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 الخالصة

عينة سريرية من المرضى الراقدين والوافدين الى المستشفيات )آزادي التعميمي, كركوك العام,  300جمعت      

% ومن خاللها تم عزل 53.3عينة من الذكور 160% و46.6عينة من اإلناث  بنسبة 140واألطفال العام( وبواقع 

% كانت تمثل الحاالت الموجبة  17.14نة وبنسبةعي  24حيث Pseudomonas aeruginosa( عزلة لبكتريا 50)

% تمثل الحاالت الموجبة لمزرع الجرثومي من الذكور .درست 16.25عينة وبنسبة  26لمزرع الجرثومي من اإلناث و 

عزلة 43عمى إنتاج البايوسيانين عمى األوساط المختمفة وتبّين أّن   Pseudo.aeruginosaقابمية  عزالت جرثومة 

( Nutrient agar, Muller hinton agar%( أنتجت صبغة البايوسيانين عمى الوسطين )86سريرية )

   .  blood agar % عمى   وسط 48عزلة  24و Macconky agar%( أنتجت الصبغة عمى وسط  30( 15و

عة الجراثيم وتمت دراسة تأثير صبغة البايوسيانين عمى نمو عزالت جرثومية مرضية مختمفة إذ أظهرت النتائج بأن مجمو 

كانت أكثر حساسية   لصبغة البايوسيانين ولكن تقل تأثيرها  Staphylococcus aureus الموجبة  لصبغة كرام مثل 
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 عند نموها عمى وسط  E.coli,klebsiella pneumoniaeعمى مجموعة الجراثيم  السالبة لصبغة الكرام 

Nutrient agar أوMuller hinton agar. 

 ، البايوسيانين, المضادات البكتريا Pseudomonas aeruginosa : الكممات الدالة
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abstract 

    Three hundred clinical sample were collected from patients admitted and comers to 

(Azadi Teaching, Kirkuk General, kidsGeneral) hospitals, 140 sample from females with 

percentage (46.6%) and 160 sample frommale (53.3%), and through it found that 24 

samples with percentage (17.14%) represented positive for bacterial growth in females and 

26 samples with(16.25%) represented positive bacterial growth of male cases. The ability of 

Pseudo. aeruginosa to produce  pyocyanin on various media were show that 43 clinical 

isolates  of Pseudo.aeruginosa (86%) produced pyocyanin on two media (Nutrient agar, 

Muller hinton agar) and 15 (30%) produced the pigment on Macconky agar and 24 isolates 

(48%) on blood agar. While the effect of pyocyanin pigment on the growth of different 

pathogenic bacterial isolates  the results showed that a gram positive bacteria such as 

Staphylococcus aureus was more sensitive to the pyocyanin pigment than gram negative 
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bacteria (E.coli, klebsiella pneumonia) when grown on Nutrient agar or Muller hinton 

agar. 
Key word:Pseudomonas aeruginosa , pyocyanin  ,Antibacteria 

 

 (Introduction المقدمة  ).1

  Opportunistic Pathogens من المسببات المرضية االنتيازية Pseudomonas aeruginosaعد جرثومة ت      

القدرة عمى العيش في بيئات  ليذه الجرثومة والحيوان, نسان والنباتواسعة االنتشار في الطبيعة بسبب امراضيتيا لإل

حقيقيا  تشكل خطرا[1]. نيار والتربة والمناطق الساحميةالمستنقعات البحرية ومياه األ فيفيي حرة المعيشة تعيش  متنوعة,

األشخاص المصابين بالحروق ومرضى السرطان وزراعة األعضاء و عمى المرضى الراقدين في المستشفيات بشكل خاص 

 Nosocomial infectionفياتالمسببة لما يعرف بعدوى المستش اىم انواع البكتريأ احدىومرضى نقص المناعة فيي 

يمكن لجرثومة  . تستوطن ىذه الجرثومة صاالت العمميات و ردىات المستشفيات ,واألدوات الجراحية وغيرىا ,كما[2]

Pseud. aeruginosa  نواع  أصابة العديد من إقادرة عمى ية فيي جرثومالالبقاء عمى المواد المطيرة وبعض المعقمات

التميف الكيسي من  والذين يعانون من المناعة ضعيفي ضحايا الحروق وكذلكل ات حادة ومزمنةنسجة مما تسبب التياباأل

