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 Pseudomonas في بكتريا las Bو  tox A  اتلجين ل التشخيص الجزيئي        

aeruginosa  المعزولة من مصادر سريرية مختلفة. 
 **وسام كريم السويداوي                **جمال عبد الرحمن الحديثي                  *ابراهيم الطائيمحمد 

 الهندسة الوراثية والتقانات االحيائيةمعهد   -*جامعة بغداد 
كلية التربية للعلوم الصرفة  -**جامعة االنبار   
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واحدددم مددم الااراددات االنتهاق ددة القددادرم  لدد  ا ددابة  Pseudomonas aeruginosa تعددد برتر ددا 
جايع انسجة الجسم تقر با نتيجة المتالكها مجاو ة متنو ة مم  وامددا الاددراوم والتدد  تسددهم ب ددرا ك  ددر فدد  

 للك دد  ,   نة تعود لاصادر سددر ر ة ملتل ددة 90احداث االمرااية لدى الاايف. تم ف  هذه الدراسة جاع 
فدد  هددذه الاصددادر ودراسددة بعددو  ج نددات  وامددا الاددراوم التدد  تاتلكهددا   P.aeruginosa   م انت ار برتر ددا

شلصدددل العدددنالت الناميدددة بعدددد قر هدددا  لددد  االوسدددا  النرليدددة الالتل دددة مدددم  دددال  الصددد ات . هدددذه البرتر دددا
والنرلية فاال  م الت ليص الجن ئ  كت ليص نهائ  للعنالت النامية باسددتلدام جدد م  الاظهر ة والاجهر ة

 /4790 اظهرت نتائج الت ليص ان  .P.aeruginosaذي التتابع اللاص ببرتر ا    16SrDNAالت ليص 
 نلددة  15توق ددل بدد م  مددم مجاددو  الع نددات السددر ر ة P.aeruginosaتعددود للنددو   %(52( نلددة اي بنسددبة 

مم ا ادداج  )%21.3( نالت  10مم ا ااج الجروح,  )%27.6( نلة    13م ا ااج الحروق,  م  )31.9%(
 مددم ا ادداج الاجدداري ال وليددة. %(8.5) ددنالت  4مددم التليددف الكيسدد ,  )%10.7)  ددنالت 5االذن الوسدد, , 

الا دد ر  las B وجدد م, Exotoxin A الا دد ر للددذ  ان اللددارج  tox A تددم التحددري  ددم نسددبة انت ددار جدد م
 %100 اذ ب ندددل النتدددائج وجدددود كدددال الج نددد م بنسدددبة, (PCR) باسدددتلدام تقنيدددة Elastaseألندددن م االتالسدددت ن 

, وبددالر م مددم وجودهددا العددال  فدد  جايددع ق ددد الدراسددة P.aeruginosa اددام الهيرددا الددوراث  لعددنالت برتر ددا
ك دائا لج نات ت ليصية ا ددرى نظددرا العنالت الادروسة ال  ارم ا تاادها كاؤشرات ت ليصية لهذه البرتر ا 

 لحساس تهاا القل لة, فاال  م كونهاا مم اكثر الج نات  راة لل, رات

 

 الكلمات المفتاحية: 
 ,  P.aeruginosa بكتريا

 ,  16SrDNAجين 
 ,   tox Aجين

 . las Bجين 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :المقدمة 
الن   دتع الااراات     P.aeruginosaالننجار ة  وائ برتر ا  مم 

ال ائعة,   برتر ا  االنتهاق ة  تعود وه   كرام,  لالون  سالبة  ال را   صو ة 
مسؤولة  مPseudomonadaceaeلعائلة   وه   مم  دوى   8-16%  , 

   . [1] الاست فيات
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E-mail address  
 

الننجار ة  تتواجد ال   P.aeruginosa النوائ   ال  ئات  رطبة  ف  

اللصوص وجه  ملتل   والدافئة  ل   مم  معنولة  تكون  ان  و ارم   ,

الاصادر الحية باا ف  ذلك النباتات والح وانات والب ر, ومصادر التربة , 

س ب   و عود  والغذاء  وقدرتها  الااء,  ال  ئات  ملتل   ف   الواسع  انت ارها 

االدن   الحد  البقاء  ند  قدرتها  ل   ال   ال دتدم  اال ابات  احداث   ل  

ومقاومتها  الغذائية  االحتياجات  والااادات    مم  ال  ئية  الظروف  لالتل  
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متنو ة    الح و ة وانن اية  ا اية  مم  صائص  به  تتاتع  لاا  . [2]وذلك 

