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دراسة انتاج انزيمات البيتاالكتاميز من بكتريا
cepacia
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و رائد خواش عبد الكرين

Burkholderia

و أسيل رزاق كاظن  3و رشا هحود ساجت

4

 )1و  ) 4قسن علوم الحياة/كليت العلوم/الجاهعه الوستنصريه
 )2وزارة الصحت
 )3قسن علوم الحياة /جاهعت واسط

الخالصه
في دراستنا الحاليو تم الحصول عمى  5عزالت تعود لبكتريا

Burkholderia cepacia

من بين 200عينو مختمفو شممت عينات ادرار وقشع وجروح وحروق وبنسبو عزل  2.5%واختبرت

Amoxycillin
حساسيو ىذه العزالت لبعض المضادات الحيويو مثل
,ciprofloxacin,ceftazidime,cefotaxime,imipenem,ceftriaxone,gentamicin
واظيرت العزالت مقاومو عاليو لممضادات المستخدمو وكانت جمع العزالت مقاومو لمضادي
االموكزيسيمين و السفترياكسون بينما كان جميعيا حساسو لمضاد االمبنيم .

من جانب اخر اظيرت عزلتان قابميتيا عمى انتاج انزيمات البيتاالكتاميز ولم تكن ألية عزلو القابميو

عمى انتاج انزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف.
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Study of B- Lactamases production from Burkholderia
cepacia
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Abstract
The results revealed that only 5 isolates {2.5%}were diagnosed as
Burkholderia cepacia
from 200 clinical samples were collected
(urine,sputum,wound and Burns) from patients in some Baghdad hospitals .
Antibiotic sensitivity test was carried out for Burkholderia cepacia , The
results showed that 5 isolates were highly resistant to antibiotics ,all isolates
were resistant to amoxicillin and cftriaxome,while all isolates were sensitive
to imipenem. The result for screening Beta-lactamase showed that 2 isolates
were able to produce Beta- lactamase but no one of isolates were able to
produce Extended Spectrum Beta-lactamases ( ESBLs) .
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الوقدهه
بكتريا

 Burkholderia cepaciaعصيات سالبو لصبغو كرام يتراوح شكميا بين العصوي

والعصوي القصير واحيانا (  ( 3-1.5مايكرون طوال وتنمو بين( ) 37-25مئوي فيما تكون ضعيفو
النمو في  45مئوي اما درجو الح ارره المثمى لنموىا( )35-30مئوي وىي مكونو لمسبورات ىوائية ,
متحركو باسواط قطبيو منتجو لصبغات غير متالقو()1

صنفت بكتريا

 Burkholderia cepaciaاول االمر ضمن جنس

 pseudomonasواعيد

تصنيف ىذه البكتريا مع ستة انواع اخرى من جنس  pseudomonasفي جنس جديد يسمى

 Burkholderiaنسبو الى مكتشفيا))2

تتواجد ىذه البكتريا في البيئو الطبيعيو مثل التربو و االنيار وسطوح النباتات وفي مياه المجاري و

المياه المخزونو وىذا ساىم في انتشارىا في البيئو لقدرتيا عمى النمو عمى مصادر غذائيو بسيطو
ومعقده ()3

تعد بكتريا  Burkholderia cepaciaممرض غير شائع في االنسان لكن ىناك العديد من

التقارير تشير الى االصابات المختمفو التي تكون سبب فييا مثل التياب شغاف القمب(

endo

 )carditisوااللتيابات الجمديو وتعفن القدم و اصابات الجروح و الحروق وتجرثم الدم()4

ممكن ليذه البكتريا ان تصيب االنسان والحيوان عمى حد سواء مسببة خراج الدماغ والتياب العظام

والتياب السحايا ( )5تبدي بكتريا Burkholderia cepacia

مقاومو متعدده وغير اعتياديو

لمجموعو كبيره من المضادات الحيويو وتحدث المقاومو باربع أليات تشمل قمو نفوذية االغشيو وانتاج

االنزيمات المحممو لممضادات الحيويو مثل انزيمات البيتاالكتاميز ووجود مضخات الدفق( effulux
)pumpفضال عن تحوير موقع اليدف (

 )6وتيدف الدراسو الحاليو لدراسو المقاومو المتعدده

لممضادات الحيويو التي تبدييا عزالت بكتريا  Burkholderia cepaciaالمحميو المعزولو من
عينات مرضية مختمفة فضال عن التحري عن انتاجيا النزيمات البيتاالكتاميز .
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طرائق العمل

