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 Pseudomonas  aeruginosaالتشخيص الجزيئي للكتينات بكتريا         
 and LecB)  LecA  ( باستخدام تفاعل البلمرة المتعدد 
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مستشتتتتيات عينتتتة ستتتشمشمة يتتتمل  عينتتتات ال تتتشوو والتهتتتاب اال   وال تتتشو  متتت  بعتتت   152جمعتت   
امتتا عتتاالت التليتتس القيستتل عقتتد حنتتل عليهتتا متت  علبتتة الدراستتات العليتتا عتتل معهتتد الهندستتة الوراثيتتة  ،بغتتداد

عالتتة متت  باتشمتتا   83وبعتتد العتتال والتشتت يل صتت  ال نتتول علتت   ،عينتتة ئيةيتتة 67( وكمتتا جمعتت  6وعتتدد ا  
Pseudomonas aeruginosa   . 10ة ستتتتشمشمة وعالتتت  44عالتتتة يتتتمل   54اختيتتتشت بشتتتال عشتتتتوائل 

عالتتة اعتمتتاداى علتت   35واختيتتشت  نوع م  المضتتادات ال يومتتة 11عاالت ئيةية الجشاء اختبار ال ساسية ص اه 
ا  اظهتتشت العتتاالت  ، LecBو  16S rRNA، LecAجيناا اختبار ال ساسية الجشاء اختبارات القشف ع  

, 90.7% ،%94ئلغتت   Nalidixic acidو    Ampicillin، Amoxicillin لمضتتاداتمقاومتتة عاليتتة 
  ،Cefotaxime، Ceftazidimimعلتتتتتتت  التتتتتتتتوالل ثتتتتتتتت  صتتتتتتتتدرج  متتتتتتتتتقاومة الباتتتتتتتتتتشما لمتتتتتتتتتضادات  %92.5

Tetracycline،  Amikacin ,Augmantin، Vancomycin  وChloramphenicol   عل حي  كان
. اظهشت نتائج التشحيل القهشبائل لنواصج صفاعتتل 22.2%ئلغ    Imipenemنسبة المقاومة من فضة لمضاد

 956الذي يعتبش جيناى صش ينياى حاماى ضم  ال    المتوقع لل تتي    16S rRNA)) البلمشة المتسلسل ل ي  
تتتائج التشحيتتل القهشبتتائل للقشتتف عتت  جينتتات كمتتا اظهتتشت ن  ،زوج قاعتتدي ( ول ميتتع العتتاالت الستتشمشمة والبيةيتتة

LecA  وLecB      زوج قاعدي( عل  التوالل ول ميع العاالت السشمشمة والبيةية 226و  369حاماى ب . 

 

 الكلمات المفتاحية: 
 الاائف الان ارمة,

 ، صفاعل البلمشة المتسلسل 
 16S rRNA،   

   ،اختبار ال ساسية
 . اللقتينات

  

 

 

 

 

 

 

 :المقدمة
باتشما    االجناس م Pseudomonas aeruginosa صعد 

امشاضيه   و ات  الطبيعة  عل  االنتشار  واسعة  لالنسا  الباتيشمة  عالية 
والنبات يعشف   ،وال يوا   لما  المسببة  الباتيشمة  االنواع  أ    أحد  عهل 

وصسبب امشاضاى عديدة عل   ،(1)باالصابات الماتتتسبة عتتتل التتتمستتشتتيات  
االنسا  واخماج   ،جس   العي   واخماج  وال شوو  ال شو   اخماج  منها 

الد وص شث   الوسط   واال    البولية  والم اري  العظام ال لد  واخماج  م 
 .   (2)والمفاصل 
 

* Corresponding author at: College of Science, University 

of Anbar. E-mail address:  

الشديدة   االصابات  احداث  عل   الباتشما  قدرة  ذه  سبب  يعاى 
آليات   ،وانتشار ا امتالكها  بسبب  عديدة   مواقع  استعمار  عل   لقدرصها 

ومقاومتها  معقدة  صغذومة  لمتطلبات  احتياجها  وعدم  ععالة  التناو 
الماياشوبية الغشاء ال يوي   للمضادات  وانتاج انام  وقدرصها عل  صقوم  

القدرة عل  مقاومة مدى   P. aeruginosa. صمتلك باتشما    (3)البشوصيا
ال يومةواسع   المضادات  أ      ،ومتنوع م   ئي   الذي جعلها م   الشلء 

