مجمة جامعة االنبار لمعموم الصرفة  .المجمد العاشر  ،العدد االول لسنة 6102

ISSN: 1991-8941

عزل وتشخيص بكتريا الكميبسيال  Klebsiella sppمن مواقع بيئية مختمفة وأجراء دراسة مقارنة لحساسية
العزالت تجاه بعض مضادات الحيوية
ليث مصمح نجيب **

نغم معد حمدي *

* جامعة األنبار – كمية التربية لمعموم الصرفة
**جامعة األنبار – كمية العموم

الخالصة :

أن اليدف من ىذه الدراسو ىو عزل بكتريا  Klebsiella sppمن مواقع بيئية مختمفة ( األنسان  ،التربة  ،الماء ) ودراسة مقارنة لحساسيتيا تجاه بعض
مضادات الحيوية  .إذ تم جمع  247عينة سريرية وبيئية م ن مصادر مختمفة من محافظة بغداد ( األدرار والقشع والحروق والجروح ومياه إسالة ومياه
الصرف الصحي وتربة زراعية وتربو حقول الدواجن )  .وقد بينت نتائج الزرع البكتيري والفحوصات المجيرية والكيموحيوية وجياز الفايتك أن  46عزلة

تحمل صفات بكتريا  ، Klebsiella spp.ثم أختبرت حساسية عزالت بكتريا  Klebsiellaتجاه  7مضادات حيوية بأستخدام طريقة األنتشار حول
األقراص  ،أظيرت النتائج أن  44عزلة ( )% 95كانت مقاومة لمضاد  Augmantinو 38عزلة ( )% 82.6مقاومة لمضاد  Cefotaximeوأبدت

العزالت أيضاً مقاومتيا لمتتراسايكمين  Tetracyclineبنسبة  ، % 76كما أظيرت العزالت حساسية جيدة أتجاه كل من المضادات

Imikacin ,

 . Imipenem , Aztreonam , Gentamicin ,من جانب أخر أظيرت النتائج أن ىناك تباين في أستجابة العزالت لممضادات الحيوية تبعاً لمموقع

البيئي لمعزل  ،إذ أظيرت النتائج أن العزالت األكثر مقاومة ىي العزالت المرضية المأخوذة من نموذج الجروح والحروق وخصوصاً تجاه مضاد

 Augmantinومضاد Cefotaxime

 ،بينما كانت العزالت المأخوذة من ماء اإلسالة والتربة الزراعية األكثر حساسية خصوص ًا تجاه المضادات

. Imikacin , Imipenem , Aztreonam , Gentamicin ,

كممات مفتاحية  :بكتريا الكميبسيال  ، Klebsiella spp.المقاومة لممضادات الحيوية .

المقدمة:

سالالت مطفرة أمتازت بمقاومتيا العالية ليذه المضادات  .وقد
أستطاعت البكتريا خالل العقود األخيرة تطوير أليات عديدة لمقاومة

تعود بكتريا الكميبسيال إلى العائمة المعوية Enterobacteriaceae

المضادات الحيوية كأنتاجيا ألنزيمات البيتاالكتاميز Lactamase-β

التي أكتشفيا العالم االلماني  Edwan Klebsعام  1834وسميت
بأسمو  ،وفي عام  1882شخصيا ألول مره

العالم

التي تعمل عمى تحطم حمقة البيتاالكتام وجعميا جزيئات غير فعالة

Fried

وغيرىا من األليات األخرى التي أدت إلى زيادة نسبة اإلصابات

 Landersوسميت بعصيات فريدالندر Fried Landers Bacilli

المكتسبة في المستشفيات وتفشي حاالت وبائية في العالم  .وقد

 .إذ تعد من أىم مجاميع األحياء المجيرية المموثة لمتربة والمياه

أشارت دراسة [ ]4إلى وجود البالزميدات  Plasmidsالتي تعد ناقل

والتي تؤدي إلى أمراض عديدة سواء لإلنسان أو الحيوان أو النبات ،

ميم لمجينات المسؤولة عن ظيور المقاومة المتعددة لممضادات

كما تعد من الممرضات األنتيازية السالبة لممون كرام التي تسبب

الحيوية وأنتقاليا بين األجناس  .ومن ىنا برزت فكرة عزل عدد من

العديد من األمراض المكتسبة في المستشفيات كإلتياب القناة البولية (
 ) UTIوالتياب الرئة المكتسب