ما   نادرا  البرتر ا  ح ث  وهذه  اال حاء  االشلاص  اال ابة  ند  تس ب 

احد   تعت ر  ألنها  ت را  ,را ك  را  ل  الارا  الراقدتم ف  الاست فيات

ف  الارتسبة  باإل ابات  لاا  عرف  الاس بة  البرت ر ة  االنوا    اهم 

السي,رم  ل  االمراض  [4,3] الاست فيات وقد اشارت احصائيات مركن 

ال  ان   Centers for Disease Control (CDC)والوقا ة منها العالا 

ه  رابع االنوا  البرت ر ة االكثر انت ارا والاعنولة   P.aeruginosaبرتر ا  

ال [5].الارتسبة ف  الاست فياتمم ملتل  االمراض    نوائ تقوم برتر ا 

وتس ب الاايف  دفا ات  برسر  االمراض  الننجار ة  مم  العدتد  بذلك 

الحروق والجروح   التن س  وا ااج  الجهاق  با ااج   الع م  متاثلة  وا ااج 

  وا ااج الجلد والاجاري ال ولية واالذن الوس,  وتجرثم الدم وا ااج العظام 

الهاا   والا ا ا الجهاق   الجهاق ة اال ابات فاال  م   [6] وا ااج 

مم حروق شدتده والسرطان    ند االشلاص الذتم  عانون   اال رى السياا

اال ابة   ان  اذ  واالتدق است حا   ال   تؤدي  الانا    الجهاق  اع  

 . [7] ووبالتال  موت الار  

برتر ا مم  واما   P.aeruginosa  تاتلك  ومتنو ة  ك  رم  مجاو ة 

الاراوم والت  ت رق منها  ارج الللية والت  قد تسهم ف  تحق ق االمرااية 

وقد   البرتر ا  اللارج لهذه  بالذ  ان   العواما  هذه    Exotoxin Aتاثلل 

(ETA)  , شدتدم العواما  احد  و  الساية  ال روت نات  الية  مم  اذ  عد 

اذ   اليهالاراوم  برتر ا   تعود  ق ا  مم  افراقه  الوفام  ند  حاالت   بعو 

P.aeruginosa   لعالية بإ قافه  ال روت ن   الذ  ان  هذا  وتكام  ,ورم 

ال روت نات  ند د  النوام وذلك تصنيع  اللال ا حقيقية  ال  ساتتوبالقم  وله 

الجن ئ  الوقن  ذي  للذ  ان  ال روت ن   الجنء  طر ق  دالتون   37   م  ك لو 

 Elongation  والذي  عاا  ل  الاادم االساس الاتاثلة بعاما االست,الة

factor 2  بدوره الرات وسوم  والذي  ح ن  انتقا     Translocation   ,وم 

مم ش رم ال  ا رى  ال   الية تصنيع ال روت نات ف  اللال ا الحقيقية. 