 .  (4) و أخطش مسببات األمشاض لإلنسا  
لقتي  اللقتينات  ما  م   نوعي   الباتشما  لقتي   Aصنتج    ، Bو 
لقتي  يشصبط  ا   بالقشبو يدرات  القتينات   بساش   Aوصشصبط  ذه  ص ديداى 

صلعب  ذه اللقتينات دوراى بساش الفيوكوز و   Bالقالقتوز ئينما يشصبط لقتي 
المضيفة   ال اليا  سطو   عل   الباتشما  التناو  عل  صقم  5مهماى   .  )
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الضشاوة  عوامل  مع  يشصبط  ضشاوة  عامل  كونها  عل  اللقتينات  ا مية 
االخشى و صنتج الباتشما  ذه اللقتينات  عندما صنل ال  الطور الثائ  

عل   موجودة  جينات  لها  يشفش  والتل  نمو ا  مشاحل  الوراثية  م   مادصها 
الضشاوة االخشى و ذا  بع  عوامل  بالمشاركة مع  التعبيش عنها  ومنظ  

الت سس ظا شة  سيطشة  ص    يقع  اللقتينات  ل 6    التنظي    .  )
الدم  كشمات  مع  التالزنية  التفاعالت  عل   بقدرصها  صتنف  ئشوصينات 
سطح  عل   الساش  م   م ددة  جامةات  مع  التفاعل  عشمق  ع   ال مش 
كشمات الدم ومما  صثبيط مثل  ذه التفاعالت ئواسطة انواع م تلفة م  

عل 7الساشمات   او  الباتشما  خاليا  عل  سطو   اللقتينات  صتواجد   .   )
ال اومة عليها ال اليا  لما   ،مست لل  باللقتينات  الباحثي   ا تمام  وازداد 

الباتشم ئي   التفاعل  صعشمس عند  صعمل ك امةات  ا   ا لها م  دور كبيش 
البلعمية وال اليا  الطالئية  االرصباط   ، وال اليا  عل   لت ننها  ونتي ة 

السط ية  المستقبالت  صمييا  عل  المهمة  االدوات  م   صعد  بالساشمات 
لباتشما   .  (8)لل لية   اللقتينات  جينات  صش يل  ال   الدراسة  و دع  

عوامل  وبي   ئينها  الطشدية  العالقة  وجود  الثبات  الان ارمة  الاوائف 
 وة األخشى. الضشا

 المواد وطرق العمل  
العينات   م تلف   152جمع     :جمع  م   يعانو   مشض   م   عينة 

و   ال شو   ال شوو،  أخماج  يمل   المشضية  ال االت 
ال نول عل  العينات م     . إ  ص    التهاب اال   الوسط 

مستشف    يمل   بغداد  عل  المستشتيات  بع   م تبشات 
ومستشف    التعليمل  التعليمية اليشموك  والم تبشات  القندي 

زايد الشيخ  عقد    ،ومستشف   القيسل  التليس  عينات  اما 
الهندسة   العليا عل معهد  الدراسات  حنل عليها م  علبة 

عينة مأخو ة م     67وجمع      ،عينات  6الوراثية والبالغة  
م  يهش صششم  الثانل  مواقع ئيةية م تلفة   صشبة و مياه ( 

 . 2016ال  يهش نيسا    2015
باستعمال الطشو    (9اعتماداى عل     ي ن  العاالت  :تشخيص العزالت

اكار   وسط  منها  زرعية  اوساط  عدة  باست دام  الارعية 
الستشمايد   اكار  وسط  و  الدم  اكار  وسط  و  الماكونقل 
االوكسيديا   مثل  البايوكيميائية  الف وصات  واستعمل  
وعوكاس  المثيل  واحمش  االندول  واختبار  والقاصليا 

الستشات   واستهالك  عل   ئشوسااور  ال نول  ص     83ا  
 . P. aeruginosaعود لباتشما عالة ص 

بكتريا   عزالت  حساسية  للمضادات   P. aeruginosaاختبار 
عشمقة:الحيوية ع ل    الجشاء Kirby Bauer   اعتمدت 

ال ساسية للمضادات ال يومة وباستعمال وسط اكار مولش 
ال يومة  المضادات  مقاومة  واختبشت     نتو  

(10)Ampicillin،  (25)Amoxicillin,  

(30)Nalidixic acid ،  (30)Cefotaxime ،  

(10)Ceftazidimim، (30)  Tetracycline،(30)   

Amikacin,(10 )  Augmantin ،  

(30)Vancomycin،  Chloramphenicol(30)  

