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 Pseudomonasفي بكتريا  Opr Lو  Opr Iالتشخيص الوراثي للجينات        

aeruginosa  .المعزولة من مصادر محلية مختلفة 
 وسام كريم السويداوي**               جمال عبد الرحمن ابراهيم**             ابراهيم نادر*      محمد 
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من الممرضات االنتهازية القادرة على اصابة كل انسجة الجسمم   Pseudomonas aeruginosaتعد بكتريا  
تقريبمما نتيجمممة المتلمهممما لمجموعمممة كة مممرة ممتنوعممة ممممن عواممممل الكمممرامة مالتممم  تسممه  ب مممكل كة مممر فممم  ا مممدا  

ع نممة مممن مصممادر سممريرية  مب فيممة م تل ممة   119جممم    االمراضممية لممدم المكمميفي تمم  فمم  الدراسممة ال اليممة
فمم  همملم المصممادر مدراسممة بعممض عوامممل الكممرامة التمم  تمتل همما  P.aeruginosaبكتريمما للت ممرع عممن انت ممار 

هممملم البكتريممماي ل صممما العمممبالت الناميمممة بعمممد زرعهممما علمممى االمسمممال البر يمممة الم تل مممة ممممن  مممل  الصممم ات 
  فكل عن الت مم يص الجبيفمم  API 20Eمالبر ية مت  تأم د الت  يص باست دام عدة  المظهرية مالمجهرية

 ممل  اال تبممارات  P.aeruginosa مم يص نهممال  للعممبالت التمم  اع مما نتيجممة انجا يممة علممى انهمما بكتريمما مت 
 يP.aeruginosaاع التتمماب  ال مماك  بكتريمما  16SrDNAالسممابقة متمم  المما اعتمممادا علممى جمم ن الت مم يص 

ع نممات مممن مجمممو  ال P.aeruginosa( تعممود للنممو  %51(عبلممة اع  نسممبة  61اظهرت نتالج الت مم يص ا  
مممن ا ممماح  )%21.4(عبلممة  13مممن ا ممماح ال ممرم    )%24.6(عبلممة  15توزعمما  مم ن  السممريرية مالة فيممة

 4ممممن التليمممف ال يسممم    )%8.3) عمممبالت 5ممممن ا مممماح االا  الوسممم ى   )%16.3(عمممبالت  10الجمممرم   
( مممن الممما   %6.5)عممبالت  4( مممن التربممة  %9.8)عممبالت  6( من ا ممماح المجممارع الةوليممة  %6.5)عبالت  

من صاالت العملياتي  نا نتالج الت رع عن بعض عوامل الكرامة بصورة مظهريممة بمما    (%6.5)عبالت    4
 57  فمم   مم ن كانمما β –hemolysisكانمما منتجممة منممبي  الهيموالنسمم ن مممن النممو   (%95)عبلة  نسممبة  58

لةممرمت ن مبممدرجات مت امتممة  مكانمما نسممبة من العبالت منتجة لألنبي  الةرمت ب ال مما  ل  (%93.44)عبلة  نسبة  
مممن مجمممو  العممبالت المدرمسممةيت  الت ممرع عممن نسممبة  (%72.13)44العممبالت المنتجممة لصممبغة البايوسمميان ن 

مب نمما النتممالج مجممود  (PCR)  باسممت دام تقنيممة Opr I  Opr Lانت ممار الج نممات الم مم رة للةرمت نممات الدهنيممة 
ضمن الهيكممل المموراث   %(96.72) 59ف انا نسبة مجودة  Opr L  اما الج ن %100 نسبة  Opr Iالج ن 

ق د الدراسة  منتيجة لوجودها العال  ضمن اغلب مصادر العممبالت المدرمسممة  P.aeruginosaلعبالت بكتريا 
ب ممر  جبيفيممة  P.aeruginosaفةممللا نمكممن اعتبممار همملم الج نممات الةممديل النمماجي مالسممري  لت مم يص بكتريمما 

 ي(PCR)دا على تقنية ت اعل الةلمرة المتسلسل اعتما

 

 الكلمات المفتاحية: 
   P.aeruginosaبكتريا    

   16SrDNAج ن 
   Opr Iج ن 
  يOpr Lج ن 
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   :المقدمة 
الب   دتع ال العة    البنجارية  مالفبكتريا  االنتهازية  الممرضات  من 

بكتريا   لعاللة  مه   تعود  كرام   لملو   سالبة  ال كل  عصوية 
Pseudomonadaceaeعن مسؤملة  مه   عدمم   % 8-16     من 