 التي تسببيا الطيف الواسع من األمراض إن   ,Pseudomonas aeruginosaصابة بجرثومة عرضة لإل كثرأالمرضى 

الصبغة البايوسيانين وىي احدى  ان ىذه الجرثومة تنتج .[3]عوامل الضراوة عديد منممتالكيا لإيعتمد عمى الجرثومة 

 Methyle-1hydroxyذات المون األخضر المزرق وتركيبيا الكيميائي ) pseudo.aeruginosaااصبغات التي تنتجيا 

phenazineالبايوسيانين تنتج خالل عممية األيض ]4[( والتي تقوم بتحطيم االىالب الموجودة في الجياز التنفسي

metabolism خضر مائل الى زرقة في الماء وتطرح خارج الخمية تنتجيا بعض االصناف من الزوائف وتكون ذات لون ا

(ْم اذ ان 33-28) درجةالزنجارية عندما تنمو في المنابت المالئمة وتزداد قابمية ظيور ىذه المادة عند الحضن عمى 

واسع في عالج ىذه البكتريا أدى الى  استعمال المضادات الحيوية بشكل .إن  ]5 [البايوسيانين مثبط واسع المدى لمجراثيم

لممضادات الحيوية ,والتي قد تكون سبب امتالكيا البالزميدات اذ ظيرت ليا سالالت جديدة اكثر مقاومة  تطوير المقاومة

ر ير موقع اليدف وتغييتغي اىمياليات متنوعة من المقاومة ,آليذه الجرثومة . [6]لممضادات الحيوية وصعبة المعالجة 
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التي تجعميا مقاومة    B-lactamases ة الغشاء الخارجي وانتاج انزيمات محطمة لممضادات الحيوية مثل انزيماتنفاذي

في مختمف مناطق الجسم ,وتعرضيا المستمر  ان انتشار ىذه الجرثومة  , Penicillins , Cephalosporinsلممضادات 

وتيدف الدراسة الى .[7]ة تعدد المقاومة لممضادات الحيويةدى الى ظيور سالالت جديدة تمتاز بصفألممضادات الحيوية, 

من عدة مصادر سريرية واستخالص صبغة البايوسيانين وتأثير الصبغة   pseud.aeuginosaعزل وتشخيص جرثومة

 عمى نمو أنواع الجراثيم المرضية.

 (Materials and Methods)طرائق العمل .2

 جمع العينات السريرية 1.2 

الميبل(  من كال -البراز -االدرار–الجروح –عينة من مصادر سريرية مختمفة)الحروق 300دراسة جمع شممت ال    

سنة( من الوافدين و الراقدين في مستشفى آزادي التعميمي ومستشفى  70-شير 1الجنسين ومن مختمف الفئات العمرية )

 .3/242314/لغاية  2013/11/24 لمفترة من  في مدينة كركوك العام كركوك العام و مستشفى األطفال

 Identification of Bacteriaالتشخيص الجرثومي 2.2

اعتمادا لمتشخيص الدقيق لألجناس الجرثومية تم إجراء عدد من االختبارات والفحوصات وذلك لمتأكد من نقاوة العزالت      

 Imvicثل االوكسيديز والكاتميزواختبارم الفحوصات المظاىر الزرعية والفحوصات المجيرية و الفحوصات الكيموحيويةعمى 

 .(API20E     التشخيص باستخدام نظام )تم تأكيد و  [9,8]

 

 .Pyocyanin Production Testإختبار إنتاج البايوسيانين  3.2

عمى وسط) اآلكار المغذي,أ كار الدم ,أ كار الماكونكي,أ كار المولر   Pseudomonas aeruginosaزرعت جراثيم     

 ساعة  24درجة مئوية لمدة  37ن( لمتعرف عمى تأثير األوساط عمى إنتاج البايوسيانين بعدىا حضنت األطباق في ىنتو 

 .[10]صبغة البايوسيانين  يعطي داللة ايجابية عمى إنتاج تمون الوسط بالمون األخضر المزرقإن 

 تأثير صبغة البايوسيانين عمى أنواع أخرى من الجراثيم المرضية 4.2
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إلنتاج الصبغة بعد الحضن    Nutrient agarعمى وسط  pseudomonas aeruginosaزرعت خمس عزالت من     

ساعة كشطت الخاليا الجرثومية بواسطة شريحة زجاجية نظيفة وعرضت األطباق لمكموروفورم لقتل الخاليا  24لمدة