عزالت بكتربا الكميبسيال ومن بيئات مختمفة ودراسة حساسيتيا لعدد من

Community acquired

المضادات الحيوية وبالتالي محاولة التعرف ولو بشكل أولي عن

 pneumoniaوغيرىا من األمراض [ ،]1إذ تعزى قدرة ىذه البكتريا

المصادر البيئية األساسية لمعزالت المرضية .

عمى إحداث اإلصابة ألمتالكيا صفة المقاومة لممضادات الحيوية

المواد وطرائق العمل:

كمضادات البيتاالكتام المحممة لمبنسمينات والسيفالوسبورينات التي
تشكل مشكمة عالمية كبيرة [ ،]2كما فسر [ ]3سبب ىذه المقاومة إلى

جمعت ( ) 247عينو بيئية ومرضية من بيئات مختمفة من محافظة

األستعمال المتزايد والمتكرر ليذه المضادات الذي رافقو ظيور

وقد شممت

بغداد لمفترة بين  2016/1/29ولغاية 2016/5/1
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العينات  48عينة من األدرار  69 ،عينة من أصابات الجروح

النتائج والمناقشة:

المصابين بذات الرئة  19 ،عينة مياه صرف صحي  38 ،عينة من

أسفرت عممية زرع البكتريا عمى وسط أكار الماكونكي عن ظيور

والحروق من مستشفى اليرموك التعميمي  36 ،عينة من قشع

عزل وتشخيص البكتريا:

مياه األسالة  16 ،عينة من التربة الزراعية  21 ،عينة من تربة حقول

مستعمرات محدبة ممساء وردية المون براقة ذات قوام مخاطي  ،كما

الدواجن  .إذ تم أجراء الفحص المجيري المباشر لكل عينة ثم زرعت

أظيرت الفحوصات المجيرية والكيموحيوية عمى أنيا عصيات قصيرة

العينات بعدىا عمى أوساط تفريقية وأنتخابية متمثمة بوسط أكار الدم

سالبة لممون كرام موجبة ألختبارات الكاتاليز والفوكس بروسكاور

ووسط أكار الماكونكي لمدة  24ساعة بدرجة ح اررة  37م ثم تم

وأستيالك السترات وسالبة ألختبارات األوكــسيديز والحركة وىذا ما تم

تنقيتيا عمى وسط األكار المغذي لمحصول عمى مستعمرات نقية ،

تأكيده عند الفحص بجياز الفايتك ،

إذ بينت نتائج التشخيص أن 46

وبعدىا أجريت لمعزالت النامية األختبارات التشخيصية والفحوصات

عزلة بكتيرية تحمل صفات بكتريا  Klebsiella sppوبنسبة 18.6

فضالً عن التشخيص بجياز الفايتك  ،ثم بعد ذلك

عزالت بكتيرية أكثر إلى أحتمالية المعالجة بمضادات حيوية قد تكون

الكيموحيوية وباألعتماد عمى المصادر العممية المتبعة لتشخيص
البكتيريا []5

 %من المجموع الكمي لمعينات  ،وقد يعود السبب في عدم ظيور

أختبرت حساسية جميع العزالت البكتيرية المرضية والبيئية تجاه 7

ليا األثر في خفض نسب البكتيريا المعزولة  .وتوزعت العزالت كما

مضادات حيوية ذات تراكيز قياسية مختمفة ىي (, Cefotaxime
Augmentin , Aztreonam , Imipenem

