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Abstract 

      The study includes isolation and identification of Pseudomonas aeruginosa from different 

sources as (90) samples were collected during a period from November (2017) to February 

(2018), including (wounds, suckers, urine, drinking water), Twinty five isolates of 

Pseudomonas aeruginosa were identified depending on morphological and biochemical tests 

at a rate of (27.77%) from total samples including (13) isolates from suckers used for sucking 

solutions from respiratory tract, (7) isolates from wounds, (3) isolates from urine and (2) 

isolates from drinking water. The isolates from sucker formed the highest rate reached 

(14.44%) of total samples and (52%) of total Pseudomonas aeruginosa isolates, whereas the 

lowest rate was from drinking water (2.22%) of total samples and (8%) of total Pseudomonas 

aeruginosa isolates. The results showed that (92%) of total isolates were pyocyanin producer 

on King A agar medium, It was also found that all isolates of this bacteria have the ability to 

produce protease. 
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 الخالصة

من   Pseudomonas aeruginosa جرثومة الزائفة الزنجارية وتشخيص الدراسة عزل تضمنت  
شباط   شهر نهاية حتى (2017) الثاني ( عينة في الفترة بين شهر تشرين90) مصادر مختلفة إذ ُجمعت

، االدرار، مياه الشرب(، تم Suckerالسوائل من الجهاز التنفسي لت )الجروح، جهاز سحب شم  ( 2018)
على الصفات عتمادًا والتي تم تشخيصها إ زلة جرثومية تعود لجرثومة الزائفة الزنجارية ( عُ 25الحصول على )

%( من المجموع الكلي للعينات توزعت بواقع  27.77عزل بلغت )وبنسبة  ختبارات الكيموحيويةاإلالمظهرية و 
( عزالت من اإلدرار  3( عزالت من الجروح، ) 7سحب السوائل من الجهاز التنفسي، ) أجهزةعزلة من  (13)

سحب السوائل من الجهاز  أجهزةوعزلتان من مياه الشرب. شكلت عزالت جرثومة الزائفة الزنجارية المعزولة من 
%( من مجموع عزالت جرثومة  52)%( من المجموع الكلي للعينات و14.44على نسبة إذ بلغت ) التنفسي أ 

%( من المجموع 2.22الزائفة الزنجارية فيما كانت اقل نسبة عزل لهذه الجرثومة من عينات مياه الشرب وبنسبة )
  %( من المجموع الكلي لعزالت هذه  92ن نسبة ) ووجد أ  %( من مجموع عزالت هذه الجرثومة. 8الكلي للعينات و)

ن  أ  اضافًة الى .King Aكار على وسط ا Pyocyanin زرقاء المخضرةللصبغة النتجة الجرثومة كانت مُ 
 .البروتييز نزيمإ نتاجقابلية على إاظهرت هذه الجرثومة ل عزالتالجميع 

 صبغة البايوسيانين، انزيم البروتييز،  الزائفة الزنجارية جرثومةالكلمات المفتاحية: 
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 Introduction المقدمة

 االنتهازيةلممرضات من ا Pseudomonas aeruginosa الزائفة الزنجارية ُتعد جرثومة      
Opportunistic pathogen لهذه   ،مراضيتها لإلنسان والحيوان والنباتإنتشار في الطبيعة بسبب واسعة اإلال

،  للمضادات الحيوية ومقاومتهامتطلبات تغذوية قليلة حتياجها الجرثومة القدرة على العيش في بيئات متنوعة إل
فهى تمتلك قابلية فائقة على التكيف في البيئات غير الـمناسبة لـنمو االحياء المجهرية والـتي قد تكون معدومة 

  شيوعاً  الممرضاتعد أكثر تُ إذ  إلنسانلحداث العديد من اإلصابات إولها قدرة عالية في  .(1)الـمغذيات تقريباً 
  االشخاص المصابين بالحروق كوتشكل خطرًا حقيقيًا على المرضى الراقدين في المستشفيات بشكل خاص 

المسببة لما  الجراثيمحدى اهم انواع إومرضى السرطان وزراعة االعضاء ومرضى نقص المناعة فهى  والجروح
 .Nosocomial infection (2)يعرف بعدوى المستشفيات 

منها  ، العديد من عوامل  الضراوةمتالكها إسببها الجرثومة على الواسع من االمراض التي تُ يعتمد الطيف      
التي تستعملها في عملية االلتصاق على   Pili IVنوع  واألهداب من Flagella المقترن بالخلية كاالسـواط