القياسية    ،Imipenem(10)و ال داول  مع  وقورن  
 ( 10  لمنظمة الن ة العالمية

 DNAاست لن  عينات  :الكروموسومي DNAاستخالص 
 DNAاست الص  عدةالقشوموسومل للعاالت الباتيشمة باست دام 
   .Promega(USA)القشوموسومل للباتشما المنتج م  يشكة 

 : PCRالتحري عن الجينات باستعمال تفاعل البلمرة المتسلسل 
المتسلسل ص   ظشوف معقمة التبلمشة  صفاعالت  ( 35ل   أجشم  

باالضاعة ال  عينة    Pseudomonas aeruginosaعالة م  باتشما  
اإل   ،السيطشة مواقع  الم تلفةانت ب  م   انتاجها   صابات  عل   اعتماداى 

عاالت م  ال شو     8عاالت م   ال شوو و  8وبواقع    لعوامل الضشاوة
ئيةية  8عاالت م  اال   و  5و ال دول   البوادئوباست دام    عاالت  عل 
جي    .  (1  لقل  المتسلسل  البلمشة  ئتفاعل  ال اصة  البشامج  واست دم  

 ( . 3( و 2عل ال دول     الموض ه
 

 . PCR( البادئات المستخدمة في تفاعل البلمرة المتسلسل 1جدول ) 
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( برنامج جهاز المبلمر  الحراري الخاص بمزيج تفاعل الـبلمرة  2جدول ) 
 6S rRNA1المتسلسل للبادئ 

 الخطوة الرقم
درجة 
 الحرارة 
(С˚) 

 الوقت 
عدد  
 الدورات

1 Initial 

denaturation 
 1 دقيقة  2 95

2 Denaturation 94 30  30 ثانية 
3 Annealing 64 30  30 ثاصية 
4 Extension 72 1  30 دقيقة 
5 Final  

extension 
 1 دقيقة  7 72

 
( برنامج جهاز المبلمر الحراري الخاص بمزيج تفاعل الـبلمرة  3جدول ) 

 LecBو  lecAالمتسلسل  للبادئ 

 الخطوة الرقم
درجة 
 الحرارة 
(С˚) 

 الوقت 
عدد  
 الدورات

1 Initial 

denaturation 
 1 دقيقة  2 95

2 Denaturation 94 30  25 ثانية 
3 Annealing 58 30  25 ثاصية 
4 Extension 72 30  25 ثاصية 
5 Final  

extension 
 1 دقيقة  7 72

عل   الم   العينات  ئتشحيل  التضاعف  نواصج  ع   كشف  
 100مع صشحيل الدليل ال  مل    ( %5.1االكاروز والم ضش ئتشكيا  

بعد التنبيغ ساعة    1.5   -  1عول  لمدة    70بفشو جهد    زوج قاعدي  

, ع ل الهالم بعد ماياشوليتش/لتش  40ئتشكيا    االثيديومئشوميد  بنبغة  
البنفس ية   عوو  االيعة  لمندر  صعشمضه  التشحيل م  خالل  وص  انتهاء 

 صنومشه بااميشا رقمية .  
 النتائج والمناقشة 

ال نول عل   أظ والتش يل  العال  نتائج  صعود   83هشت  عالة 
ئواقع    P. aeruginosaلباتشما   ال شوو   25صوزع   م    14  ،عالة 

عاالت م  التليس   6  عالة م  ال شو  و  17عالة م  التهاب اال    و
( 4عالة م  المياه كما عل جدول    8عالة  م  التشبة و  13  القيسل و

. 
 

في العينات المرضية    P. aeruginosaاعداد ونسب  بكتريا  ( 4جدول ) 
 والبيئية

 التسلسل 
مصدر 

 العينة 

عدد  

 العينات

 .P عزالت 

aeruginosa 
 النسبة %

 %40.3 25 62 الحروق  -1

 %  33.33 14 42 األذن -2

 %  35.4 17 48 الجروح -3

4- 
التليف  

 الكيسي 
6 6 100 % 

 %  32.5 13 40 التربة  - 5

 % 29.6 8 27 المياه  -6

 % 36.88 83 225  المجموع 

جاءت   ال شوو  عاالت  ا   المشضية  للعاالت  النتائج  أظهشت 
ئلغ    إ   العاالت  بقية  مقارنة مع  األول   باتشما   25بالدرجة  عالة م  

ئنسبة   الاوائف ا   ذه %  40.3الان ارمة  ال   سبب  لك  يعود  وقد 
التل صنتها عشصة حدوث خلل عام أو  الباتشما م  الممشضات االنتهازمة