في الجدول ( )1والشكل ( ، )1بواقع  30عزلة بكتيرية من حاالت

Gentamycin ,

مرضية مختمفة ( األدرار  ،القشع  ،الجروح والحروق ) وبنسبة 65.2

 ،) Tetracycline , , Amikacin ,وذلك بأتباع طريقة األنتشار

 %من المجموع الكمي لمعزالت  ،و 8عزالت بكتيريــة بنسبة % 17.4

حول األقراص  Disc Diffusion Methodبأستخدام وسط مولر –

تم عزليا من التربة ( تربة زراعية  ،تربة حقول الدواجن )  ،و8

ىنتون  ،ثم قيست أقطار مناطق التثبيط حول كل قرص وقورنت

عزالت بكتيرية معزولة من مصادر مختمفة من المياه ( ماء اإلسالة ،

بالقياسات العالمية المعتمدة .

ماء الصرف الصحي ) وبنسبة .% 17.4

جدول ( )0أعداد بكتيريا  Klebsiella sppالمعزولة من عينات سريرية وبيئية مختمفة
عدد بكتريا Klebsiella spp
النسبة المئوية
عدد العينات
نوع العينة
41
% 4..8
84
أدرار
48
% 84
9.
جروح وحروق
6
% 48.1
69
قشع
7
% 7.7
4.
ماء صرف صحي
4
% 41.8
64
ماء إسالة
6
% 9.1
49
تربة زراعية
1
% 4.1
84
تربة حقول الدواجن
89
% 411
887
المجموع
تربة حقول
الدواجن ;
10.80%

أدرار
%32.60

تربة
ماء صرف زراعية
صحي ; %6.50
15.20%
ماء إسالة

جروح
وحروق
%26.00

قشع %2.17
6.50%

انشكم ( )1اننسبة انمئىية نهعسالت انبكتيرية قيد اندراسة
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وىذه النتائج جاءت مقاربة إلى النتيجة التي توصل إلييا الباحث []6

المرضى .أما مقاومة البكتريا لمضاد  Cefotaximeكانت بنسبة

في عينات األدرار

 % 82.6وىذه النتيجة مطابقة لنتيجة الباحث [ ]11إذ بمغت نسبة

 ، % 21.8كما تقاربت النتائج مع ما توصل اليو الباحث [ ]7إذ

المقاومة تجاه ىذا المضاد  ، % 82وقد يعود سبب المقاومة إلى

بمغت نسبة ىذه البكتيريا في عينات القشع  ، % 12وقد يعود سبب

حدوث تغير في حاجز النفاذية إذ يحتوي الغشاء الخارجي لمبكتيريا

األختالف في ىذه النسب إلى أختالف مكان جمع العينات وأختالف

قنوات بروتينية تدعى البورين تعمل عمى منع دخول المضادات إلى

الظروف الصحية التي يعيشيا المرضى ،ويعود السبب إلى أنتشار ىذه

داخل الخمية البكتيرية [ . ]12في حين سجمت العزالت البكتيرية

البكتريا في بيئات المستشفيات إذ أنيا تعد من أكثر األنواع تفشياً في

فقد كانت نسبة مقاومة

إذ كانت نسبة

Klebsiella pneumonia

حساسية كبيرة تجاه مضاد Imipenem

العزالت ليذا المضاد  % 3وقد يعزى ذلك إلى عدم أمتالك ىذه

المستشفيات لقدرتيا عمى تطوير وسائل مختمفة لمقاومة المطيرات

العزالت لمبالزميدات التي تساىم في زيادة مقاومة البكتريا ليذه

ومضادات الحيوية .