ال   P.aeruginosaتتواجد  .  [1]  المست فيات الة فات  مالداففة  ف   رطبة 
ال صوك مجه  المصادر على  م تلف  من  معبملة  ت و   ا   ميمكن    

الما    التربة    ممصادر  مالب ر   مال  وانات  النباتات  الا  ف   بما  ال ية 
على  مقدرتها  الة فات  م تلف  ف   الواس   انت ارها  سةب  ميعود  مالغلا  
من  االدنى  ال د  عند  البقا   على  قدرتها  الى  ال ديدة  االصابات  ا دا  

ممقاممتها الغلالية  مالمكادات   اال تياجات  الة فية  الظرمف    لم تلف 
متنوعة    ال  وية مانبيمية  انكية  من  صالص  به  تتمت   لما  ي [2]مالا 

االص ا    ث   االل اك  عند  االصابة  تسةب  ما  نادرا  البكتريا  مهلم 
ا د   تعتةر  منها  ت كل   را كة را على المرضى الراقدين ف  المست فيات

ف  المكتسبة  باإلصابات  نعرف  لما  المسةبة  البكت رية  االنوا    اه  
السي رة على االمراض  [4,3] فياتالمست  مقد الارت ا صاليات مركب 
الى ا    Centers for Disease Control (CDC)مالوقانة منها العالم 
ه  راب  االنوا  البكت رية االمثر انت ارا مالمعبملة   P.aeruginosaبكتريا  

المكتسبة المست  وية  االمراض  م تلف  ال [5].   من  بكتريا   بمالف تقوم 
متسةب المكيف  دفاعات  بكسر  االمراض  البنجارية  من  العديد   للا 

ال رم  مالجرم    التن س  ما ماح  الجهاز  با ماح   الع ن  متمثلة  ما ماح 
  ما ماح الجلد مالمجارع الةولية ماالا  الوس ى متجرث  الدم ما ماح العظام 

الهكم   مالم اصل الجهاز  عن [6] ما ماح   الجهازية االصابات   فكل 
عند االل اك اللين نعانو  من  رم  لديدم مالسرطا     رم السيمااال

است   ا   اا  مااليدز الى  يؤدع  المناع   الجهاز  االصابة ضعف    ا  
 ي [7] ضمبالتال  موت المري 
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بكتريا   ممتنوعة من عوامل    P.aeruginosaتمتلا  كة رة  مجموعة 

الت  قد تسه  ف  ت ق ق االمراضية م   مالت  ت رز منها  ارح ال لية  الكرامة

باللن ا    العوامل  هلم  تمثلا  مقد  البكتريا    Exotoxin Aال ارج   لهلم 
(ETA)      رمت نات الغلف ال ارج Opr I    مOpr L   االيلست ب    انبي

Elastase  [8]      مانبيHemolysin  ال ا ماالنبي   ال  وع   الغ ا     
مل ل منها دمر ف   مانة هلم البكتريا متعبيب قدرتها على    [9] للةرمت ن
على   االنت ار العالية  مقدرتها  العوامل  لهلم  البكتريا  امتلك  ما   مالبقا   

ن  ر  دمرة ال  الى  انتاجها  لهلم  العال   الظرمف الت يف  م   سلالت 
تنظي    [10]االنت ارال اصة بكل من موق  اإلصابة ام   عمل هلم   ميت  

من  ل   تت   ما رم  بكت رية  تواصل   ن  لية  الارات  العوامل  واس ة 
البكت رية   Quorum sensing   (QS)نظام ال لنا  جمي   تعمل    ث 

ما دة تهدد    مكتلة  الت   الم تل ة  الظرمف  مقاممة   مقد    [11]بقالهاف  
متمثلة  المكيف  نصدرها  جبيفية  الارات  طريق  عن  التنظي   نكو  

عن   [12] بالهرمونات المكيف   فكل  انسجة  اصابة  مدم  فا   الا 
ت و  مرتب ة بعدة عوامل منها القا لية المنا ية    P.aeruginosa بكتريا  

وامل الكرامة لللا المكيف  اعداد ال لنا البكت رية  مالقا لية االنتاجية لع
 ي [13]  ال ارح  لوية

معظ  الم تةرات االسال ب التقل دنة كالبر  مال ر    عادة ما تست دم
الت  يص الم تةرع لإلصابات البكت رية الم تل ة  اال ا    ف   البايوكيميالية