كليهما  أو  المناعية  أو  المياانياية  ال س   دعاعات  أحدى  عل  موضعل 
 ( .  11معاى الحداث االصابة   

 
    للمضادات الحيوية P. aeruginosaاختبار حساسية عزالت بكتريا 

نتائج   والبيةية    اختبارأظهشت  المشضية  العاالت  أ     حساسية 
باتشما   عاالت  أئدصها  جداى  عالية  مقاومة   P. aeruginosa   ناك 

 Ampicillin بم موعة البنسلي ( مثل  لمضادات البيتاالكتام والمتمثلة
% عل  التوالل  و ذا يتفق   90.7% و94وبنسبة      Amoxicillin  و 

عليها   حنل  التل  النتائج  لهذي  12مع  المقاومة  نسبة  كان   إ    )
النتائج   100المضادي    عسش  ذه   . الباتشما )   13 %  مقاومة  ا  
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عل  مساعدة  عوامل  إمتالكها  إل   صعود  البيتاالكتام  لمضادات  العالية 
مقاومة  ذه المضادات والتل صتمثل بإنتاج إناممات البيتا الكتاميا التل 
إل   يتؤدي  مما  المضادات  لهذه  البيتاالكتام  حلقة  ص طي   عل   صعمل 

ة النتائج ا  نسبة مقاوم  اظهشت.  ص ومتش صشكيب المضاد وإبطتال صأثيشه  
لمضاد   العاالت  وصتفق  ذه   ،%92.5كان     Nalidixic acid ذه 
الباحث   مع  مقاومة 14النتي ة  نسبة  عل   عاالصها  حنل   ا    )

 .  % 100ئلغ      Nalidixic acidلمضاد
لمضادات   العاالت  مقاومة  نسبة  ا   النتائج  ئين  

% اما مضاد   70.3كان     Ceftazidimimالسيفالوسبورمنات المتمثلة  
Cefotaxime    المقاومة نسبة  كان   النتائج   ،%83.3عقد  اصفق   ذه 
دراسة   لمضاد   (15 مع  المقاومة  نسب  أ   وجدت  التل 

Ceftazidimim  71%،    مع نتائ نا  اصفق   وجد   الذي (  16كذلك 
لمضاد   المقاومة  صفسي   ،Cefotaxime  90%نسبة  المقاومة  ومما   ش 

ئين     .م موعة م  المضادات إل  كثشة إست دامها  العالية ص اه  ذه ال
 ، %22 2.كان    Imipenemالنتائج ا  نسبة    المقاومة   لمضاد  

. ئين     %17 33.( حيث حنل عل  نسبة17اصفق   ذه النتي ة مع  
لمضاد    العاالت  مقاومة  نسبة  ا     Amikacinالنتائج 

 ا  نسبة المقاومة الذي  كش    (18   اصفق  النتائج مع   ،%   272.كان   
. اظهشت النتائج ا  نسبة مقاومة      % 75كان  Amikacin لمضاد

( 19و ذا  يتفق مع    %  481.كان     Tetracyclineالعاالت لمضاد  
الباتشما   مقاومة  نسبة  ا   ال   ايار  المعاولة   P. aeruginosaحيث 

عسش   ،%  587.م  النما ج المشضية الم تلفة  لهذا المضاد قد ئلغ    
 ذه النتائج  عل  انها بسبب  ععالية أنظمة دعق العقاقيش التل صعد (20 

جشثومة   عل  الفعالة  الممياة  األنظمة  ئين      P. aeruginosaم    .
لمضاد   المقاومة  نسبة  ا   كان     Chloramphenicolالنتائج 

مع      ،%  44.4 النتائج  نسب  الذي حنل  ( 21 اختلف   ذه    ة عل  
 باتتشمتا ا  سبب مقاومة     (22عسش     ،%  100مقاومة لهذا المضاد    

aeruginosa  P.   لهذا المضاد  يعود ال  ايتشاك  مض ات الدعق مع
لمضاد  المقاومة   انتاج  عل  لغشائها  المن فضة  النفا ية 

Chloramphenicol     لمضاد المقاومة  نسبة  ا   النتائج  ئين     .
Augmantin     الذي وجد   (23    اصفق  النتائج مع     ،%51.8ئلغ

كان    المضاد  لهذا  المقاومة  نسبة  لمضاد   ،%47.5ا   بالنسبة  أما 
Vancomycin    و ذا اليتفق مع  8.38عقد كان  نسبة المقاومة له %