أختبار حساسية البكتريا لممضادات الحيوية :

المضادات ويدل ىذا عمى أن المضاد الحيوي  Imipenemىو من
أكثر المضادات تثبيطاً لنموالعزالت البكتيرية مما قد يجعمو العالج

درست حساسية العزالت البكتيرية المرضية والبيئية تجاه  7مضادات

األفضل ألخماج ىذه البكتريا.

حيوية وبينت النتائج في الشكل ( )2أن ىناك تباين في العزالت

أما بالنسبة لمضادات مجموعة األمينوكاليكوسيدية ، Gentamycin

بالنسبة لمقاومتيا لممضادات الحيوية فوجد أن نسبة المقاومة الكمية

ومضـ ـ ـ ــاد

لمعزالت المرضية والبيئية تجاه مضاد  Aztreonamكانت  % 39من

 Amikacinفـ ــقد كانت نسبة مقاومتيما % 28 ، % 13

عمى التتابع  ،وجاءت ىذه النتائج مقاربة لما توصل إليو [ ]13بالنسبة

مجموع العزالت الكمية  ،وىذه النتيجة مقاربة لنتائج الباحث [ ، ]8إذ

لمضاد  Gentamycinالذي بمغت مقاومة العزالت لو  % 16وتعزى

بمغت مقاومة العزالت ليذا المضاد  ، % 45.5كما وجد أن مقاومة

حساسية البكتريا ليذه المضادات إلى دليمو العالجي الضيق والمتمثل

العزالت تجاه مضاد  Augmentinكانت بنسبة  % 95وىذه النتيجة

بأرتفاع سميتو داخل الجسم أو إلى عوامل أخرى تتأثر بيا العزالت

مقاربة لمنتيجة التي تحصل عمييا الباحث [ ]9إذ كانت العزالت مقاومة

البيئية  .أما مضاد  Tetracyclineفكانت نسبة مقاومة العزالت

إتجاه ىذا المضاد بنسبة  % 100ولم تتفق ىذه النتيجة مع نتيجة

البكتيرية لو

الباحث [ ]10إذ كانت العزالت مقاومة بنسبة  ، % 35وقد تعود ىذه

 . % 76كما أظيرت العزالت المرضية والبيئية

المعزولة مقاومتيا ألكثر من مضاد حيوي واحد .

المقاومة العالية إلى االستعمال العشوائي لممضادات الحيوية من قبل

R%

S%

شكل (  ) 6النسبة المئوية لمقاومة وحساسية بكتريا  Klebsiella sppتجاه المضادات الحيوية
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من جانب أخر أظيرت النتائج الموضحة في الجدول ( )2أن العزالت

