6. 

2- Nastaran Fazeli and Hassan Momtaz (2014). 

Virulence gene profiles of multidrug – resistant 

Pseudomonas aeruginosa isolated from Iranian 

hospital infections. Dol : 10.5812. 

3- Bhataia، R. ; Lchhpujani، R. (2004). Essentionals 

of Medical Microbiology. Jaypee Brothers medical 

publishers (p) LTD، New Delhi. P (271 – 273) 

4- Nibin VS,aslani MM and Sharafi Z. (2012). 

Molecular indentification and detection of 

virulence genes among Pseudomonas aeruginosa 

isolated from different infections origins. 

5- Wathiq Abbas Al-Daraghi and Zaid Husamuldeen 

(2013). Detection of ExotoxinA gene in 

Pseudomonas aeruginosa from clinical and 

environmental samples. J. Al-Nohrain vol. 16(2). 

6- Deitri v.،Robert F.,Phillips G. and Linda S. (2001). 

Functhonal analysis of genes for biosynthesis of 

pyocyanin and phenazine 1-carboxamide for 

Pseudomonas aeruginosa PAO1. 

7- Baron،E.J. and Finedgold، S.M. (1990) Diagnostic 

microbiology. 8th ed. Mosby –Year – Book. Inc. 

Missouri. USA. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/110645304?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=JRA30JAB016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/110645304?report=gbwithparts&from=1183058&to=1184524&RID=JRA30JAB016


P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        هجلت جبهعت االًببر للعلىم الصرفت                    

2015 ,( 9), ( 3 ) :144-155 

 

411 

8- Holt, J.G.; Krieg, N.R.; Sneath, P.H.A.; Stalyt, J.T. 

and Williams, S.T. (1994). Bergey`s manual of 

determinative bacteriology. Williams and Wilkins 

Publication. 9th ed. London, New York.  

9- Vandepitte, J. ; Engback, K. ; Piot, P. and Heuck, 

C.C.(1991).Basic laboratory procedures in clinical 

bacteriology. WHO., Geneva.، PP: 78-110. 

10- Arif,Sehand K. and Salih, layla I.F. (2010). 

Identification of Different Categories of 

Diarrheagenic Escherichia coli in Stool Samples by 

Using Multiplex PCR Technique. J. Medical 

Sciences. 2(5): 237-243. 

11- Blahna MT, Zalewski CA, Reuer J, Kahlmeter G, 

Foxman B, Marrs CF ( 2006 ). The role of 

horizontal gene transfer in the spread of 

trimethoprim–sulfamethoxazole resistance among 

uropathogenic Escherichia coli in Europe and 

Canada. J Antimicrob Chemother ;57:666–72. 

12- Abbas Ali Fooledi،Abdoulreza and Reza Nourani. 

(2012). Evaluation of the pathogensis of 

Pseudomonas aeruginosa flagellum befor and after 

flagellar gene knockdown by SiRNA. 

13- Shuang – Hong chen، Rhi – youg chen، Xiong – 

Lixu and Wei – Bin Xiao. ( 2011 ). Microarray 

analysis and phenotypic response of Pseudomonas 

aeruginosa PAO1 under hyperbaric oxyhelium 

condition. 

14- - Totten، P. A., Lara, J.C., and Lory، S. ( 1990 ) 

characterization of the type a flagellin gene from 

Pseudomonas aeruginosa PAK. J. Bacterial 172: 

389-396. 

15- Stover C.K.,Pham X.Q.,Erwin A.L.,P. 

Hikey.(2000).Complete genome sequence of Ps. 

Aeruginosa PAO1 an opportunistic pathogon. 

Nature، 406( 6799 ). 

16- Melican, K. ; Sandoval, R. M. ; Abdul- Kader ; 

Josefsson, L. ; Tanner, G. A. ; Molitoris, B. A. and 

Richter-Dahlfors, A. (2011). Uropathogenic 

Escherichia coli P and type 1 fimbriae act in 

synergy in a living host to facilitate renal 

colonization leading to nephron obstruction. PLoS 

Pathogens، 7 (2): 100-112. 

17- Aihua Tang, Mary E. Marquart, Jonath D. 