التدا ل ال اصل   ن االنوا  البكت رية متقاربها مظهريا جعل هلم االسال ب  
من نا ية ا رم  ا  هلم ال ر  تستغر  مقتا ي  غ ر مجدنة ف  الت  يص

قد   للتأم د  لطويل  نتيجة  نصل  ااتها  ب د  م كلة  العملية  مهلم  انام   عدة 
الت  يص  إلمكانية فترة  المريض  ل   م كلة   ستنتجمبللا     ت اق   الة 

معلم على الا فا  ال صو  على نتالج     [14]ف  السي رة على االصابة
دقيقة الى    غ ر  يؤدع  دمرة  قد  التقل دع  الت  يص    تدهور  الة  ل  

السيما  المريض بالموت  ينته   قد  بالتليف   المرضى  اللع  المصا  ن 
ل نتيجة  االصابة   ص ييال ست دام غ ر  لال يس   السي رة على     لعوامل 

تسةةها[15] الت   االمراض  فا    ورة  الميكرمبية  لللا  الم تل ة   االنوا  
كا  دافعا لترك ب   معدم توفر العلح المناسب للقكا  على هلم االمراض

الت  يص ت س ن ك ا ة  العال   و   مالجهد     االب ا  ف   الوقا  متقل ل 
ت اعل تقنية  تمثلا      ف  الت  يص  تقنيات  ديثةلللا فقد است دم مؤ را  

متعد من افكل الوسالل الت  يصية لما تمتاز به   PCRالةلمرة المتسلسل  
ال صوصية للت رع   مالدقة  من  العالية  المرضية عن    مالسرعة   المسةبات 

مالة فية  ف  السريرية  الع نات  من    م تلف  االمبفة  عند  دم   مالسيما 
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ال  ف الكرامة   ل   لعوامل  الم  رة  الج نات  اعتمادها    عن  مامكانية 
مالت  تعجب طرالق الت  يص    دراسات الت  يصيةممؤلرات جبيفية ف  ال

من  كة رة  اعداد  م   التعامل  الت رع عنها  اصة عند  التقل دنة  الم تةرع 
 ي [16]  النمااح

ف  هلم الدراسة كا  الهدف هو الت رع عن انت ار الج نات الم  رة 
ضمن   P.aeruginosaف  بكتريا    Opr L م  Opr Iللةرمت نات الدهنية  

الهيكل الوراث  لمصادر العبالت الة فية مالسريرية المتنوعة  متق يمها كةديل 
 ي المصادر الم تل ةضمن  P.aeruginosaبكتريا ناجي مسري  لت  يص 

   :المواد وطرائق العمل
 P.aeruginosaعزل وتشخيص بكتريا 

ال ترة    119ت  جم    ع نة من مصادر سريرية مب فية م تل ة  ل  
لسنة    15من   االم   لسنة    28ملغانة    2015كانو   مكما   2016لبال 

 ي (1)موضي ف  الجدم   
نوع ومصدر والمكان الذي استحصلت منه العينات وعددها   (:1) جدول

 ي في 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 

                                    عينة 90                             العدد الكلي للعينات السريرية

 ت
نوع 

 العينة 
 المصدر

المكان الذي 

 استحصلت منه
 العدد 

 10 حدائق كلية الزراعة التربة  بيئية  6

 10 نهر دجلة  الماء  بيئية  7

 بيئية  8
صاالت 

 العمليات 

مستشفى اليرموك  

 التعليمي 
9 

 عينة  29                                 العدد الكلي للعينات لبيئية          

 
   :تشخيص العزالت

النمو  على  قدرتها  مل ظة  من  ل   البكت رية  العبالت  ل صا 
امار  مالمتمثلة  وسط  الت  يصية  البر ية  االمسال  من  العديد  على 

امار  MacConkey agar  المكون   مسط    الس دمموناس   
Pseudomonas agar   السترمايد امار  م   Cetrimide agar  مسط 

امر  ال رممانج ن  امار  مت     CHROM agar orientation   ني نت يمسط 

االمسال   تلا  على  النامية   المستعمرات  ا دثتها  الت   التغ رات  مل ظة 
 مدراسة ص اتها المظهرية من   ث لكل   ج   ملو  المستعمرات النامية

م   Oxidaseفكل عن اال تبارات البايوكيميالية مالمتمثلة با تبار     [17]
Catalase    ما تباراتIMVC   نظامم باستعما   الت  يص  تأم د   ت  

API- 20E   النهال بكتريا    للتأم د  م سب    P.aeruginosaلعبالت 
  تعليمات ال ركة المصنعةي