 % .  41.74الذي وجد ا  نسبة المقاومة لهذا المضاد   (24 

 
 :   P.  aeruginosaلبكتريا   16S rRNAالكشف عن جين 

التضاعفل   التفاعل  لنواصج  القهشبائل  التشحيل  نتائج  اظهشت 
لل ي    البادئ  باست دام  الدنا   عل   16S rRNAلسلسلة  يقع  الذي 

القشوموسومية م     ،المنطقة  يعد  عل   ال يناتوالذي  عليها  يعتمد  التل 
زوجاى   956حام  ات ح   جامةل    P. aeruginosaصش يل باتشما  

ميعها مما يعنل وجود ال ي  المستهدف لهذه قاعدياى للعاالت الباتيشمة ج
االعتيادية 1الشال    العاالت بالطشو  التش يل  نتائج  يدع   و ذا   .  )

باتشما  والبايوكيميائية  المظهشمة   ال   صعود  العاالت  أ   ذه   .P م  

aeruginosa  .   وم  خالل النتائج  وجد أ  صفة  ذا ال ي   ل صفة
سالالت   كل  عل  أ   ذه   P. aeruginosaباتشما  سائدة  يعنل  مما 

الباتشما صمتلك ال ي  ال امل  للشفشة  الوراثية  ال اصة لنفة صش يل 
وبذلك صشيش  ذه النتائج إل  أ   ذا ال ي    16S rRNA  ذه الباتشما  

ال لهذه  صش ينياى  جيناى  نتائج يعد  مع  نتائ ه  صطائق  خالل  م   باتشما 
اللذا   (25) الف وصات الشوصينية التش ينية . صتفق  ذه النتائج مع  

 16S rRNA .وجدا ا  جميع العاالت المدروسة ص توي ال ي  

 
الترحيل الكهربائي لنتائج تفاعل البلمرة المتسلسل لسلسلة الدنا   (1الشكل ) 

على وسط هالم   زوج قاعدي16S rRNA   (956 )باستعمال البادئ 
  C ،زوج قاعدي  100   : الدليل الحجمي   M%    1.5األگاروز بتركيز 

 .P: أرقام العزالت لبكتريا (1 – 14) ،معامل السيطرة السالبة

aeruginosa. 

 LecAالكشف عن جين 
المتسلسل      البلمشة  صفاعل  لنواصج  القهشبائل  التشحيل  نتائج    أظهشت 
باست دام البوادئ الم ددة لهذا ال ي  عل   الم االكاروز   LecAل ي   

  عالة   35يمل   زوج قاعدي(   369حام ضم  ال    المتوقع لل ي    
النتائج مع  (2   الشال اصفق   ال ي  عل    26)  (  .  لوجود  ايار  الذي 

  Aصنظي  التعبيش ال ينل للقتي    الان ارمة . الاوائف باتشما جميع عاالت
 Aباالضاعة ال  ا  انتاج لقتي    ظا شة الت سسمعقد ومقع ص   سيطشة 

البلمشة   انام   العامل ساما عل  العناصش   ،(27يعتمد عل   ال   اضاعة 
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( ا  التعبيش ال ينل (29( . عسش الباحث  28المنظمة بعد االستنساخ  
جي    Aللقتي  يعتبش    . الان ارمة  للاوائف  العددية  القثاعة  عل    يعتمد 

MvaT    المنظ  للتعبيش ال ينل لعوامل الضشاوة وله دور مه  عل صنظي
حيث ا  الطفشة عل  ذا ال ي  المنظ  يؤدي ال     Aالتعبيش ع  لقتي 

لقتي    ع   التعبيش  اضاعة    ، Aصعاما  ا   -N-acyl-L  كما 

homoserinelactons(AHLs )   التعبيش صعاز  خارجل  مندر  م  
 .   (27ال ينل  

 
( الترحيل الكهربائي لنتائج تفاعل البلمرة المتسلسل لسلسلة الدنا    2)   الشكل

:   M%  1.5على وسط هالم األگاروز بتركيز  LecAباستعمال البادئ 
 (1 – 18) ، معامل السيطرة السالبة  C  ، زوج قاعدي 100   الدليل الحجمي

 P.  aeruginosa لباتشما: أرقام العزالت 
 

 LecBالكشف عن جين 
البلمشة        صفاعل  لنواصج  القهشبائل  التشحيل  نتائج    المتسلسلاظهشت 
باست دام البواديء الم ددة لهذا ال ي  عل   الم االكاروز  LecBل ي  