Fratkin, Clare C. McCormick, Armando R 

Caballero, Hattie P. Gatlin and Richard J. 

O’Callaghan.(2009). Properties of PASP:A 

Pseudomonas Protease Capable of Mediating 

Corneal Erosions. Invest Ophthalmol Vis Sci, 

50(8):3794-3801. 

18- Caballero، A.; Moreau, J.M.; Engel, L.S.; 

Marquart, M.E.; Hill, S.H. and O’Callaghan, 

R.(2001). Pseudomonas aeruginosa proteaseIV 

enzyme assays and comparison to other 

Pseudomonas protease. Anal. Biochem. 290 (2): 

330-337 

19- Spencer DH., Kas A., Smith EE., and Smis 

EH.(2003). Whole – genome. Sequence variation 

among multiple isolatetes of Pseudomonas 

aeruginosa. J. Bacteriol. 185:1316- 1325. 

20- -Hossein Esameili1، Ali Khanjari and Fatemeh 

Gholami. ( 2015 ). Detection and characterization 

of Escherichia coli O157:H7 from feral pigeon in 

Qom province, Iran. Journal of Tropical Disease : 

5(2) 116- 118. 

21- Lauotte P, Mereghetti L and Quentin R. ( 2004 ). 

Genetic features of Pseudomonas aeruginosa 

isolates cystic fibiosis patients. J. Med Microbiol 

53: 73 – 81. 

22- Cowell.A.; Twining, S.S.; Hobden, J.A.; Kwong, 

M.S. and Fleiszig, M.J. (2003). Mutation of lasA 

and lasB reduces Pseudomonas aeruginosa invasion 

of epithelial cells. Microbiol. 149: 2291-2299. 

23- Arora، S.K.; Wolfgang, M.C.; Lory, S. and 

Ramphal, R. (2004). Sequence polymorphism in 

the glycosylation island and flagellins of 

Pseudomonas aeruginosa. J. Bacteriol. 186: 2115-

2122. 

24- Zhizhou Kuang، Shiping Zhang and Youghua 

Hao (2011). The Pseudomonas aeruginosa 

flagellum confers resistance to pulmoary surfactant 

protein – A by impacting the production of 

exoproteases through quorum- sensing. 

25- Yingli Li, Huming Xia and Fang Bai (2007). 

Indentication of new gene PA5017 involved in 

Pseudomonas aeruginosa. 

26- Gholamreza. Morteza and Ahmed Hosseini 

(2009). Cloning, expression, purification and 

characterization or recombinantb flagellin isolated 

from Pseudomonas aeruginosa Biotechnol Lett 31: 

1353- 1360. 

 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        هجلت جبهعت االًببر للعلىم الصرفت                    

2015 ,( 9), ( 3 ) :144-155 

 

411 

Molecular Variation Study of Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa 

for 16SrRNA,pvdE, toxA, and phzM Genes Related with Virulence and 

Characterization Features. 

Ahmed M. Yousif Ahmed M. Turky Ahmed A. Sulaiman 

  : E.mail  

Abstract:-  

This study includes collection of 438 clinical samples from Ramadi Educational Hospital and 50 of soil 

samples in period from Nov. 2014 to Feb. 2015, to isolate Pseudomonas aeruginosa and the resulted isolates were 

divided into 40 clinical isolates form burns, wounds، urine and ear inflammation, and 10 from soil.Antiobiotic 

sensitivity test were done against 12 antibiotic discs for all 50 selected isolates by disc diffusion method, and the 

results indicated that all clinical isolates were resistance to three types of antibiotics(Penicillin, Ampicillin, 

Amoxicilline) while they varied in their resistance to other antibiotics. The soil isolates were 100% sensitive to all 

antibiotics except for penicillin and ampicillin were resistance with 60%and 70% respectively. 

Also the molecular variation for these isolates for virulence factors were detected and the characterization of 

bacteria was confirmed by checking 16SrRNA gene, after the specific primers were designed for each gene of 

virulence which included apH,flcB and lasB also specific primer for 16SrRNA was designed. The results showed that 

the characterization of bacteria was confirmed by 16SrRNA gene detection and sequence and the isolates contain the 

virulence genes had some polymorphism in comparison with those in NCBI.  

  

 