 %83.3ولمضاد  ، %100 Cefotaximeفي حين سجمت العزالت

المأخوذة من النموذج المرضي (األدرار) قد قاومت مضاد

حساسية كبيرة تجاه مضاد  Impenemبمغت  %100أما نسبة

 Augmentinومضاد Tetracyclineبنسبة  %93.3وىذه تعد من

مقاومتيا تجاه المضادين  Gentamicinو  Tetracyclineفقد بمغت

أكثر العزالت مقاومة لممضادات الحيوية  ،كما بمغت نسبة مقاومتيا

 % 50 ، %8.3عمى التوالي  .كما لوحظ أن العزالت المأخوذة من

لمضاد  ، %66.6 Cefotaximeفي حين بمغت نسبة مقاومتيا

(القشع) مقاومة بنسبة  %33.3تجاه كل من المضادات Amikacin

لممضادات %6.6 Impenem , Aztreonam ، Gentamicin ,

Tetracycline ،Gentamicin ،

 %100تجاه

 %6.6 ، %20 ،عمى التتابع  ،كما أمتمكت حساسية كبيرة تجاه

 Cefotaxime ، Augmentinكما وجد أنيا مقاومة بنسبة %66.6

مضاد  Amikacinبنسبة  . %100أما العزالت المأخوذة من

تجاه مضاد  ، Aztreonamكذلك سجمت العزالت حساسية كبيرة

(الحروق والجروح) فقد قاومت مضاد  Augmentinبنسبة ، %91.6

بنسبة  %100لمضاد . Impenem

وبنسبة

كما بمغت نسبة مقاومتيا لممضادين  Amikacinو Aztreonam

انـمـضـبدات
انـحـيـــــىيـــة
Augmentin
30 mg/disk
Amikacin 30
mg/disk
Aztreonam
30 mg/disk
Imipenem
10 mg/disk
Gentamicin
10 mg/disk
Tetracycline
30 mg/disk
Cefotaxime
30 mg/disk
انمجمىع انكهي
نهعسالت

جدول ( )6مقاومة العزالت البكتيرية المرضية والبيئية لممضادات الحيوية
بـكـتـيـــــريــب No:(46) Klebsiella spp
مصدر انعسالت انمقبومه وعددهب ونسبتهب انمئىية
مبء اسبنة

مبء صرف
صحي

تربة
زراعية

تربة حقىل
دواجن

مجمىع
انعسالت
انمقبومة

)%100( 7

)%100( 3

)%100( 5

)%95( 11

-

-

)%88( 43

)%20( 4

)%39( 48
)%3( 4

االدرار

انحروق
وانجروح

انقشع

)%93.3( 41

)%91.6(44

(%100( 3

)%100(4

-

)%83.3(10

)%33.3( 4

-

)%28.5( 2

)%20( 3

)%83.3(10

)%66.6( 2

-

)%28.5( 2

-

)%6.6( 4

-

-

-

-

-

-

)%6.6( 4

)% 8.3( 4

)% 33.3(4

-

)%28.5( 2

-

)% 20( 4

)%43( 6

)%93.3(41

)%50(6

)%33.3( 4

)%100(4

)%100( 7

8
()%66.6

)%80( 1

)%76( 35

)%66.6(10

)%100(48

(%100( 3

)%100(4

)%85.7( 6

)%100( 3

)%60( 3

)%88( 38

3

4

7

3

5

16

45

48

أما بالنسبة لمعزالت البيئية فموحظ أن العزالت المعزولة من النموذج

 ، Amikacinكما أظيرت حساسية بنسبة  %100لمضاد

البيئي (ماء اإلسالة) أبدت مقاومة تجاه كل من المضادات

 . Impenemأما بخصوص العزالت المعزولة من (التربة الزراعية)

 Cefotaxime ، Tetracycline ، Augmentinبنسبة ، %100

فقد أبدت مقاومة بنسبة  %100تجاه Cefotaxime ، Augmentin

، Aztreonam

أما مقاومتيا لمضاد  Tetracyclineفقد بمغت  %66.6في حين

 . Amikacin ، Impenem ، Gentamicinكما وجد أيضاً أن

أظيرت حساسية كبيرة تجاه بقية المضادات  .وفيما يخص العزالت

في حين سجمت حساسية كبيرة تجاه مضادات

المعزولة من (تربة حقول الدواجن) فوجد أنيا مقاومة لمضاد

العزالت المعزولة من (ماء الصرف الصحي) مقاومة بنسبة %100

لمـ  ، Tetracycline ، Augmentinكما أبدت مقاومة أقل تجاه

Augmentin

مضاد  Cefotaximeوبنسبة  ، %85.7وأظيرت العزالت أيضاً

، Gentamicin

مقاومة بنسبة  %28.5تجاه ، Gentamicin

، Aztreonam

وبنسبة

%100

،

أما

بالنسبة

لممضادين

 Aztreonamفقد بمغت نسبة مقاومة العزالت

تجاىما  ، %20كما تقاربت نسبة مقاومة العزالت لممضادين
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 spp.المعزولة من عينات سريرية  .رسالة ماجستير  ،معيد

 Cefotaxime ، Tetracyclineفقد بمغت نسبة مقاومة العزالت لمـ

اليندسة الوراثية والتقنيات األحيائية  ،جامعة بغداد.