لل ي    المتوقع  زوج قاعدي( ول ميع العاالت   226حام ضم  ال    
مع3 الشال   النتائج  اصفق   ذه   . عل 6 (  ال ي   لوجود  ايار  الذي   )

ع  . المدروسة  العاالت  بع  ) 30سش  جميع  عل  ال ي   وجود  ا  
التالز  يعود ال  الطفشة عل  التعبيش عنه وحدوث  يت   العاالت ولق  ل  
ال ي   البشمة مع العاالت الطاعشة لهذا  ال ي  نفسه ععند مقارنة العاالت 
 ، وجد ا  العاالت البشمة اعط  صالزناى قوماى بالمقارنة مع العاالت الطاعشة

الذي يشفش لبشوصينات الغشاء ال ارجل   OprF  او ال  الطفشة عل جي 
لقتي  ئشوصي   وصثبي   ارساء  عل  صساعد  وبذلك   Bالتل  الغشاء  عل  

 اليما  القشف عنه .

 
( الترحيل الكهربائي لنتائج تفاعل البلمرة المتسلسل لسلسلة الدنا    3)   الشكل

:   M%  1.5على وسط هالم األگاروز بتركيز  LecBباستعمال البادئ 
 (1 – 13) ، معامل السيطرة السالبة  C  ، زوج قاعدي 100   الدليل الحجمي

 .P. aeruginosa: أرقام العزالت لبكتريا 
 

 المصادر  
1- Streeter, K. and Katouli, M. (2016). Pseudomonas 

aeruginosa: A review of their Pathogenesis and 

Prevalence in Clinical Settings and the 

Environment . Infect Epidemiol Med. 2(1): 25-32. 

2- Gale, T. (2012). Pseudomonas  infection. Book 

rage. Inc. 

3- Fricks-Lima, J.، Hendrickson, C.M.، Allgier, M. ، 

Zhuo, H.، Wiene-Kronish, J.P.، Lynch, S.V. and 

Yang, K. (2012). Differences in biofilm formation 

and antimicrobial resistance of Pseudomonas 

aeruginosa isolated from airways of mechanically 

ventilated patients and cystic fibrosis 

patients.J.Antimicrob Agents,37(4):309-315. 

4- Hsueh, P.P. ;  Chen, W.H. and Luh, K.T. (2005). 

Relationships between antimicrobial use and 

antimicrobial resistance in Gram-Negative bacteria 

causing nosocomial infection from 1991-2003 at a 

University hospital in Taiwan .Int .J. Antimicro. 

Agents., Nov.6. 

5- Boukerb, A.M.، Rousset, A.، Galanos, N.، Méar, J. 

B.، Thépaut, M.، Grandjean, T. ،  Gillon, 

E.، Cecioni, S.، Abderrahmen, C.، Faure, 

K.، Redelberger, D.، Kipnis, E.، Dessein, R. ، 

Havet, S.، Darblade, B.، Matthews, 

S.E.، deBentzmann, S.، Guéry, B.، Cournoyer, 

B.، Imberty, A. and Vidal, S. (2014). Antiadhesive 

properties of glycoclusters  against  Pseudomonas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gillon%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gillon%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cecioni%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abderrahmen%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faure%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faure%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Redelberger%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kipnis%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dessein%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Havet%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Darblade%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matthews%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matthews%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Bentzmann%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gu%C3%A9ry%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cournoyer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cournoyer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imberty%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vidal%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25419855


P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2016,10 ( 3 ) :01-07 

 

6 

aeruginosa lung infection. J. Med. Chem. 57, 

10275–10289. 

6- Winzer, K.، Falconer, C.، Garber, N.C. ، Diggle, 

S.P.، Camara, M. and Williams, P. (2000). The  

Pseudomonas aeruginosa lectins PA-IL and PA-

IIL are controlled by quorum sensing and by 

RpoS, J. Bacteriol. 182,6401–6411. 

7- Tielker, D. ; Hacker, S. ; Loris, R. ; Strathmann, 

M. ; Wingender, J. ; ilhelm,  S.  ; Rosenau, F.  and  

Jaeger, K. E.  (2005). Pseudomonas aeruginosa 

lectin LecB is located in the outer membrane and 

is  involved in biofilm formation. Microbiology, 

151: 1313–1323. 