اللارج    الذ  ان  انتقا   تحل ا    ETAفعند  بتح  ن  الساتتوبالقم  قوم  ال  

-ADPونقا جن ئة    NADمررب النيروت م اماتد ادن م ثنائ  ال وس ات  

Ribosyl     ممNAD    العاما سلسلة    EF2ال   است,الة  وبذلك  انع 

لعاا ال روت الية م ابهه  اللارج   للذ  ان  فان  وبذلك  الرات وسوم,   م  ل  

اللناق   فقط  ل    Diphtheria toxinذ  ان  اال تالف  قتصر  ولكم 

الللية س,ح  والانت رم  ل   منهاا  برا  اللا ة  فاال   .]8[الاستق الت 

لعاما اراوم ا ر ال  قا  ,ورم  م   P.aeruginosa م امتالك برتر ا  

, اذ  قوم هذا االنن م  ( والاتاثا بأنن م االتالست ن(ETAالذ  ان اللارج   

بتح,يم بروت م االتالست م الذي  عد مم الارونات الاهاة لألولية الدمو ة 

مرونتها,   والاسؤو   م  االنسان  ان  ف   مم  عد    االتالست م وكذلك 

اسؤو   م  الية التادد والتقلص اللاص بها, الارونات الرئيسة للرئة وال

برتر ا   اراوم  تحدتد  ف   مهم  دور  له  االنن م  هذا  فان  لذلك 

P.aeruginosa  اال ابة وقل  هذا .]9[ ال   اراوم  مم  تن د  وماا 

وتحل لها  الب ري  الانا    الدفا   نظام  بروت نات  مع  ت ا له  هو  االنن م 

ال, يعية,  القاتلة  اللال ا  االنو ة,  الاتعددم  ال يااء  الدم  كر ات  السياا 

نو    مم  الانالية  النائ ة    IgA,IgGواالاداد  سالالت  تعد  وبذلك 

اقوى  مم  االنن م  لهذا  الانتجة  ماا  جعا   الننجار ة  الانالية  الاثب,ات 

 . ]10[الجسم اكثر  راة لإل ابة بالكائنات الحية الدقيقة اال رى 

الا  ر   م  ف  هذه الدراسة كان الهدف هو التحري  م انت ار الج

, والج م الا  ر ألنن م  tox A( والاتاثا بالج م  (ETAللذ  ان اللارج   

 P.aeruginosaف  برتر ا    las Bوالاتاثا بالج م  Elastase االتالست ن

الوراث    الهيرا  حاالت  اام  مم  الاستحصا  ل ها  السر ر ة  للعنالت 
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ملتل ة البرتر ا,او القته  ,مراية  هذه  ف ها  تتا ن  الت   العالية  بال و ة    ا 

برتر ا  اوتق ياه لت ليص  وسر ع  ناجح  ك دتا  اام   P.aeruginosaا 

 الاصادر الالتل ة. 

   :د وطرائق العملالموا
 P.aeruginosaعزل وتشخيص بكتريا 

  20  نة مم مصادر سر ر ة ملتل ة  ال  ال ترم مم    90تم جاع  
وكاا مواح ف    2016شبا  لسنة    10ولغا ة    2015كانون االو  لسنة  

 .(1-1) الجدو  
نوع ومصدر والمكان الذي استحصلت منه العينات وعددها في   (:1-1)جدول

 .الدراسة الحالية

 ت
نوع 

 العينة 
 المصدر

المكان الذي 

 استحصلت منه
 العدد 

 خمج الحروق سريرية  1
مستشفى الحروق/  

 مدينة الطب
33 

 خمج الجروح  سريرية  2
مستشفى اليرموك  

 التعليمي 
22 

 سريرية  3
خمج االذن 

 الوسطى 

المختبرات التعليمية  

 مدينة الطب /
17 

 التليف الكيسي سريرية  4
طلبة دراسات / معهد  

 الهندسة الوراثية 
7 

 سريرية  5
خمج المجاري 

 البولية

مستشفى الكرامة 

 التعليمي 
11 

 العدد الكلي للعينات السريرية 

 عينة  90

 
   :تشخيص العزالت

مالحظة   مم  ال   البرت ر ة  العنالت  الناو شلصل  قدرتها  ل  
اكار  بوسط  والاتاثلة  الت ليصية  النرلية  االوسا   مم  العدتد   ل  

الس دوموناس MacConkey agar  الارونك  اكار  وسط   ,  
Pseudomonas agar,  السترماتد اكار  و   Cetrimide agar  وسط 

اورنت م الكروما ج م  اكار  وتم    CHROM agar orientation  وسط 
التغ رات   االوسا   مالحظة  تلك  النامية   ل   الاستعارات  احدثتها  الت  

 ودراسة   اتها الاظهر ة مم ح ث شرا, حجم, ولون الاستعارات النامية
و   Oxidaseفاال  م اال تبارات الباتوكيايائية والاتاثلة با تبار    ,[11]

Catalase    وا تباراتIMVC   نظام باستعاا   الت ليص  تأك د  وتم 

API- 20E    برتر ا    النهائ للتأك د وحسب    P.aeruginosaلعنالت 
  تعلياات ال ركة الاصنعة.