 )1العينات المرضية :
جمعت  200عينو من التيابات المجاري البوليو والتيابات الرئو و الحروق و الجروح من مرضى

مراجعين لمستشفى مدبنو الطب بغداد لمفتره من 2007-8-1ولغايو 2007_12_1

شخصت عزالت من بكتريا

 B cepciaاعتمادا عمى الفحوصات البايوكيميائيو والفحوصات

المظيريو لممستعمرات عمى اوساط اكار ماكونكي وبحسب ما ورد في (.)7
 )2اختبار حساسيو العزالت لممضادات الحيويو
اختبرت حساسيو العزالت البكتيريو التي تعود لبكتريا  B cepciaلممضادات الحيويو األتية :
Cefotaxime
,ceftazidime
,ciprofloxacin
,amoxicillin ,gentamicin
,ceftriaxone ,imipenem
باستخدام اكار مولر ىنتون بطريقو االقراص
 )3الكشف عن انتاج انزيمات البيتاالكتاميز

اختبرت قابميو العزالت عمى انتاج انزيمات البياالكتاميز باستخدام طريقو اليود القياسيو السريعو

وبحسب ما ورد في ()8

) 4انتاج انزيمات البيتاالكتاميزواسعة الطيف

تم الكشف عن قابميو العزالت عن انتاج انزيمات البيتاالكتمايز واسعو الطيف وحسب الطريقو ()9
) 5دراسة المحتوى البالزميدي

درس المحتوى البالزميدي لمعزالت قيد الدراسو حسب الطريقو (.)10
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النتائج والمناقشه
تم في ىذه الدراسو الحصول عمى  5عزالت تعود لبكتريا  B cepaciaمن مجموع  200عينو

ادرار وقشع وجروح وحروق بنسبة عزل ()%2.5

تتوافق نسبة العزل في داستنا الحاليو مع نسبة العزل القميمة التي الحظيا الباحث( )11الذي حصل

عمى اعداد قميمو من بكتريا B cepaciaلم تتجاوز %4من مجموع العزالت الكمي

ان التشخيص المبكر لبكترياB cepacia

قد يحد من انتقاليا وانتشارىا في حالة حدوث اصابات

خاصة انيا مسؤولة عن امراض خطيره قد تصبح مميتة احيانا كما في حالة تسمم الدم()12

اختبرت حساسية عزالت الدراسو لبعض المضادات الحيويو الشائعو االستعمال في عالج االلتيابات

في المستشفيات المحميو .وقد اظيرت النتائج (جدول_

 )1مقاومو عاليو بين عزالت الدراسو

لممضادات المستعممو فكانت جميع العزالت مقاومو لمضادات

 amoxicillinو

بينما جميع العزالت حساسو لمضاد االمبنيم و اربع عزالت مقاومو لمضادات

و cefotaimeوgentamicin

ceftriaxone
ciprofloxacin

و.ceftazidime

جدول ( )1مقاومة عزالت الدراسه لممضادات الحيويه المستعممه
رقن
العسله
1
2
3
4
5

ceftazidime amoxycillin
R
S
R
R
R

R
R
R
R
R

يقاويو=R

ceftriaxone

ciprofiox

R
R
R
R
R

R
S
R
R
R

gentimicin cefotaxime impenem
S
S
S
S
S

R
R
R
R
S

R
R
S
R
R

حساسو = S

ذكرت العديد من المصادر ان سبب زياده مقاومة ىذه البكتريا لممضادات الحيويو في الجسم الحي
يعود لقدرتيا عمى انتاج متعدد السكريد الخارجي الذي يعطي الشكل المخاطي لمعزالت فضال عن

349

Diala , Jour , Volume , 32 , 2009
) لذلك تحمي البكتريا من تاثير المضادات الحيويوBIOFILM(قابميتيا عمى تكوين االغشيو الحيو
 مقاومو متعدده وغير اعتياديو لمجموعو كبيرهB cepacia ) تبدي بكتريا13 ( وعوامل المناعو
من المضادات الحيويو مثل مضادات مجموعة االمينوكاليكوسيديو ومضادات الجيل االول والثاني

.)14( من السفالوسبورينات

تم الكشف عن انتاج العزالت النزيمات البتاالكتاميز وقد اظيرت عزلتمن قابميتيا عمى انتاج ىذه

.  بينما لم تكن ليا القابميو عمى انتاج البيتاالكتمايز واسعة الطيف، )%40(االنزيمات بنسبة
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