عبارة الذي هو في االصل  Biofilmالخاليا الظهارية والسطوح الحرة واالستيطان ومن ثم تكوين الغشاء الحيوي 
سالالت هذه تفرزه  Alginateيسمى  Mucoid exopolysaccharideعن متعدد سكريات خارجي مخاطي 

كعامل اخر من    Cystic fibrosisفرازات التنفسية لمرضى التليف الكيسيالمعزولة من اإل وخاصةً  الجرثومة
تمتلك  كما ،Lipopolysaccharidesالدهني  اتمتعدد السكري ، فضاًل عنعوامل الضراوة المرتبطة بالخلية 

  حداث االمراض الجهازية إلها ميل لغزو مجرى الدم و و على غزو االنسجة الموضعية وتحطيمها  القدرة
Systemic disease (3).  عتمد على مقاومتها لعملية يعلى غزو االنسجة  الزنجارية قدرة جرثومة الزائفة ان

فرازها لإلنزيمات إو  Host immune defensesوالدفاعات المناعية للمضيف  Phagocytosisالبلعمة 
،  protease ، Elastase ، Coagulase ،hemolysin ،Lipaseمثل انزيمات  الخارجية والذيفانات

gelatinase ،DNase ،alkaline Phosphatase ،Lecithenase  وLeukocidin   فضاًل عن حامالت
زو ـالتي ُتعد عوامل ضراوة خارجية تعمل على تحطيم الحواجز الفيزيائية وتشارك في الغ Siderphoreالحديد 

جة عن  ، ُيعد انزيم البروتييز من أهم عوامل الضراوة لهذه الجرثومة كونه يعمل على تحطيم االنس(4) الجرثومي
وفصل االلتحام الوثيق بين الخاليا الظهارية، كما  ينية خاصة في االنسجة العضلية، طريق تحليل المواد البروت

 . Mucus (5)فراز المخاط إويعمل على تحفيز  -antiproteinaseوتثبيط  Fibronectinيعمل على تحليل 
الزوائف  نتج جرثومة تُ  إذ ،الخارجية االخرى همية عن عوامل الضراوة أ إضافة الى الصبغات التي التقل 

  ، مخضرالزرق االلون الذات   Pyocyanin pigmentصبغة البايوسيانين أهمها من الصبغات العديد الزنجارية
اإلصابات القيحية الناتجة  إذ ُتميز  Blue pus شار لها بالقيح األزرق على سطح  الطبق الزرعي ويُ  والتي ُتالحظ

لون  الذات   Pyoverdin pigmentفضال عن وجود صبغات أخرى منها صبغة البايوفردين الجرثومة،بفعل هذه 
 البايوميالنين وصبغة  ،ضها لألشعة فوق  البنفسجيةيتتألق هذه الصبغة عند تعر ، مخضرالصفر اال

Pyomelanin pigment البايوروبين سود وصبغةذات اللون اال Pyorubin pigment ُتعد  .(6) الحمراء
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 ،حتوائها على نواة الفينازينوهى تنتمي لعائلة الفينازينات إل ، ناتجًا لعمليات االيض الثانوي صبغة البايوسيانين 
شارك في مجموعة متنوعة من  ت ،حيوي ستشعار إإشارة  وفضاًل عن كونها عامل ضراوة فهى تعمل كجزيئة

 المنتجة لها حافظ على حيوية الخاليا الجرثوميةهى تُ الهامة بما في ذلك التعبير الجيني، و  الحيويةاألنشطة 
 .(7)لفطريات ا و وتتميز بفعاليتها المضادة للجراثيم تشكيل الغشاء الحيوي، تدعم و 

 Materials and Methods المواد وطرائق العمل

 Collection of Specimensجمع العينات  1-
 عدة أجهزة( عينة لمسحات من 30)والمتقيحة، الجروح  ( عينة لمسحات30شملت ) عينة (90)معت جُ      

إدرار المرضى المصابين بأخماج القناة ( عينة من 20و) ،Sucker الجهاز التنفسي الـ سحب السوائل من ل
 American Publicبإعتماد طريقة رابطة الصحة األميركية  مياه الشرب من اتعين( 10كما ُجمعت ) ،البولية

Health Association (APHA)  مل حاوية  (500) والتي تتضمن جمعها في قناني زجاجية معقمة ذات سعة
تاثير الكلور المتبقي في عينة الماء،  إلزالة%( 10مل من محلول ثايوسلفات الصوديوم بتركيز)(0.4) على 

لعينات عن طريق تنظيف الحنفية التي ُتجهز المنزل بماء اإلسالة الرئيسي بصورة جيدة من المواد  ُجمعت ا
المتكلسة وُعقمت بطريقة التلهيب الكحولي ثم فتحت الحنفية على سعتها للتخلص من المياه الراكدة ثم ُملئت  