 :استخالص الدنا البكتيري 
است لك   عدة   Genomic DNAالج نوم     DNAاستعملا 

mini kit    المجهبة من قةل لركةGeneaid     الست لك الدنا للعبالت
 م سب الن رة المرفقة م  عدة االست لكي  البكت رية ق د الدراسة

 :تحضير البادئ
الةوادم      كرت الجدم   المة ن م ال ل  ف   من صل    (2)ة  مب كل 

م لو  المانكرمل تر من   10 مانكرمل تر مالا بأ ل     يكو مو /   10 ترك ب
مانكرمل تر من الما  المق ر الملايون    90ال بين ل ل بادئ ماضافته الى  

الم ال ل  ف    ن   ظا  االستعما   ل  ن  الثلج  ف   م  ظ  ج دا  ممبح 
راعاة مبح الم لو  م م  م-20 للةوادم  ف  درجة  رارة    Stockال بنية  

المازح باستعما   الثلج  من  ا راجه  قةل   Vortex   بعد  لمجانسته 
 ي[18]االستعما 

 .: البوادىء المستخدمة في هذه الدراسة (2)جدول 
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Primer sequences 
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لبكتريا   الجزيئي  الجين    P.aeruginosaالتشخيص  بوساطة 
المتسلسل    16SrDNAالتشخيصي   البلمرة  تفاعل  تقنية  باستخدام 

(PCR): 
مالمجهب  GO Taq Green Master Mixمن PCR  ظر  ليط 

لركة قةل   1مانكرمل تر     12.5مب ج      Promega  USA   من 
مانكرمل تر  R-Primer  2مانكرمل تر من  F-Primer  1مانكرمل تر من 

القالب   الدنا  المق ر    8.5م  template DNAمن  الما   من  مانكرمل تر 
لركة   قةل  من  مالمجهب  المعق     ث   Promega (USA) الأليون  

الت اعل   لمبيج  النهال   ال ج   مبجا  مانكرمل تر  25اصبي  الا  بعد    
انا  ب   جهاز   PCRم تويات  ف   مضعا  ث   المازح  باستعما    ج دا 

PCR    بج ن ال اك  الةرنامج  ف   16SrDNAم سب  مرد    [19]اللع 
على  رنامج   م  الت ويرات  بعض  الةرنامج   PCRاجرا   الى  للوصو  

المنتج  Optimization programاالمثل   على  موضي   لل صو   مكما 
 ي (3)ف  جدم   

 .Pلبكتريا    16SrDNAالخاص بتحديد جين    PCR: برنامج  (3)  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   نقل للتر  ل ال هربال    5مبعد الا  الج ن  ناتج تكاعف  مانكرمل تر من 
 ي %1.5على هلم االمارمز الم كر  ترك ب 

عن   الجيني  الضراوةبعض  الكشف  المقاومة   عوامل  عن  المسؤولة 
البلمرة   تفاعل  تقنية  باستعمال  الحيوية  للمضادات    المتسلسل المتعددة 

PCR )  ):    ظر  ليط  PCR  منGO Taq Green Master Mix  
للج نات الم  رة لةرمت نات    Promega  USA   مالمجهب من قةل لركة

 ن س ال ريقة الت   كر منها  يط   Opr Lو  Opr I  الغ ا  ال ارج 
للج ن   الج ن ن  16SrDNAالت اعل  ل ل  الملكور  الةرنامج  ف    مب سب 

 ي (4)  الجدم 

,  Opr I) المستخدم في تضخيم الجينات PCR: برنامج (4)جدول 

Opr L)   المتخصصة والمسؤولة عن المقاومة المتعددة للمضادات
 :P. aeruginosaالحيوية في بكتريا 
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الج نات    تك ي   عملية  المتسلسل تقنية  وساطة  بعد  الةلمرة  ت اعل 

PCR,  ماصة دقيقة م مل  وساطةمانكرمل تر من ناتج الت اعل    5ت  ا ل
 ةالقياسي   الواسماتالناتج ال اك بكل ج ن ف    ر التر  ل ال هربال  م   

اللع   الهلممبعد انتها  ت م ل الع نات ف      DNA ladder 100bpللدنا
من ب ج  غم1.5أمارمز  ترك ب    ت و   من   100   اللالب  مللتر 

مقدارم      TBE Buffer 1Xم لو  جهد  ب ر   كهرباليا  الع نات  ر لا 
70V    دقيقة مبعد االنتها  من عملية التر  ل نقل القالب ل  ص   90لمدة