عمى سطح الوسط المعرض وغيرىا  E coli Staphyloccucus aureus,مثلالمتبقية .بعد ذلك تم زرع بعض العزالت 

 لمكموروفورم ويستدل عمى فعالية البايوسيانين عمى ىذه العزالت الجرثومية المرضية من خالل تثبيط نمو العزالت المرضية 

بعد    Nutrient brothفي وسط Pseudomonas aeruginosaلمتاكد من الفعالية زرعت مستعمرة من جرثومة 

( ثم  شبعت بيا  0.45m-0.22mذات األقطار ) Millipore filtersبت الصبغة باستخدام ساعة من الحضن ثم سح24

( دقائق وبعد ذلك زرعت الجراثيم  األخرى عمى الوسط 3-5أقراص من أوراق ترشيح معقمة ذات أقطار ثابتة لمدة )

ساعة بعدىا تم  قياس 24ة الزرعي المستخدم ثم وضعت األقراص بإستخدام ممقط معقم عمى الطبق المزروع وحضنت لمد

 .[11]قطر التثبيط

 ( (Results and Discussion والمناقشة النتائج.3

   جمع العينات 1.3

عينة من مصادر السريرية مختمفة 333من  Pseudomonas aeruginosa  عزلة    50تم الحصول عمى      

مية( إذ اظيرت نتائج الدراسة الحالية ان الحصول عمى )الحروق,الجروح,االدرار,عينات الدم,العينات البراز ,مسحات الميب

% وىي اعمى نسبة تم الحصول عمييا وىذه النتيجة اتت 38من الحروق  pseudo.aeruginosaعزلة من جرثومة 16

 [% من اخماج الحروق في حين ان الباحثة 48.5والتي عزلت الجرثومة من الحروق وبنسبة1]2 [نوعا ما قريبة من دراسة

%.ان التقارب واالختالف في نسبة عزل الجرثومة من العينات قد 67.6لت ىذه الجرثومة من عينات الحروق بنسبة عز ]13

تعزى الى اختالف اماكن العزل  أو قد تعزى الى التباين في جمع العينات التي تم جمعيا من قبل الباحثين.ايضا اظيرت 

%  التي تم 21من الجروح وبنسبة  pseudo.aeruginosaومة عزلة من الجرث12نتائج الدراسة الحالية الحصول عمى 

% من 41.4والتي عزلت الجرثومة وبنسبة  1] 2[الحصول عمييا وىذه النتيجة تقريبا تمثل نصف نسبة التي حصمت عمييا

صول في % وكذلك تم الح68.2والتي كانت نسبة العزل في دراستيا  ] 15 ,14[األخماج الجروح ولم تتفق نتائجنا نتائج  

% من عينات االدرار وىذه النتيجة لم يتفق 23بنسبة  pseudo.aeruginosaعزالت من جرثومة 13الدراسة الحالية عمى 
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وبنسبة 47% الذين اوضحوا ان اعمى نسبة إصابة بالجرثومة في اخماج المسالك البولية بمغت 51.1بنسبة 1]6 [مع نتائج 

بيذه الجرثومة في الدراسة الحالية بالدرجة الثالثة بعد حاالت الحروق  % جاءت حاالت اخماج المسالك البولية51.1

والجروح ممايدل عمى دور ىذه الجرثومة في التياب المسالك البولية خاصة لدى المرضى الذين يخضعون لعممية القثطرة 

اد القثطرة ومقاومتيا لمعديد من وقد يعود الى عوامل االلتصاق التي تمتمكيا ىذه الجرثومة والتي تسيل عممية التصاقيا بمو 

 الحصول ] 18[%بالرغم من اشاره 15عزالت من ىذه الجرثومة وبنسبة 8.ايضا تم الحصول عمى [17]المضادات الحيوية

عمى نسبة متقاربة مماحصمنا عميو إال إن ىذه النتيجة متوقعة كون عينات البراز المشمولة في ىذه الدراسة ىي من األطفال 

االسيال بسبب كون ىذه الجرثومة من االنواع االنتيازية وربما تردىا ىو اظيارىا لمقابمية االمراضية نتيجة المصابين ب

.ايضا تم ]19[لضعف المناعة في االطفال الراقدين في المستشفى او نتيجة حصول عدوى المستشفيات بيذه الجرثومة