نات الى المختبر خالل مدة زمنية القنينة المعقمة وذلك بفتح الغطاء قرب الحنفية وملئت بسرعة، ونقلت العي
معت العينات المرضية من االطفال والبالغين جُ  .(8)التتجاوز ثالث ساعات لغرض عزل الجرثومة المستهدفة 

مستشفى الجمهوري العام ومستشفى ابن سينا التعليمي الومن الذكور واإلناث من مستشفى السالم التعليمي و 
، اما عينات  ومستشفى الحميات ومجمع الرازي الطبي التخصصي في الموصلومستشفى ابن االثير لالطفال 

نهاية شباط  حتى (2017) الثاني تشرينفي الفترة مابين المياه فقد ُجمعت من بعض احياء مدينة الموصل 
(2018) . 

 Cultural Mediaاالوساط الزرعية  2-
 :عملت االوساط الغذائية األتيةُأستُ 

 

 الجاهزة:االوساط  -2-1
وسط اكار   ،  Nutrient broth وسط المرق المغذي ،Nutrient agarوسط االكار المغذي      

 ، Brain-Heart infusion broth، وسط مرق نقيع القلب والدماغ MacConkey agar  الماكونكي
 Triple sugar iron  ثالثي السكر والحديد  آكاروسط ، Pepton water  وسط ماء الببتون 

(TSI)agar ، تاوسط آكار السايمون والستر Simmon citrate agar  ،وسط الجيالتين Gelatin  

Medium  شركة  قبل  هزت منجُ والتي(LAB M limited) .االنكليزية 
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 االوساط الزرعية المحضرة: -2-2
  Blood agar mediumوسط آكار الدم  -1
 Cetrimide agar آكار السترمايد  وسط -2
   King A آكار وسط -3
 King B آكار وسط -4
 Skimmed milk agarحليب الفرز  آكاروسط  -5
 Motility medium )وسط شبه الصلب( الحركة آكار وسط -6
 Urea agar mediumوسط آكار اليوريا  -7
 Glucose phosphate peptone water mediumوسط ماء الببتون والكلوكوز والفوسفيت -8

 .(10)و (9)ُحضرت جميع االوساط اعاله حسب ماورد في      

 Pseudo. aeruginosaعزل جرثومة الزائفة الزنجارية -3

  آكار الدم ووسط  آكارمباشرًة على وسط   Suckerالـ الجروح ومسحات جهاز سحب السوائل ُلقحت مسحات      
بدرجة   ضنتوحُ  والدماغ نقيع القلب مرق  وسط مل من العينة الى ( 0.1درار فقد اخذ ) اما عينات اإل ،الماكونكي

الدم   آكارالى وسط  بواسطة العروة المعقمة من المزرعة السائلة حملةقلت ثم نُ  ( ساعة24ولمدة )  مº (37حرارة )
ثم ُنقلت   ،ساعة (24)لمدة م º(37)ضنت بدرجة حرارة وحُ  ولقحت بطريقة التخطيط الماكونكيوسط آكار و 

ووسط مشابهة لصفات الجرثومة قيد الدراسة الى وسط آكار السترمايد صفات مزرعية  تظهر االتي  المستعمرات
King A    (37)وحضنت بدرجة حرارة º  جرثومةتعود الى    العزالتكد من ان  ساعة للتأ  (24) م ولمدة  Pseudo. 

aeruginosa. 

 باستعمالإذ ُرشحت عينة الماء  طريقة الترشيح الغشائي فقد استعملت اما عن عزل الجرثومة من مياه الشرب    
  قمع بوخنر وباستعمال، مايكروميتر (0.45) ذات ثقوب بقطر Cellulose nitrate filterاوراق ترشيح نوع 

Buchner funnel جهاز تفريغ الضغط  باستعمالتحت ضغط مخلخلVacuum pump ( 100)تم ترشيح  إذ
ملقط معقم  بإستعمالالترشيح  ورقة ل ورقة الترشيح تحت ظروف التعقيم، ثم ُنقلتالحنفية خالماء  عينة من مل
المحضر والمعقم والمصبوب في اطباق بتري، ثم ُحضنت السترمايد  آكارنتخابي سطح الوسط الغذائي اإل الى

  الجراثيملتصل الى  ورقة الترشيح تنتشر المواد الغذائية للوسط خالل ثقوبإذ  ،مº (37األطباق عند درجة حرارة )
جرثومة الزائفة مالحظة مستعمرات تم  من التحضين ساعة  (18-24)وبعد  ،حيرشورقة التجزة على سطح تالمح