الةن سجية فو   لأللعة  مصدر  الى  موج    الهلم  تعريكه  طو   عند 
على   ( 340) اعتمادا  المدرمسة  الج نات  ت ديد  جوم  لغرض  نانوم تر 

 .[20]  الواسمات القياسية

 

 :النتائج والمناقشة
من    P.aeruginosaبعد اجرا  ال  وات اللزمة لت  يص بكتريا  

الدراسية   عل ها  الع نات  اال تبارات  المست صل  من  كل  مالمتكمنة 
ت  ال صو  على    61المبر ية مال يميالية مالجبيفية اللزمة للت  يص  
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اصل    P.aeruginosaلبكتريا    تعود  عبلة ال صو    119من  ت   ع نة 
م تل ة   مب فية  سريرية  مصادر  من  الجدم عل ها  يوضي  عدد   (5)  اا 

 ي العبالت مالنسب المفوية موزعة  سب مصادر العب 
موزعة  P.aeruginosa: اعدادا ونسب عزالت بكتريا (5)جدول 

 حسب مصادر العزل. 

 مصادر العزل ت
العدد  

الكلي  

 للعينات 

ت
ال
عز

د 
عد

 
ا  

ري
كت

ب

P
.a

e
ru

g
in

o
s

a
 

 % النسبة المئوية 

 ¹اجمالي ¹نوعي

 Burn 33 15 24.6 12.6الحروق  1

 Wound 22 13 21.4 10.9الجروح  2

3 
التهابات االذن  

 الوسطى 
17 10 16.3 8.4 

 4.2 8.3 5 7 التليف الكيسي 4

5 
التهاب المجاري  

 UTIالبولية 
11 4 6.5 3.3 

 Soil 10 6 9.8 5.0التربة   6

 Water 10 4 6.5 3.3الماء  7

 3.3 6.5 4 9 صاالت العمليات  8

 %51 100 61 119 العدد الكلي

تما عملية است لك الدنا البكت رع من جمي  العبالت الم  صة  
 وساطة اال تبارات المبر ية مالبايوكيميالية  مت  ال  ف عن مجود الج ن  

16SrDNA  العبالت لتلا  الوراث   الهيكل  الج نات   ضمن  نعد من  ماللع 
 وساطة    P.aeruginosaالت  نعتمد عل ها ف  الت  يص الدق ق لبكتريا  

تمتلا  ,  PCRتقنية   العبالت  الج ن ا  جمي   ال  ف عن  نتالج  اا   نا 
زمح قاعدع عند    956هلا الج ن ضمن هيكلها الوراث  مب ج  تكاع    
لجبيف  مكما موضي ف  مقارنته بالواسمات القياسية للدنا المعلومة الوز  ا

 . (1)لكل

لعبالت   PCRالتر  ل ال هربال  لناتج ت اعل الةلمرة المتسلسل : (1)  شكل
  16SrDNAباستعما  البادئ النوع  للج ن  P.aeruginosaبكتريا 

  70مفر  جهد % 1.5على هلم االمارمز  ترك ب  (زمح قاعدع 956)
 دقيقةي  90فولا / لمدة 

 ( 46-32)زمح قاعدع  المسارات    100نمثل الدل ل ال جم     Mالمسار  
للج ن   التك ي   بكتريا    16SrDNAناتج   P.aeruginosaلعبالت 

 الم تل ةي
با   الت رع عن بعض عوامل الكرامة بصورة مظهرية  نتالج    نا 

– βكانا منتجة منبي  الهيموالنس ن من النو     (% 95)عبلة  نسبة    58

hemolysis  كانا ف    ن  العبالت    (% 93.44)عبلة  نسبة    57   من 
نسبة  مكانا  مت امتة   مبدرجات  للةرمت ن  ال ا   الةرمت ب  لألنبي   منتجة 

البايوسيان ن   المنتجة لصبغة  من مجمو  العبالت    ( %72.13)44العبالت 
 المدرمسةي

الم  رة للةرمت نات الدهنية الت    ج نات الكرامة ت  الت رع عن مجود 
  Opr Iمه    P.aeruginosa بكتريا  الغ ا  ال ارج  ف  عبالت تت لل

Opr L    الوراث الهيكل  لهلم ل  ضمن  مكسبا  مجودها  نعد  مالت   لبكتريا 
مالمكادات    عبزن ماللع  البكتريا   الة فية  للظرمف  مقاممتها  زيادة  ف  
الج ن  ال  وية تمتلا  العبالت  جمي   ا   النتالج  مب نا    Opr I   مبنسبة