8- Hachem, R.Y. ;  Chemaly, R.F. ;  Ahmar, C.A. ;  

Jiang, Y. ;  Boktour, M.R. ;  Rjaili, G.A. ;  Bodey, 

G.P. and  Raad, I.I. ( 2007).  Colistin is effective 

in treatment of infections caused by multidrug-

resistant Pseudomonas aeruginosa in cancer 

patients". Antimicrob. Agents Chemother., 51 (6): 

1905–1911. 

9- Collee, J.G. ; Fraser, A.G. ; Marmion, B.P. and 

Simmons, A. (1996). "Mackie and McCartney 

Practical Medical Microbiology". 14th ed., 

Churchill Livingstone, New York, pp. 413-423. 

10- Vandeppitt, J. ; Engbaek, K. ; Piot, P. and Heuch, 

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

Bacteriology.WHO.Geneva، Switzerland. 

11- Brooks, C.F. ; Carrol, K.C.; Butel, J.S. and Mores, 

S.A. (2007). JawetzMelnick− and Adelerg 

Medical Microbiology 24th ed. McGraw- Hill. 

U.S.A. 

(. دراسة صأثيش الفوسفات عل ضشاوة 2010مسل  عيدا  .   ،م س  -12
رسالة    . ال ل  ال س   وداخل  خارج  الان ارمة  الاوائف  باتشما 

 ماجستيش. كلية العلوم . جامعة القوعة . 
13- Bouhr،  D.D.، Jenkins,  S.I.  and  Wright،  G.D. 

(2003). The  moleculer basis  of  the  expansive  

substrate  specificity of the  antibiotic resistance 

enzyme aminoglycoside  acetultransferase . J. Bio. 

Chem. 278 : 12873 - 12880. 

.   ،القعتتتتتبل -14 علل  عبد  حستتتت   جينات  2011متتتتتتشوة  صش يل   .  )
blaTEM    /bla SHV،      CTX-M-I  ،CTX-M-III  

سلة الدنا م  بع  الباتشما  باست دام صقنية التفاعل التضاعفل لسل
العلوم   كلية  ماجستيش.  رسالة   . كشام  لنبغة  ال امعة   –السالبة 

 المستننشمة . 

15- Abdul Kahaleq,  M.A. ، Abu-Raghif,  A.R. ،  

Kadhim, S.R. (2015).  Antibacterial  activity of  

Fenugreek essential Oil  against Pseudomonas 

aeroginosa: In vitro and in vivo Studies .Iraqi 

JMS; Vol.13(3) 1681-6579. 

.   ،ال بوري  -16 سلطا   إناممات  2000رسمية عمش  الت شي ع    .  )
كشام   لنبغة  والسالبة  الموجبة  ال شاثي   م   لعدد  الكتاميا  البيتا 
القيمياومة الم ضشة عل   المعاولة سشمشما وصأثيش بع  المشكبات 

 .  لية العلوم . جامعة الموصل ذه ال شاثي  . رسالة ماجستيش. ك
( . صش يل 2016عباس عالح.    ،رنا م ا د و مهدي  ،عبد هللا -17

 16Srباست دام  جي     Pseudomonas aeruginosaباتشما 
DNA  . 49-45( 10 1. م لة مشكا ب وث التقانة االحيائية  . 

18- AL-Salihi, S.S. and  Hameed, B.H. (2014) . 

Antibiosis resistant of Pseudomonas aeruginosa  

isolated from different clinical specimens . 9(2): 

(15-28) . 

( التباي  المظهشي  2016احمد م مد يوسف ياسي  .   ،المشهدانل -19
وال امةل لبع  ال ينات ال اصة بالضشاوة والنفات التش ينية  

للاوائف المشضية  كلية   للعاالت   . ماجستيش  رسالة    . الان ارمة  
 .العلوم  . جامعة االنبار  

20- Schweizer, H.P. (2003) . Efflux as a mechanism of 

resistance to antimicrobials in Pseudomonas 

aeruginosa and related bacteria : Unanswered 

questions . Genet. Mol . Res . 2(1) : 48 – 62 . 

21- AL-Kaisse, A.A.  AL-Thwani,  A.N.  and  AL-

Segar, R.Q.  (2015) . Incidence  and  Antibiotics  

Sensitivity of  Multidrug-Resistance of 

Pseudomonas aeruginosa  Isolated from Burns  

Patients  and Environmental  Samples  from Three  

Hospitals in Baghdad . Journal of Biotechnology 

Research Center Vol. 9 No.2. 

22- Tenover,  F. (2006) . Mechanism of Antimicrobial 

Resistance، centers for disease control and 

prevention Atlanta, Georgia, USA Vol 119(6A), 

53-510. 