 عليها وتشخيصها من الزنجارية في حال وجودها في العينة نامية على سطح ورقة الترشيح والتي يمكن التعرف
 .(11) المخضرة في حال كون العزلة منتجة للصبغة الزرقاء  نيانيإنتاجها لصبغة البايوس خالل مالحظة
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 Identificationالتشخيص  4-
 .ُشخصت العزالت الجرثومية إعتمادًا على الصفات الزرعية والمجهرية واإلختبارات الكيموحيوية

  والتشخيص المختبري  الصفات الزرعية -4-1
آكار وسط  فيقدرتها على النمو  بإختبار جرثومة الزوائف الزنجاريةلعزالت الصفات الزرعية  ترسدُ     

، والوسط المعزز إلنتاج صبغة السترمايد وسط آكار الوسط االنتخابيوكذلك على  الدم آكاروسط و  الماكونكي
  الدم  تحلل لتشخيص صفاتها المزرعية من حيث شكل ولون المستعمرات وطبيعة، وذلك King Aالبايوسيانين 

تم انتخاب المستعمرات النامية على وسطي آكار الماكونكي ووسط آكار الدم والتي تتصف بكونها غير  .(12)
والتي انتجت الصبغة على وسط   β-hemolysisمخمرة لسكر الالكتوز والمحللة للدم تحلاًل كاماًل من نوع 

King A ى موائل اآلكار المغذي إلجراء ونمت ولم ُتثبط على الوسط االنتخابي آكار السترمايد، وُحفظت عل
 .واإلختبارات الكيموحيوية األتية الفحص المجهري 

 الفحص المجهري -4-2
ُاجري الفحص المجهري لخاليا العزالت الجرثومية النامية وذلك بنقل جزء من مستعمرة فتية بواسطة العروة      

المعقمة وُمزجت مع قطرة من الماء المقطر على سطح شريحة زجاجية نظيفة ثم ُنشرت على سطح الشريحة  
ر لمالحظة شكل الخاليا الجرثومية وتركت لتجف وُثبتت بالحرارة ثم ُصبغت بطريقة كرام وُفحصت تحت المجه

 .(9) كراموطبيعة تفاعلها مع صبغة 

 اإلختبارات الكيموحيوية  -4-3
, اختبار المثيل Indol production test  االندول انتاج اختباروالتي تشمل ) IMViCمجموعة إختبارات -1

   , اختبار استهالك الستراتVoges-Proskauer test   ورا, اختبار فوكس بروسكMethyl  red  test  االحمر
Citrate  utilization test) . 

  Oxidase Testاألوكسديز  إختبار -2
 Catalase testإختبار الكتاليز  -3
 Detection of haemolytic activity إختبار الكشف عن انزيم محلل الدم -4
 Urease testإختبار إنتاج أنزيم اليورييز  -5
  Motility test إختبار الحركة     -6

  Grwth on Cetrimide agarإختبار النمو على وسط آكار السترمايد  -7

   Gelatin liqufication testإختبار تميع الجيالتين  -8
 Growth  on Triple Sugar Iron (TSI) agarثالثـي السـكر والحديـد  آكـارإختبـار النمـو علـى وسـط  -9

test 

 °م(42) °م و4)إختبار قابلية النمو بدرجات الحرارة ) -10
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 .(10)و (9)ُأجريت جميع االختبارات اعاله حسب ماورد في      

  King Bو  King A يوسط علىنتاج الصبغات إل قابلية الجراثيم المعزولة إختبار -5

 اثيم قيد الدراسة، فتية من الجر  اتبطريقة التخطيط بمستعمر  King Bو King A اطباق من وسطي تُلقح      
 . (13) الصبغات( ساعة ولوحظت قدرة الجراثيم على إنتاج 72-24ولمدة ) مº(37)بدرجة حرارة  تضنوحُ 

  Protease production testنتاج انزيم البروتييز إل قابلية الجراثيم المعزولة إختبار -6
ُلقح وسط آكار حليب الفرز   إذعلى إنتاج انزيم البروتييز ة الجراثيم يهذا اإلختبار للتحري عن قابل اسُتعمل      

Skimmed milk agar   بعزالت جرثومية نقية وبشكل خط في الوسط الزرعي، وُحضنت االطباق عند درجة
تّكون منطقة شفافة حول خط الزرع دلياًل على قدرة الجرثومة على إنتاج  وُعد  ( ساعة، 24ولمدة ) مº(37)حرارة 