 
 :استخالص الدنا البكتيري 

استلالص    Genomic DNAالج نوم     DNAاستعالل  دم 

mini kit    الاجهنم مم ق ا شركةGeneaid     الستلالص الدنا للعنالت
 وحسب الن رم الارفقة مع  دم االستلالص.  البرت ر ة ق د الدراسة

 :تحضير البادئ
ال وادىء    حارت الجدو   الا  ن محال ا  ف   وب را    ( 2  -1)ة 

ما ررول تر مم  10 ما ررول تر وذلك بأ ذ    بيرو مو /   10من صا بترك ن

ما ررول تر مم الااء الاق,ر    90احلو  اللن م لكا بادئ وااافته ال   ال

ح ظل   ح م  ف   االستعاا   لح م  الثلج  ف   وح ظ  ج دا  ومنج  الدالاتون  

م مع مرا ام منج -20 لل وادىء ف  درجة حرارم    Stockالاحال ا اللننية  

لاجانسته ق ا   Vortex   الاحلو  بعد ا راجه مم الثلج باستعاا  الااقج

 .[12]االستعاا 

 

 .البوادىء المستخدمة في هذه الدراسة: (2-1)جدول 

P
r
o

d
u

c
t 

si
z
e
(p

b
)

 A
T

 (
°C

)
 

Primer sequences 

(5́́  -3  ) 

O
ri

e
n

ta
ti

o
n

 

P
r
im

e
r

 

N
a

m
e

 

9
5

6
 b

p
 

5
8

 

5́́  - GGGGGATCTTCGGACCTCA-3  F
 

1
6

S
rD

N
A

 5
8

 

5́́ - TCCTTAGAGTGCCCACCCG-3  R
 

2
0

8
 b

p
 

5
5

 

AAC CAG CTC AGC CAC ATGTC-

3´-5́́  

F
 

to
x

 A
 5
5

 

5́́ - CGC TGG CCC ATT CGC TCC 

ACC GCT-3´ 

R
 

3
0

0
 b

p
 

5
5

 

GGAATGAACGAAGCGTTCTC-3´-
5́́  

F
 

la
s 

B
 5
5

 

GGTCCAGTAGTAGCGGTTGG-

3´-5́́  

R
 

 

لبكتريا   الجزيئي  التشخيصي     P.aeruginosaالتشخيص  الجين  بوساطة 
16SrDNA  باستخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل(PCR): 
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والاجهن  GO Taq Green Master Mixمم PCR حظر  ليط 

شركة ق ا   1ما ررول تر,    12.5وبحجم     Promega  USA     مم 

ما ررول تر  R-Primer ,2ما ررول تر مم  F-Primer ,1ما ررول تر مم 

القالب   الدنا  الاق,ر    8.5و  template DNAمم  الااء  مم  ما ررول تر 

شركة   ق ا  مم  والاجهن  الاعقم  ح ث   Promega (USA) الألتون  

الت ا ا   لان ج  النهائ   الحجم  منجل    25ا بح  ذلك  بعد  ما ررول تر, 

اناب ب   جهاق   PCRمحتو ات  ف   واعل  ثم  الااقج  باستعاا    ج دا 

PCR   بج م  وحس اللاص  ال رنامج  ف   16SrDNAب  ورد    [13]الذي 

برنامج   مع التحو رات  ل   بعو  ال رنامج   PCRاجراء  ال   للو و  

الانتج  Optimization programاالمثا   مواح   للحصو   ل   وكاا 

 . (3-1)ف  جدو   

 .Pلبكتريا   16SrDNAجين  تضخيمالخاص ب PCR: برنامج (3-1) جدول

aeruginosa . 

No. of 

cycle 

Time 

(second) 

Temperature 

(˚C) 
Step 

1 120 95 Initial 

denaturation 

35 
20 94 Denaturation 
20 58 Annealing 
40 72 Extension 

1 

 

 

 

420 72 Final 

extension 
- 180 4 Hold 

temperature   ما ررول تر مم ناتج تاا   الج م للترح ا    5وبعد ذلك نقا

 . %1.5الكهربائ   ل  هالم االكاروق الاحار بترك ن 

الجيني عن   الضراوة    las Bو    tox Aالجينات  الكشف  المشفرة لبعض عوامل 
 :( ( PCR باستعمال تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل

والاجهن مم    GO Taq Green Master Mixمم  PCR حظر  ليط  

والاتاثا    ETAالا  ر للذ  ان اللارج     للج م   Promega  USA ق ا شركة  

بج م  tox Aبج م   والاتاثا  االتالست ن  ألنن م  الا  ر  والج م   ,las B    بن س

للج م   الت ا ا  منها  يط  حار  الت   ال رنامج   16SrDNAال,ر قة  وبحسب 

 . (4-1) ف  الجدو    الاذكور لكال الج ن م

 tox A  ,las Bالمستخدم في تضخيم الجينات )   PCR: برنامج (4-1)جدول 
 ( والمتخصصة كأحد عوامل الضراوة 

 : P. aeruginosaفي بكتريا  
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9
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ب  الج نات  تاليم  الاتسلسا تقنية  وساطة  بعد  الية  ال لارم  ت ا ا 

PCR,  ما ة دقيقة وحاا  وساطةما ررول تر مم ناتج الت ا ا ب  5تم ا ذ

 ةالقياسي   الواسااتالناتج اللاص برا ج م ف  ح ر الترح ا الكهربائ  مع  

ف      DNA ladder 100 bpللدنا الع نات  تحا ا  انتهاء   الهالموبعد 

مم  تكون  بترك ن    الذي  بحجم    %1.5أكاروق  مم   100الذائب  مللتر 

مقداره    , TBE Buffer 1Xمحلو  جهد  ب رق  كهربائيا  الع نات  رحلل 

70V    دقيقة وبعد االنتهاء مم  الية الترح ا نقا القالب ل حص   90لادم

ال ن سجية فوق  لألشعة  مصدر  ال   بتعر اه  موج    الهالم  طو    ند 

ا تاادا  ل    ( 340) الادروسة  الج نات  حجوم  تحدتد  لغرض  نانوم تر 

  .[14]  الواساات القياسية

 



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

2016,10 ( 3 ) :47-56 

 

51 

 النتائج والمناقشة:
مم    P.aeruginosaبعد اجراء الل,وات الالقمة لت ليص برتر ا  

اال تبارات   مم  كا  والاتاانة  الاستحصا  ل ها  الدراسية  الع نات 

الحصو   ل    تم  للت ليص,  الالقمة  والجن ئية  والكيايائية   47الانرلية 

ا ا    P.aeruginosa  لبرتر ا  تعود   نلة الحصو    90مم  تم    نة 

 دد العنالت    (5-1) ل ها مم مصادر سر ر ة ملتل ة اذ تواح الجدو   

 والنسب الائو ة موق ة حسب مصادر العن .

 
موزعة حسب    P.aeruginosa: اعدادا ونسب عزالت بكتريا (5-1)جدول 

 مصادر العزل.

 مصادر العزل ت

العدد  

الكلي  

 للعينات 

عدد عزالت 

بكتريا 

P.aeruginosa 

 النسبة المئوية % 

 ¹اجمالي ¹نوعي

1 
الحروق 

Burn 
33 15 31.9 16.6 

2 
الجروح 

Wound 
22 13 27.6 14.4 

3 
التهابات االذن  

 الوسطى 
17 10 21.3 11.1 

 5.5 10.7 5 7 التليف الكيسي 4

5 

التهاب  

المجاري 

 UTIالبولية 

11 4 8.5 4.4 

 % 52 100 47 90 الكليالعدد 

 
تال  الية استلالص الدنا البرت ري مم جايع العنالت الا لصة  

 م وجود الج م    الك  بوساطة اال تبارات الانرلية والباتوكيايائية, وتم  

16SrDNA   الج نات والذي  عد مم  العنالت  لتلك  الوراث   الهيرا  اام 

بوساطة    P.aeruginosaالت   عتاد  ل ها ف  الت ليص الدق ق لبرتر ا  

تاتلك  ,  PCRتقنية   العنالت  الج م ان جايع  الك    م  نتائج  ب نل  اذ 

قوج قا دي  ند    956هذا الج م اام هيرلها الوراث  وبحجم تاا     

القياسية للدنا الاعلومة الوقن الجن ئ  وكاا مواح ف  مقارنته بالواساات  

 (.1شرا)

 
لعزالت بكتريا  PCR: الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل البلمرة المتسلسل (1) شكل

P.aeruginosa  16باستعمال البادئ النوعي للجينSrDNA (956   زوج
  90فولت / لمدة  70وفرق جهد % 1.5على هالم االكاروز بتركيز  (قاعدي 