الذي حصل عمى ] 18[ومة وىذه نتيجة تتفق مع دراسة%من الجرث23الحصول عمى عزلة واحدة   من عينات الدم بنسبة 

% وكذلك حصمت 9.62اذ حصمت في دراستيا عمى ىذه الجرثومة بنسبة  [20] عزلة واحدة فقط وغير متفقة مع نتيجة 

والذي عزل ىذه ] 12 [% إذ أن ىذه النسبة تكون غير متفقة مع دراسة  23عزالت من مسحات الميبل وبنسبة  3عمى 

 %.3.4بنسبة الجرثومة 

 pyocyanin production     إنتاج البايوسيانين 2.3

عزلة سريرية من  43بأن  (1والجدول ) (4( و)3( و)2( و)1الصور )أظيرت النتائج المبينة في     

pseudo.aeruginosa (86( أنتجت صبغة البايوسيانين عمى الوسطين )% Nutrient agaوMuller hinton agar )

وىذه  , Blood agar%(عمى وسط 48عزلة )24 و   Macconky agarت الصبغة عمى وسط ( أنتج30%)15و

ان أكثر العزالت إنتاجا لمصبغة اثناء الدراسة ىي العزالت الحروق وايضا كان اكثر  [11]النتيجة مقاربة لما توصل إليو

 . Nutrient agarاالوساط  انتاجا لبايوسيانين ىي الوسط 
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 إنتاج صبغة بايوسيانين ( 2الصورة)إنتاج صبغة بايوسيانين                         (1) الصورة   

    MaCconky agarعلى وسط                                  Nutrient agarعلى وسط        

 

 
 صبغة بايوسيانين إنتاج  (4الصورة)إنتاج صبغة بايوسيانين                                 (3الصورة )   

 Blood agarعلى وسط                                   Muller hinton agarعلى وسط      

 

 

 

 عمى األوساط المختمفة.Pseudomonas aeruginosaإنتاج البايوسيانين  من قبل  (:1الجدول )

 االوساط           

  العزالت

 وسط

Nutrient agar 

 وسط

Muller hinton agar 

 وسط

MacConky 

agar 

 وسط

Blood agar 

 %48 %30 %86 %86 العزالت السريرية

 
 
 إختبار حساسية بعض الجراثيم لصبغة البايوسيانين 3.3 
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كانت أكثر  Staphylococcus aureusأن جرثومة ( 3والجدول) (7( و)6( و)5الصور)أظيرت النتائج المبينة في     

الحاويتين عمى صبغة   Muller Hinton agarأو   Nutrient agar    حساسية عند زرعيا عمى الوسط الزرعي 

و  Escherichia coli  ,Klebsiella pneumoniaeالبايوسيانين في حين الجراثيم  السالبة لصبغة كرام مثل 

Pseud.aeruginosa  إن  [11] كانت مقاومة لصبغة البايوسيانين. وىذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليو الباحث

 مع الجراثيم السالبة. يم الموجبة لصبغة الكرام مقارنة البايوسيانين ىي مركبات فعالة حيث تثبط نمو جميع الجراث

 

  

  على وسط حاوي على  E.coliنمو بكتريا  :(6صورة )ال                      K.pneunoniaeنمو بكتريا  :(5صورة )ال

 .بايوسيانينصبغة                                          حاوي على صبغة بايوسيانين وسط 

 

 

 .على وسط حاوي على صبغة بايوسيانين staph.aureusنمو  :(7صورة )ال
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 .: يبين حساسية الكائنات الدقيقة لصبغة البايوسيانين(2الجدول )

Pseud 4 

 

Pseud 3 

 

Pseud 2 

 

Pseud 1 

 

 الكائنات الدقيقة عدد العزالت

S S S S 4 Staphylococcus   aureus 

I R S S 4 Escherchia coli 

R I R R 4 Klebsiella pneumonia 

R R R R 4 Pseudomonas aeruginosa 
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و  Proteus mirabilis رن  ا خال  د أحم  د غائ  ب، الطري  ا. ت  أثير بع  ض المستخمص  ات النباتي  ة ف  ي نم  و جرث  ومتي [21]

Pseudomonas aeruginosa مختمف  ة م  ن جس  م االنس  ان . رس  الة ماجس  تير ، كمي  ة التربي  ة ،  المع  زولتين م  ن من  اطق

 (.2002جامعة الموصل . )

 

 

 