 .(10)انزيم البروتيز وحصول تحلل مائي للكازائين وعّدت النتيجة موجبة 

 والمناقشةالنتائج 
Results and Discussion 

 Pseudo.aeruginosaعزل جرثومة -1

( عينة ُجمعت 90من مجموع ) Pseudo.aeruginosa( عزلة جرثومية تعود للنوع 25تم الحصول على )      
  Sucker الـ سحب السوائل من الجهاز التنفسي أجهزة( عينة، 30من مصادر مختلفة شم لت جروح متقيحة )

(،  10( عينة وكذلك عينات من مياه الشرب )20خماج القناة البولية )( عينة، إدرار لمرضى مصابين با30)
( عزلة  13( عزالت من الجروح، )7لعينات. توزعت بواقع )%( من المجموع الكلي ل27.77وكانت نسبة العزل )

( عزالت من اإلدرار وعزلتان من مياه الشرب وكما موضح في  3من جهاز سحب السوائل من الجهاز التنفسي، )
 (. 1الجدول ) 

 (: اعداد ونسب عزالت جرثومة الزائفة الزنجارية المعزولة من مصادر مختلفة.1الجدول )

مصدر عزل 
 العينة

النسبة المئوية من   عدد العزالت عدد العينات
 المجموع الكلي للعينات

النسبة المئوية من  
 المجموع الكلي للعزالت

جهاز الـ 
Sucker 

30 13 14.44 52 

 28 7.77 7 30 الجروح
 12 3.33 3 20 اإلدرار 

 8 2.22 2 10 مياه الشرب
 27.77   100 25 90 المجموع الكلي
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( ان عزالت جرثومة الزائفة الزنجارية المعزولة من جهاز سحب السوائل من الجهاز التنفسي 1كما يبين الجدول )
%( من مجموع عزالت جرثومة الزائفة  52%( من المجموع الكلي للعينات و )14.44شكلت اعلى نسبة بلغت )

%( من مجموع عزالت هذه  28ينات و)%( من المجموع الكلي للع7.77الزنجارية تليها عزالت الجروح بنسبة )
%( من مجموع العينات وعزالت هذه الجرثومة على  12%( و )3.33الجرثومة، ثم عزالت اإلدرار وبنسبة )

%( من المجموع 2.22التوالي، بينما كانت اقل نسبة عزل لهذه الجرثومة من عينات مياه الشرب وبنسبة )
 (.  1وكما موضح في الشكل ) بطريقة الترشيح الغشائيلت %( من مجموع العزالت والتي ُعز 8العينات و )

 

 
 (: مستعمرات جرثومة الزائفة الزنجارية المعزولة من مياه الشرب بطريقة الترشيح الغشائي.1الشكل)

لمجموع العزالت اعلى بكثير من النتائج  Suckerجاءت نسبة عزل جرثومة الزائفة الزنجارية من جهاز الـ      
إذ عزلت هذه الجرثومة من الجهاز نفسه في مستشفيات مدينة الموصل بنسبة  (14)التي حصلت عليها 

( عزلة جرثومية مختلفة، 84)  ( عزلة لجرثومة الزائفة الزنجارية من اصل15%( وكانت قد حصلت على )17.8)
المجموع الكلي  وُتعد هذه النسبة مقاربة لنسبة عزل الجرثومة في الدراسة الحالية اذا ما قورنت بنسبة عزلها من

من الجهاز نفسه في مستشفى  .Pseudomonas sppانواع مختلفة لجنس الزوائف  (15)للعينات. كما عزل 
( عزلة  30( عزالت جرثومية تعود لجنس الزوائف من اصل ) 8ابن االثير في مدينة الموصل وحصل على ) 

%( والتي ُتشكل نصف النسبة التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة، ونسبة  26.6جرثومية مختلفة وبنسبة )
فقد أظهرت نسبة عزل  ( 16)موع الكلي للعينات. اما دراسة اعلى اذا ماقورنت مع نسبة عزل الجرثومة من المج

( عينة سريرية مختلفة، وبلغت نسبة عزل  140%( من مجموع )39.28لجرثومة الزائفة الزنجارية بلغت )
%( وهى اعلى من النسب التي تم الحصول عليها في  25.5%( ومن اإلدرار )38.2الجرثومة من الجروح )

إذ عزلت الجرثومة بنسبة  (17) تفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسةالعزل. وا درالدراسة الحالية لنفس مصا
( عينة سريرية مختلفة، وبلغت نسبة عزل الجرثومة من الجروح واإلدرار  108%( من مجموع )40.55)
%( على التوالي وُتعد هذه النسب اعلى اذا ما قورنت بالنسب التي تم الحصول عليها في  12.3%( و )31.55)
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فيما يخص نسبة عزل   (18)الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  لدراسة الحالية من مجموع العينات. واتفقت نتائجا
%( وذكر الباحث نفسه انه  9.18%( فيما عزلها من الجروح وبنسبة )12.24الجرثومة من اإلدرار إذ كانت )