 دقيقة.
-1)قوج قا دي, الاسارات    100 اثا الدل ا الحجا     Mالاسار  

 P.aeruginosaلعنالت برتر ا    16SrDNAناتج التاليم للج م    ( 31
 الالتل ة.

  tox Aتم التحري  م وجود بعو ج نات الاراوم والاتاثلة بالج م  

اللارج     الا  ر والج م  (ETAللذ  ان   ,)las B   ألنن م الا  ر 

برتر ا   لعنالت  الوراث   الهيرا  اام    P.aeruginosaاالتالست ن 

نتائج   ب نل  اذ  ملتل ة  سر ر ة  اماكم  مم  (  (PCRالاستحصا  ل ها 

العنالت   جايع  ان  الكهربائ   الترح ا  اتاام  الية  بعد  الاستحصا  ل ها 

وبنسبة   الوراث   هيرلها  اام  الج نان  كال  مم   %100تاتلك  بالر م 

( ال را  ف   مواح  وكاا  العنالت  الحصو   ل   مصادر   )2ا تالف 

 .)3و)
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لعزالت   PCR: الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل البلمرة المتسلسل (2) شكل

زوج   tox A (208باستعمال البادئ النوعي للجين  P.aeruginosaبكتريا 
  90فولت / لمدة  70وفرق جهد % 1.5على هالم االكاروز بتركيز  (قاعدي 

 دقيقة.
الحجا     Mالاسار   الدل ا  الاسار    100 اثا  قا دي,  السالبة    Nقوج  النتيجة 

Negative control . 
 . ATCC 27853للعنلة القياسية  tox A( يمثل ناتج التضخيم للجين 1)الاسار

الج م    (23  -2)الاسارات   تاليم  ناتج  برتر ا    tox Aتاثا  لعنالت 
P.aeruginosa .الالتل ة 

 
لعزالت   PCR: الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل البلمرة المتسلسل (3) شكل

زوج  las B (300باستعمال البادئ النوعي للجين  P.aeruginosaبكتريا 
  90فولت / لمدة  70وفرق جهد % 1.5على هالم االكاروز بتركيز  (قاعدي 

 دقيقة.

الحجا     Mالاسار   الدل ا  الاسار    100 اثا  قا دي,  النتيجة    Nقوج 
 . Negative controlالسالبة 
للجين  1)الاسار التضخيم  ناتج  يمثل   )las B    القياسية  ATCCللعنلة 

27853 . 
الج م    (22  -2)الاسارات   تاليم  ناتج  برتر ا    las Bتاثا  لعنالت 

P.aeruginosa  .الالتل ة 

برتر ا   والاسؤولة   P.aeruginosaتعد  االنتهاق ة  الااراات  مم 

الاست فيات وقد  نلل مم  دا ا  الارتسبة   م  دد ك  ر مم االمراض 

ما  والتهابات  الحروق,  السياا  الالتل ة  الاراية  الحاالت  مم  ك  ر   دد 

الجراحية العاليات  نسبة [15] بعد  ا ل   ان  الحالية  الدراسة  نتائج  ب نل   .