ضمن   %(96.72)  59ف انا نسبة مجودة    Opr Lاما الج ن       100%
 ي (3)م  (2) الهيكل الوراث  للعبالت المدرمسة كما موضي ف  ال كل 

لعبالت   PCRالتر  ل ال هربال  لناتج ت اعل الةلمرة المتسلسل  :(2)  شكل
   Opr L (504باستعما  البادئ النوع  للج ن   P.aeruginosaبكتريا 

فولا / لمدة  70مفر  جهد % 1.5على هلم االمارمز  ترك ب  (زمح قاعدع
 دقيقةي 90
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ال جم     Mالمسار   الدل ل  المسار    100نمثل  قاعدع   النتيجة    Nزمح 
 ي Negative control السالبة 
للجين  1)المسار التضخيم  ناتج  يمثل   )Opr L    القياسية  ATCCللعبلة 

 ي 27853
الج ن    (19-2)المسارات   تك ي   ناتج  بكتريا    Opr Lتمثل  لعبالت 

P.aeruginosa  الم تل ةي 

لعبالت   PCRالتر  ل ال هربال  لناتج ت اعل الةلمرة المتسلسل  :(3)  شكل
  Opr I (249باستعما  البادئ النوع  للج ن   P.aeruginosaبكتريا 

فولا /  70مفر  جهد % 1.5على هلم االمارمز  ترك ب  (زمح قاعدع
 دقيقةي 90لمدة 

ال جم     Mالمسار   الدل ل  المسار    100نمثل  قاعدع   النتيجة    Nزمح 
 ي Negative controlالسالبة 
للجين  1)المسار التضخيم  ناتج  يمثل   )Opr I    القياسية  ATCCللعبلة 

 ي 27853
الج ن    ( 20  -2)المسارات   تك ي   ناتج  بكتريا    Opr Iتمثل  لعبالت 

P.aeruginosa  الم تل ةي 

 
النسب المفوية لعوامل الكرامة الت  تمتل ها عبالت بكتريا   :(4)شكل 

P.aeruginosa . 

بكتريا   مالمسؤملة   P.aeruginosaتعد  االنتهازية  الممرضات  من 
المست فيات مقد عبلا من  دا ل  المكتسبة  عن عدد كة ر من االمراض 
ما  مالتهابات  ال رم    السيما  الم تل ة  المرضية  ال االت  من  كة ر  عدد 

الجرا ية العمليات  نسبة [21] بعد  اعلى  ا   ال الية  الدراسة  نتالج  ي   نا 
  %( 24.6)   15/61ل رم  اا  لغا نسةتها  للعبالت ق د الدراسة كانا من ا

الجرم   نسبة   م     %(21.4)  13/61تلتها  الدراسة  نتيجة  ات قا  مقد 
تعد   P.aeruginosaاا مجدما ا  بكتريا  [22] النتيجة الت   صل عل ها  

من امثر االنوا  البكت رية المسةبة إلصابات ال رم  مالجرم  ماالمثر ترددا 
اما   المست فيات الت  تسةةها هلم البكترياي   من   ن االصابات اال رم ف  

نسبة االصابة با ماح االا  الوس ى فقد  لا بعد ا ماح الجرم  مبنسبة 
عليه  %(16.3)  10/61 ما  صلوا  م   ات قا  النتيجة  مهلم  اا [23]   

  من  االت  مج االا  الوس ى%(  12)  مانا نسبة العب  ف  دراسته 
الةولية   المجارع  با ماح  االصابة  نسبة  كانا    %( 6.5)  4/61ف    ن 

  ث كانا نسبة [24] مهلم النتيجة ات قا م  النتيجة الت   صل عل ها  
الةولية  المجارع  ا ماح  من  دراسته  ف   عل ها  المست صل  العبالت 

الع نات     %(5.7) ميعود سةب ان  اض نسبة هلم العبالت الى قلة عدد 
ع الى المست صل  ام  القس رة  لعملية  ال اضع ن  المرضى  من  ل ها 

 الممارسات الص ي ة ف  التعقي  من قةل المست فياتي 
لبكتريا   الجبيف   الت  يص  نتالج  باست دام    P.aeruginosa  نا 

العبالت  16SrDNAالج ن   جمي   هيكلها   ا   ضمن  الج ن  هلا  تمتلا 
مبنسبة   اكرم   %100الوراث   ما  م   عل ها  المست صل  النتيجة    ات قا 