ينة وهى نسب اعلى من نسب ( ع98%( من مجموع )67.32عزلها من مختلف مناطق الجسم بنسبة بلغت )
عزل الجرثومة من مجموع العينات في الدراسة الحالية، وكانت نسبة عزل جرثومة الزائفة الزنجارية من الجروح  

( عزلة تعود لجرثومة الزائفة 75الذان حصال على )  (19) واالدرار في الدراسة الحالية مقاربة لنتائج دراسة
( عينة ُجمعت من حاالت مرضية مختلفة، وكانت نسبة عزل الجرثومة من الجروح  100الزنجارية من اصل )

%( من اإلدرار وهذه النسب اعلى اذا ما قورنت بالنسب التي تم الحصول عليها من  10.66%( و )13.33)
فيما يخص عزل الجرثومة من مياه الشرب  (20)هذه الدراسة مقاربة لنتائج دراسة مجموع العينات. وكانت نتائج 

( عزالت  7%( وكانت قد حصلت على )5.2زلت هذه الجرثومة من مياه الشرب في محافظة نينوى بنسبة )إذ عُ 
 ( عينة لمياه الشرب. 900( عزلة جرثومية مختلفة عزلتها من اصل )135تعود لهذه الجرثومة من بين )

هاز التنفسي الى قلة  سحب السوائل من الج أجهزةيعود سبب عزل جرثومة الزائفة الزنجارية بنسب عالية من      
بسبب الظروف الحالية لمستشفيات المحافظة وازدياد اعداد   وعدم االدامة والغسل الدوري لها االجهزة العناية بهذه

مالئمة لنمو هذه الجرثومة، كما موضح في  اً ظروف المراجعين وشحة المطهرات في هذه المستشفيات مما وفر
المتتالي للجهاز نفسه في سحب السوائل من االشخاص المصابين باصابات مختلفة  االستعمال(، وان 2الشكل )

 Suckerالى ان تلوث جهاز الـ  (21) واالصحاء ُيسهم في زيادة التلوث بهذه الجرثومة وانتشارها فقد اشار

ختالفات في  اإلوتعود بجرثومة الزائفة الزنجارية ُيعد احد اسباب انتشارها ونقل العدوى في بيئة المستشفيات. 
خرى حسب مصدر العزل، وتفاوت نسبة النظافة في المستشفيات، نسب العزل للجرثومة نفسها من دراسة الُ 
 .(22)عينات قيد الدراسة كما وتعتمد على عدد ال ونوعية مواد التعقيم والمطهرات المستعملة،

 
بانواع مختلفة من الجراثيم اهمها جرثومة الزائفة الزنجارية التي   الملوثة Suckerالـ  احد اجهزة(: 2الشكل )

 انتجت الصبغة في المنطقة المستعمرة.

نمو جرثومي 

 وانتاج الصبغة
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Pseudo.aeruginosa    تشخيص جرثومة -2

ُشخصت الجراثيم المعزولة اعتمادًا على الصفات الزرعية، المجهرية واإلختبارات الكيموحيوية المبينة في       
ظهرت مستعمرات جرثومة الزائفة الزنجارية على وسط اآلكار المغذي كبيرة لها مظهر مرتفع  إذ(، 2الجدول )

البايوسيانين، وكانت المستعمرات شاحبة على   وحافات مسطحة، ورائحة تشبه رائحة العنب، اغلبها منتجة لصبغة 
كما  ،(12) مع ماذكره ةوهذه النتائج جاءت متوافقوسط آكار الماكونكي لكونها غير مخمرة لسكر الالكتوز 

وهذا يتفق مع ما ذكره  β-hemolyticظهرت المستعمرات على وسط آكار الدم مخاطية محللة للدم تحلاًل كاماًل 
كبيرة قليلة التحدب ذات حافات مشرشرة  King A. وظهرت مستعمرات معظم العزالت على وسط آكار (9)

 King Bمميزة نتيجًة الفرازها صبغة البايوسيانين، بينما ظهرت المستعمرات بلون اصفر لماع على وسط آكار 
نمت عزالت هذه الجرثومة على وسط آكار السترمايد االنتقائي  نتيجًة الفراز صبغة البايوفردين الفلورسينية. كما