 %80 Tetracyclineو لمـ  ، %60 Cefotaximeكما لوحظ أنيا
حساسة تجاه المضادين  . Amikacin ، Impenemونستنتج من

.7

لمبكتريوسين المنتج من بكتيريا  Klebsiella sppالمعزولة

ذلك أن العزالت المرضية المعزولة من نموذج الجروح والحروق ىي
أكثر العزالت مقاومة لممضادات الحيوية التي أبدت مقاومتيا لـ 6

من مصادر سريرية مختمفة .رسالة ماجستير  ،كمية العموم ،

مضادات حيوية وقد تعود صفة المقاومة ىذه إلى األستعمال المفرط

الجامعة المستنصرية .

غير الرشيد لتمك المضادات من قبل المرضى المراجعين أو الراقدين

.8

الزنكنة  ،إيمان عباس عمي ( .)6106دراسة بكتريولوجية

ووراثية لبكتيريا  Klebsiella sppالمعزولة من أصابات

في المستشفى أو ألحتوائيا بالزميدات تحمل الجينات المسؤولة عن
صفة المقاومة لممضادات الحيوية بالنسبة لمعزالت البكتيرية المرضية
والبيئية [ ، ]14وأكثر العزالت حساسة لممضادات الحيوية

حبيب  ،عالء سالم حمزة ( . )6112دراسة وراثية

مرضية مختمفة  .رسالة ماجستير  ،كمية التربية لمعموم الصرفة

ىي

 ،جامعة ديالى .

العزالت البيئية المعزولة من ماء اإلسالة والتربة الزراعية التي أبدت

 .9فميح  ،عمر نعمة ()2016

حساسيتيا تجاه  4مضادات حيوية وبنسبة  %100ىذا وتعد كل من

 .عزل وتشخيص البكتيريا

المسببة ألخماج الجروح والحروق ودراسة بعض عوامل

المضادات  Cefotaxime ، Tetracycline ، Augmentinمن

ظراوتيا وراثياً  .رسالة ماجستير  ،كمية العموم  ،جامعة

في حين يعد مضاد  Impenemمن أكثر المضادات تثبيطاً لنمو

 .10النعيمي  ،أبتهال محمد زاهد ( . )6116األخماج البولية

أكثر المضادات مقاومة من قبل العزالت المرضية والبيئية المعزولة

األنبار.

العزالت البكتيرية المرضية والبيئية مما يجعمو العالج األفضل ألخماج

عند النساء الحوامل  .رسالة ماجستير  ،كمية العموم ،

ىذه البكتريا.
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Isolation and diagnosis of Klebsiella spp from different environmental sites
and a comparative study of it’s susceptibility against some antibiotics
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Abstract:
The aim of this study is to isolation of Klebsiella spp. from different environmental sites
( Human , Soil ,
Water ) and study their susceptibility against some antibiotics . 247 clinical and environmental samples were
collected from different sources from Baghdad governorate (urine and sputum, burns , wounds , water liquefaction ,
sewage , agricultural soil , soil of poultry farms). The results of bacterial cultural ,microscopical and biochemical
tests, and Vitik -2- compact dvice had shown that 46 isolates were belong to Klebsiella spp., the susceptibility of
these isolates toward 7 antibiotics were done by using by the diffusion method disk, and the results showed that 44
isolates (95%) were resistant to Augmantin and 38 isolates (82.6%) to Cefotaxime , tetracycline (76%), while
isolates showed good sensitivity toward Imikacin, Imipenem, Aztreonam, Gentamicin. On the other hand the results
showed that there is variation in the response of these isolates to antibiotics according to the environmental sites ,
the burns and wounds clinical samples were more susceptibal toward Augmantin and Cefotaxime, while the isolates
which were taken from water, agricultural soil were sensitive towards Imikacin , Imipenem , Aztreonam ,
Gentamicin.
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