دراسته  [25] بكتريا    ف     ل   طريق   P.aeruginosaت  يص  عن 
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مجد16SrDNAج ن   ج ن    ما    ث  باستعما   الت  يص  ا  
16SrDNA    لبكتريا الدقيقة  الت  يصات  من   P.aeruginosaنعد 

  له تسلسل ثا ا ل ل نو  من االنوا  البكت رية ملألنوا  اال رم مالا م
التصنيف  الج ن لعب دمرا عال  االهمية ف   تسلسلت هلا  لثبات  منظرا 

الةديل   16SrDNAج ن    نعدللا   ي مب الةدالية مالت  يص الجبيف    لأل يا 
يص اال يا  المجهرية الدقيقة كةديل سري  مر يص مقارنة الناجي ف  ت  

الن ا    على  ماس   ب كل  سابقا  است دما  الت   المظهرية  بامسال ب 
 ي[26]الم تةرع 

بكتريا   تمتل ها  الت   الكرامة  عوامل  بعض  عن  الت رع  عند 
P.aeruginosa     ا النتالج  من   %(95.08)عبلة  نسبة    58اظهرت 
بكتريا   مب فية      P.aeruginosaعبالت  سريرية  مصادر  من  المعبملة 

انتاح   على  القدرة  الهيموالنس نتمتلا  النو    انبي   من  ف ها  الت لل  مكا  
  ث  [27]   م  ما توصلوا اليههلم النتيجة  تت ق  م    -hemolysis βال ل   

  منتجة إلنبي  الهيموالنس ن  P.aeruginosaمن عبالت    %(96)مجدما ا 
  إلنبي    P.aeruginosaا  سةب انتاح بكتريا  ي  -hemolysis  βممن نو   

قدرة   نعبز  اللع  ال ديد  على  مال صو   ال لنا  لت ل ل  هو  الهيموالنس ن 
من  نوع ن  تنتج  العالل   ث  جس   دا ل  مالت اثر  البقا   على  ال لنا 

ال الة   ب كل متسلسل على   PLC-Nم    PLC-Hاالنبيمات  تعمل  الت  
من بكتريا    %  93.44عبلة مبنسبة    61/57ا   م [28]نا العاللت ل ل  ل

P.aeruginosa    ب سب مت امتة  مل ن  درجات  الةرمت ب  إلنبي   منتجة 
 وا صل  ماات قا هلم النتيجة م   ق ر الت لل المت و   و  المستعمرات   

عل ها من مصادر     ث مجدما ا  غالةية العبالت المست صل  [29]  عليه
ميعتةر انبي     %(93)سريرية م تل ة كانا منتجة إلنبي  الةرمت ب مبنسبة  

ماللع ن رز P.aeruginosa الةرمت ب ا د عوامل الكرامة المهمة لبكتريا  
البكت رية    الى ال لية  ف   اا ارح  كة را  دمرا   مانت ار   متوط ن  غبم  يلعب 

ان  اتلف  من  ل   مالا  البكت رية  مت  ي  االصابة  المكيف   سجة 
الت ثر معوامل  الم تل ة  الةلزما  ف    [30]   رمت نات  اهم تها  عن  فكل 

مالتمايب البكت رية  ال لنا  قا ل تها   [31]. نمو  العبالت  ا دت غالةية  مللا 
انتاح   البايوسيان ن  على  مت امتة   Pyocyaninصبغة  كانا  درجات  ما  

عدد  امار   ث  لغ  هنتو   المولر  ام  السترمايد  مسط  على  تنم تها  عند 
  مهلم النتيجة تت ق  %(72.13)عبلة مبنسبة    44العبالت المنتجة للصبغة  

  ث مجد ا  اغلب العبالت السريرية   [32]م  النتيجة الت   صل عل ها  

لبكتريا   لص  P.aeruginosaمالة فية  البايوسيان نمنتجة  الى    بغة  مالار 
لهلم  انتاجها  ت تلف ف   ام سريرية ال  العبالت سوا  كانا   فية  ا  هلم 
الصبغة انما اال تلف يت ت  ف  الظرمف الت  تتعرض لها تلا العبالت  

 ي  مبللا ت سةها ام ال ت سةها القدرة على انتاح صبغة البايوسيان ن
الج نات   عن  الت رع  لةرمت نات    Opr Lم    Opr Iمعند  الم  رة 