%( وهذه النسبة التؤثر على نمو جرثومة الزائفة الزنجارية ولكنها 0.03بنسبة ) Cetrimideالحاوي على مادة 
وهي صفة   مº(42أظهرت النتائج قدرة جميع العزالت على النمو بدرجة حرارة )ُتثبط نمو بقية الجراثيم. كما 

لم تنمو جميع العزالت و  Pseudomonasجنس الانواع  بقيةعن  Pseudo.aeruginosaخيصية مهمة للنوع تش
كما أظهرت جميع العزالت منطقة ضبابية منتشرة حول خط الطعن في الوسط شبه   ، مº( 4) درجة حرارة عند

الصلب كدليل لقدرة الجرثومة على الحركة كما كانت جميع العزالت مميعة للجيالتين عند نموها على وسط  
 .(9) المغذي الجيالتين

اما نتائج الفحص المجهري للمسحات الجرثومية المصبوغة بصبغة كرام فقد ظهرت خاليا هذه الجرثومة       
 . (10)ماذكره وهذا يتفق مع بشكل عصيات صغيرة سالبة لصبغة كرام 

. اليوريز إختباروكذلك  الكتاليز ، إختباراالوكسيديز إلختبارموجبة  الزائفة الزنجارية بكونها جرثومة تميزت     

في حين ابدت جميع ، وفوكس بروسكاور فيما كانت جميع العزالت سالبة إلختبارات؛ االندول, المثيل االحمر
للتحري عن قابلية الجراثيم على استهالك  عملالسترات الذي ُيستإلختبار استهالك العـــزالت نتيـــجة موجبـــة 

تبين ان  ((TSIالعزالت على وسط آكار ثالثي السكر والحديد السترات كمصدر وحيد للكاربون. وعند تنمية 
سكروز(   -الكتوز -غير مخمرة الي نوع من انواع السكريات الثالثة )كلوكوزكانت جميع العزالت قيد الدراسة 

 .(9)ه ذكر وهذا يتفق مع ما كبريتيد الهيدروجينغاز غير منتجة لو  CO)2( مكونة لغاز وغير
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 . Pseudomonas aeruginosa: نتائج اإلختبارات التشخيصية لجرثومة  (2) الجدول

 

 النتيجة اإلختبار ت

 - رامكاستجابة الخاليا لصبغة  1

 عصوية  شكل الخاليا على الشريحة 2

 + ماكونكيآكار النمو على  3

 + النمو على آكار السترمايد 4

 

5 

 

 TSIآكار النمو على 

 قاعدي  القعر

 قاعدي  السطح

 - تكوين غاز

 -  S2Hإنتاج 

( عنوود النمووو علووى آكووار β-hemolysisتحليل كريات الدم الحمر)نووو   6
 الدم

+ 

 + الصلب هالوسط شبفي الحركة  7

 استهالك السترات 8

+ 

 إختبار االندول 9

- 

 - Vogas-proskauerإختبار فوكس بروسكاور 10

 - االحمر إختبار المثيل 11

 + زيانزيم الكتال انتاج 12

 + زيانزيم االوكسيد انتاج 13

 + انزيم اليوريز انتاج 14

 + زنيالتييانزيم الج انتاج 15

 V إنتاج الصبغة 16

 - مº 4النمو عند درجة حرارة  17

 + مº 42النمو عند درجة حرارة  18

 + : نتيجة موجبة                              

 : متغاير V: نتيجة سالبة.          -
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 إنتاج صبغة البايوسيانين من قبل جرثومة الزائفة الزنجارية على الوسط الصلب -3
إلختبار قدرة الجراثيم المعزولة على إنتاج صبغة البايوسيانين والذي يحتوي  King Aوسط آكار  اسُتعمل      

على امالح البوتاسيوم والمغنيسيوم بتراكيز كافية لتعزيز إنتاج هذه الصبغة من خالل دعم الجينات المشفرة لها 
قليلة من هذه االمالح  على تراكيز King Bوتثبيط إنتاج صبغة البايوفردين الفلورسينية، بينما يحتوي وسط آكار 

  (، 3الشكل ) ،(23)وتراكيز كافية من الفوسفات لتثبيط إنتاج صبغة البايوسيانين ودعم انتاج صبغة البايوفردين 
  .(9)ماورد في  (. وهذا يتفق مع4إذ أظهرت توهجًا عند تعريضها لالشعة فوق البنفسجية الشكل)

 
 .King Aإنتاج صبغة البايوسيانين من قبل جرثومة الزائفة الزنجارية على وسط  -A(: 3الشكل)