  %( 31.9)   15/47لحروق اذ بلغل نس تها  للعنالت ق د الدراسة كانل مم ا

مع   ,%(27.6)  13/47بنسبة    الجروحتلتها   الدراسة  نتيجة  ات قل  وقد 

تعد   P.aeruginosaاذ وجدوا ان برتر ا  [16] النتيجة الت  حصا  ل ها  

مم اكثر االنوا  البرت ر ة الاس بة إل ابات الحروق والجروح واالكثر ترددا 

مم ب م اال ابات اال رى ف  الاست فيات الت  تس  ها هذه البرتر ا. اما 

نسبة اال ابة با ااج االذن الوس,  فقد حلل بعد ا ااج الجروح وبنسبة 

النتيجة  %(21.3)  10/47 وهذه  مقاربة  ,  حصجاءت  ما   لوا  ليه  مع 

دراستهم[17] ف   العن   نسبة  كانل  االذن %(  12)  اذ  حاالت  اج  مم 

ال ولية  الوس,  الاجاري  با ااج  اال ابة  نسبة  كانل  ح م  ف    ,4 /47 

الت  حصا  ل ها    %(8.5) النتيجة  ات قل مع  النتيجة  ح ث  [18] وهذه 

العنالت   نسبة  الاجاري   الاستحصاكانل  ا ااج  مم  دراسته  ف    ل ها 

قلة  دد   ,%(5.7)ال ولية   ال   العنالت  هذه  نسبة  انل اض  س ب  و عود 

الع نات الاستحصا  ل ها مم الارا  اللااع م لعالية القس,رم او ال  

 الااارسات الصحيحة ف  التعقيم مم ق ا الاست فيات. 
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لبرتر ا   الجن ئ   الت ليص  نتائج  باستلدام    P.aeruginosaب نل 