الج ن  تمتلا  الدراسية  العبالت  جمي   ا   النتالج  ال ارج     نا  الغ ا  
Opr I    موافقة    النتيجة  جا ت هلم%   100ضمن هيكلها الوراث  مبنسبة

عليه  لما بكتريا  [33]    صل  على  دراسته   P.aeruginosa ل  
تمتلا كانا    المعبملة من الجرم  مال رم    ث مجد ا  جمي  العبالت  

ا  تتابعات هلا الج ن م    %(100)  ف  هيكلها الوراث  مبنسبة  Opr Iج ن  
 P.aeruginosaت و  م  وظة  درجة كة رة ضمن الهيكل الوراث  لبكتريا  

المتألقة   البمالف  جنس  انوا    Fluorescent ممغلب 

Pseudomonads  البكتريا هلم  اليه  تنتم   است دم   [34]  اللع  لللا 
البمالف  لمجموعة  مالت ور  مالن و   الجبيف   التصنيف  ف   مه   ممؤلر 

rRNA group I [35]     الج ن عن  ال  ف  نتالج    Opr Lفيما   نا 

هلا الج ن ضمن هيكلها تمتلا    %(96.72)  عبلة  نسبة  59/61ا     الى
النتيجة م   الوراث     الت      ل  دراسته  [8]عليه    وا صلما  ات قا هلم 

الج ن  واقام مجود  لت ديد   P.aeruginosa  بكتريا  ف    Opr L ها 
الت    المعبملة من مصادر سريرية م تل ة   ث مجدما ا  جمي  العبالت

سةب   ي ا %(100)كانا تمتلا هلا الج ن مبنسبة    عبلة  30 لغ عددها  
مالا  الة فية  العبالت  ماغلب  السريرية  العبالت  جمي   ف   ال ة ر  مجودم 

الدهنية   للةرمت نات  ن  ر  مكونات    Lipoproteinل ونه  من  تعتةر  الت  
لبكتريا ال ارجية  منها  السيما   P.aeruginosaاالغ ية  مف  ,  الناضجة 
للعدي  االمراضية  عوامل ت ق ق  ا د  ل ونه  البكت رية  االصابات  من  د 

كونه,  الكرامة عن  الدفق    فكل  انظمة  من     Efflux pumpجب  

البكت رية ال  وية مالسموم المؤثرة على ال لنا  اا تؤثر بصورة    للمكادات 
من  مالسموم  المكادات  تمن   مبللا  ال لوية  االغ ية  ن اانة  مبالرة على 

 ي [35] مهلا يؤدع  دمرة الى زيادة المقاممة التأث ر على ال لية البكت رية
 المصادر:
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Phospholipase C Inhibition Protects Lung Function 
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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 

the current study was to collect 119 samples from different clinical and environmental sources. to investigate the spread 

of  bacteria P.aeruginosa and to study the virulence factors by a sample of 90 of those patients in several Hospitals in the 

city of Baghdad, including 33 samples of burns infections,  22 samples of wound infections, 17 samples of Otitis media  

infections, and 11 samples for urinary tract infections as well as 7 isolates belonging to patients with cystic fibrosis, The 

environmental samples included 10 samples of soil, 10 samples of water, and 9 samples of theaters. Diagnosed develop 

isolated after planted on different growth media through phenotypic traits and microscopic examinations and confirmed 

diagnosis using API 20E kit, 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 61 isolated a 51% belonging for the type of P.aeruginosa of 

the total clinical and environmental samples that were divided on 15 isolates 24.6% of cases of burns infections, 13 

isolates 21.4% of cases of wound infections, 10 isolates 16.3% of cases of Otitis media infections, 5 isolates 8.3% of 

cystic fibrosis, 4 isolates 6.5% of cases of urinary tract infections, 6 isolates 9.8% of soil, 4 isolates 6.5% of water, and 4 

isolates 6.5% of the galleries operations. The results of the phenotypic detections of some virulence factors showed that 

95% of the isolates were producing hemolysin enzyme type β –hemolysis, while it was 93.44% of the isolates producing 

protease enzyme and to varying degrees, and the percentage of isolates producing pyocyanin pigment was 73.13%. The 

prevalence of some virulence factors of P.aeruginosa was investigated in both clinical and environmental isolates by 

molecular genetic methods, included these genes each of the genes encoded of fatty proteins Opr I, Opr L. The results 

showed the existence of genes ( Opr I ) increased by 100%, while the gene Opr L ratio was 96.72% within the genetic 

structure of the isolates studied. 
 