23- AL-Saimary, E. ، ALabbasi,  M.، and  Najim, M. 

(2010 ).  Impact of  multi drug  resistance  bacteria 

on the  Pathogenesis  of chronic Suppurative otitis 

media، Academic Journal،Vol.4،No.:  13، page 

1373-1382 . 

24- Ahmadi,  K. ، Hashemian,  A.M.، Bolvardi,  E.  

and  Hosseini, P. k. (2016 ). Vancomycin-



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2016,10 ( 3 ) :01-07 

 

7 

Resistant  Pseudomonase  aeroginusa in the Cases 

of Trauma. Medical Archives,  70(1):57-61. 

25- Al-Daraghi, W.A.  and  Husamuldeen, Z. (2013). 

Detection of  ExotoxinA gene in
 

Pseudomonas 

aeruginosa
 

from clinical and environmental 

samples . J. Al-Nahrain vol. 16(2): 56- 58. 

26- Veeresh, B.،  Adarsh, G.، Ramesh, T. and  

Ramesh, M. (2012)
 
. Expresssion and purification  

of  lectin A from
 
Pseudomonas

 
aeruginosa in  E. 

coli . International Journal of Bioassays .  01 (12): 

196-199 . 

27- Diggle, S.P.، Winzer, K.، Lazdunski, A. ، 

Williams, P.، and  mara, M. (2002). Advancing  

the quorum in Pseudomonas  aeruginosa: MvaT 

and the  regulation of  N-acylhomoserine  lactone  

production and virulence gene expression. 

JBacteriol184: 2576-2586. 

28- Pessi, G.، and Haas, D. (2001). Dual control of 

hydrogen cyanide biosynthesis by the global 

activator GacA in Pseudomonas aeruginosa 

PAO1. Fems Microbiology Letters 200: 73-78. 

29- 
Diggle,  S.P.، Winzer,  K.، Chhabra,  S.R. ، 

Worrall,  K.E.، C.mara, M.، and  Williams, P. 

(2003).  The  Pseudomonas  aeruginosa  

quinolone signal molecule overcomes the cell 

density-dependency of the quorum sensing 

hierarchy, regulates rhl dependent genes at the 

onset of stationary phase and can be produced in 

the absence of  LasR. MolMicrobiol50: 29-43.
 

30- Funken, H.،  Bartels, K.،  Wilhelm, S.، Brocker, 

M.، Bott, M.، Bains, M.، Hancock, R.E.W. ، 

Rosenau, F. and  Jaeger, K. (2012). Specific 

Association of  Lectin LecB with the Surface of 

Pseudomonas aeruginosa: Role of  Outer 

Membrane Protein  OprF. PLOS ONE. 7 (10): 

e46857 . 

 

 

 

Molecular identification of Pseudomonas aeruginosa lectins 

 (LecA and LecB) by using polymerase chain reaction 

Nader .Mohamed I               Lateef Al Maeny .Safaa A Ahmed N. Hami        

Email: hanata_1987@yahoo.com 

Abstract 

One hundred fifty-two (152) clinical samples included burns, otitis, and wounds samples and were collected 

from some Baghdad hospitals. About cystic fibrosis samples, 6 samples were obtained from postgraduate students in 

Institute of Genetic Engineering. Also, 67 environmental samples were collected. After isolation and identification, 83 

isolates of Pseudomonas aeruginosa had been identified. Fifty-four (54) isolates, includes 44 clinical isolates and 10 

eco isolates, were selected to investigate the Susceptibility Test toward 11 types of antibiotics. 35 isolates were 

selected for the discovering tests of 16S rRNA، LecA and LecB gene.  Indeed, the bacterial isolates exhibited a high 

resistance against Ampicillin, Amoxicillin and  Nalidixic acid; then decreased against Cefotaxime, Ceftazidimim, 

Tetracycline, Amikacin, Augmantin, Vancomycin, and Chloramphenicol, while the antibiotic Imipenem recorded a 

low resistance . The results of electrophoresis for PCR productions of gene 16S rRNA, which considered identification 

gene, showed peaks in the suspected size (956 bp) in all clinical and environmental isolates. The results of 

electrophoresis for the detection of LecA gene ، LecB bands in the size of (369 and 226 base pairs)  respectively for all 

isolates . From another hand, these results showed peaks for LecA and LecB genes with sizes 369 and 226 pb 

respectively for all clinical and environmental isolates. 