B               -  تثبيط إنتاج صبغة البايوسيانين على وسطKing B .وإنتاج صبغة البايوفردين 

 
 توهج المستعمرات المنتجة لصبغة البايوفردين عند تعريضها لالشعة فوق البنفسجية. (:4الشكل )

( عزلة لجرثومة الزائفة الزنجارية كانت منتجة للصبغة الزرقاء  25( عزلة من بين )23أظهرت النتائج ان )       
انتجت جميع عزالت جرثومة الزائفة  إذ %(، 92وبنسبة ) King Aالمخضرة )البايوسيانين( على وسط آكار 

وكذلك المعزولة من الجروح صبغة البايوسيانين على هذا الوسط   Suckerالـ  أجهزةالزنجارية المعزولة من 
%( على التوالي، وكانت عزلة واحدة من اصل عزلتين لهذه الجرثومة المعزولة من  30.4%( و ) 56.5وبنسبة )

A B 
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%( من المجموع الكلي للعزالت، وكما مبين في 4.4الوسط وبنسبة )مياه الشرب منتجة للصبغة على هذا 
%( من عزالت جرثومة 95-90ن )ــــار الى ان مابيـــــــذي أشــــال (24)ة مع ـــائج متفقـــ(، جاءت هذه النت3الجدول )

الذي وجد  (25) راسةالزائفة الزنجارية تكون منتجة لصبغة البايوسيانين، وتطابقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج د
( عزلة لجرثومة الزائفة الزنجارية كانت منتجة لصبغة البايوسيانين وبنسبة 49( عزلة من اصل ) 45ان )

( عزلة من الجروح والحروق كانت منتجة لصبغة البايوسيانين، 13( عزلة من اصل )12%(، إذ ان ) 92)
 ( 18) . كما اتفقت مع نتائج دراسة ( عزلة من اإلدرار اظهرت قدرة النتاجها11( عزالت من اصل ) 10وكذلك )

( عزلة لجرثومة الزائفة الزنجارية كانت منتجة لصبغة البايوسيانين وبنسبة 66( من اصل )60التي وجدت ان )
( من  10%(، وكانت جميع عزالت جرثومة الزائفة الزنجارية المعزولة من الجروح منتجة للصبغة، و )90.88)

 عزولة من اإلدرار منتجة لها . ( عزلة لهذه الجرثومة الم12اصل ) 

(: اعداد ونسب عزالت جرثومة الزائفة الزنجارية المنتجة لصبغة البايوسيانين على وسط آكار  3الجدول )
King A . 

عدد العزالت المنتجة  عدد العزالت مصدر العزل
 للصبغة

النسبة المئوية للعزالت 
 المنتجة للصبغة

 Sucker 13 13 56.5جهاز الـ 
 30.4 7 7 الجروح
 8.7 2 3 اإلدرار 

 4.4 1 2 مياه الشرب
 100 23 25 المجموع الكلي

 

 Proteaseقابلية جرثومة الزائفة الزنجارية على إنتاج انزيم البروتييز  -4

الفرز اوضحت الدراسة الحالية قدرة جميع العزالت على   حليبوسط آكار  الجرثومية على العزالت تنمية عند      
%( إذ  100الذي ُيعد احد عوامل الضراوة المهمة لهذه الجرثومة، وبنسبة ) Proteaseإنتاج انزيم البروتييز 

كدليل على إنتاج انزيم البروتييز،  ينائلكاز ل التحلل المائي نتيجة رائقة حول المستعمرات الناميةمنطقة  أظهرت
التي عزلت جرثومة الزائفة الزنجارية من مصادر   (27) وكذلك مع دراسة (26)اتفقت هذه النتائج مع دراسة  وقد

%(. وأظهرت العزالت 100مختلفة ووجدت ان جميع عزالت هذه الجرثومة منتجة النزيم البروتييز وبنسبة )
االوساط المهمة لمالحظة انتاج المنتجة لصبغة البايوسيانين انتشار الصبغة على هذا الوسط إذ ُيعد من 

إذ ُيعد هذا   (.5وكما مبين في الشكل ) ،(25) الصبغات الجرثومية وجاءت هذه النتائج متفقة مع نتائج دراسة 
ونزف   ونخر الجلد في االصابات الجلدية احد عوامل الضراوة المهمة والمسؤول عن تحطيم االنسجة االنزيم

 .(5) االعضاء الداخلية في االصابات الجهازية
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نتيجة تحلل نمو جرثومة الزائفة الزنجارية على وسط آكار حليب الفرز تكون منطقة رائقة حول (: 5الشكل )

 .صبغة البايوسيانين نتاجالكازائين اضافة إل
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