هيرلها   16SrDNAالج م   اام  الج م  هذا  تاتلك  العنالت  جايع  ان 

وبنسبة   ذكره  ,%100الوراث   ما  مع  الاستحصا  ل ها  النتيجة    ات قل 

دراسته  [19] برتر ا    ف   م ال   طر ق   P.aeruginosaت ليص   م 

وجد16SrDNAج م   ح ث  ج م    وا,  باستعاا   الت ليص  ان 

16SrDNA    لبرتر ا الدقيقة  الت ليصات  مم   P.aeruginosa عد 

ن له تسلسا ثابل لكا نو  مم االنوا  البرت ر ة ولألنوا  اال رى وذلك أل

التصنيف  الج م لعب دورا  ال  االهاية ف   تسلسالت هذا  لثبات  ونظرا 

ال دتا   16SrDNAج م     عدذلك,  . وب ال دائية والت ليص الجن ئ    لألحياء

ت ل ف   مقارنة الناجح  سر ع  ك دتا  الدقيقة  الاجهر ة  االحياء  يص 

الن,اق   واسع  ل   ب را  سابقا  استلدمل  الت   الاظهر ة  باألسال ب 

 .[20]الالت ري 

الج م   التحري  م  نتائج  اللارج    tox Aب نل  للذ  ان  الا  ر 

ETA))      تقنية العنالت(  (PCRبوساطة  جايع    الادروسة   السر ر ة  ان 

الج م   وبنسبة    tox Aتاتلك  الوراث   هيرلها  هذه   %,100اام  ات قل 

الت  حصلوا  ل ها   النتيجة  مع  جايع  نالت    [21]النتيجة  ان  وجدوا  اذ 

  الاعنولة مم مصادر سر ر ة ملتل ة تاتلك الج م   P.aeruginosaبرتر ا  

tox A  ( 100وبنسبة%,)   ف  ح م لم تت ق نتيجة الدراسة مع ما حصال

الج م  [22]   ليه الك    م  ف   دراستهاا  برتر ا      tox A   ال   ف  

P.aeruginosa    تاثلل ملتل ة  وب ئية  سر ر ة  مصادر  مم  الاعنولة 

الااء,  ال ولية,  الاجاري  التهابات  الرئو ة,  القنام  التهاب  الحروق,  بالجروح, 

 نلة تاتلك هذا الج م اام  100والتربة اذ وجدا ان  نلة واحدم مم ب م 

أشارا   وقد  الوراث   ترت ب    ال محتواها  إ ادم  ال   ترجع  قد  ذلك  س ب  أن 

التتابعات اللا ة بهذا الج م أو ال  غياب تتابعات هذا الج م ف  أ لب  

 .( (PCRالعنالت الادروسة, لذلك لم تنجح ف  تكو م الانتج  ال   الية  

اللارج    تلعب مهاا  (A  ETAالذ  ان  دورا  ا تراق  (  ف   الية  دورا 

االنسجة السياا  ند االشلاص الاصاب م بالتليف الكيس  فاال  م دوره  

ال لعاة وبلا ة  ند االشلاص  ف   الية تنلر االنسجة و  و ن ا  

وقد اشار  دد مم ال  نات ال  أن ,  [23]الذتم  عانون مم حروق شدتدم  

ولها القدرم  ل    tox Aالت  تاتلك ج م    P.aeruginosaسالالت برتر ا  

تلعب دورا مهاا ف  ال س ولوجيا الاراية مم  ال    ETAانتاج الذ  ان  

مرا   مم  العدتد  موت  ال   تؤدي  والذي  الدم  تسام  ف   تس  ها 

 . [24]الحروق 

الج م   الك    م  نتائج  ب نل  ألنن م    las Bكذلك  الا  ر 

( ان جايع العنالت السر ر ة (PCRبوساطة تقنية    Elastaseاالتالست ن  

ات قل نتيجة    .%100اام هيرلها الوراث  وبنسبة    las Bتاتلك الج م  

مع   العنالت      [25]  حصلوا  ليهما  الدراسة  جايع  ان  وجدوا  فقد 

الدم,  بالحروق,  والاتاثلة  ملتل ة  سر ر ة  مصادر  مم  الاستحصا  ل ها 

بلغ  ددها   والت   الرئو ة  الج م    30والقنام  تاتلك  كانل   las B نلة  

( ما حصلل  ليه   (,%100وبنسبة  الدراسة مع  نتيجة هذه  تت ق  لم  فياا 

لبرتر ا      [26] الاحلية  العنالت  مم  دراستها  ل   دد   ال  

P.aeruginosa   الاعنولة مم حاالت التليف الكيس  اذ وجدت ان نسبة

الج م   وجود  ال تبار  موجبة  نتيجة  ا ,ل  الت   اام   las Bالعنالت 

( كانل  العنالت  لتلك  الوراث    ال    [27]رواشا   (,%30.76الهيرا 

برتر ا الج م  P.aeruginosa  دراستهم  ل   غياب  ان  مم   las B  ال  

تلعب انن م  .  أل لب العنالت الادروسة قد  رون حدثا نادرا  الهيرا الوراث 

 ال  فترم    P.aeruginosaاالتالست ن دورا هاما ف  تحدتد اراوم برتر ا  

مم  ال    العائا  ل روت م  ا ابة  الحا   مم   Elastinن اطه  الذي  عد 
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الرئيسية   والاسؤو   م    ةالرئو    لألنسجةالارونات  الدمو ة  واالولية 

لللال ا الترك  ية  ال روت نات  تجاه  ن اطه  فاال  م  وان ,  [9]مرونتها, 

ف  جايع العنالت السر ر ة وال  ئية تن,وي  ل  اهاية   las Bانت ار ج م  

برتر ا   بقاء وانت ار  الج م ف   بهذا  ف    P.aeruginosaالعاما الارتبط 

 ملتل  ال  ئات.

ف  ملتل     las Bو  tox A  الج ن مت ار العال  لكال  بالر م مم االن 

برتر ا   ا تاادهاا    P.aeruginosa نالت  ال  ارم  انه  اال  السر ر ة 

واستعدادهاا   القل لة  حساس تهاا  بس ب  البرتر ا  لهذه  ت ليصية  كاؤشرات 

 العال  للتعرض لل, رات. 
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Abstract : 

P.aeruginosa bacteria are opportunistic pathogens capable of infection almost every tissue in the body as a result of 

possessing a large variety of virulence factors which significantly contribute to the pathogenicity of the host events.  In 

this study, the collection of 90 different clinical sample belonging to the sources, for detection the spread of P.aeruginosa 

in these sources and study some of virulence factors genes possessed by these bacteria. Diagnosed develop isolated after 

planted on different growth media through phenotypic traits and microscopic examinations, as well as molecular 

diagnostics definitive diagnosis of isolates that give a positive result as bacteria P.aeruginosa during the previous tests 

were depending on the gene diagnosis 16SrDNA with a special bacterial sequence of  P.aeruginosa. Diagnostic  results 

showed that 47 isolated a 52% belonging for the type of P.aeruginosa that were divided on 15 isolates 31.9% of cases of 

burns infections, 13 isolates 27.6% of cases of wound infections, 10 isolates 21.3% of cases of middle ear infections, 5 

isolates 10.7% of cystic fibrosis, 4 isolates 8.5% of cases of urinary tract infections. It has been investigating the 

prevalence of tox A gene that encoded to external toxin A (ETA), and las B gene that encoded to elastase enzyme using 

(PCR) technique, as the results showed the presence of both genes by 100% within the genetic structure of the isolates of 

P.aeruginosa under study, and despite the higher in all isolates studies cannot be adopted as indicators diagnostic of these 

bacteria as substitutes for other genes diagnostic because low sensitivity, as well as being the genes of the most prone to 

mutations. 


