كفاءة الملتقم البكتيري الخاص في عالج تلوث الحروق ببكتريا Pseud. aeruginosa
 1انمار احمد داؤد الطائي و  1باسمة احمد عبد اهلل و  2علي صالح حسين الجبوري
 1قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق
 2قسم علوم الحياة  ،كلية التربية  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الملخص
تضمنت الد ارسةة عة ل الملةتام البكتيةرخ البةان بةالنو  Pseudomonas aeruginosaالمع ولةة مة ميةام مجةارخ المستاة يات  ،حةددت عياريتةت المسةتبدمة
فةةع عةةلح الحةةروق المسةةتحد ة وقةةور عةةلح تلةةح الحةةروق المسةةتحد ة بةةالملتام البكتيةةرخ والمضةةاد الحيةةوخ

 Amikacinإذ أظهةةرت الد ارسةةة ك ةةاالة العةةلح

بالملتام البكتيرخ .

المقدمة
يعتبةةر المل ةةتام البكتي ةةرخ ال ةةاح  )Phageط يلةةع اجب ةةارخ وه ةةو مة ة عوام ةةل
اإلصةةابة غيةةر البلويةةة  Subcellular infections agentيتكةةا ر فةةع
دابل البكتريا باستبدام بعض أو كل ميكانيكيات التصنيع الحيوخ . )22
يعتاة ةةد فة ةةع الوقة ةةت الحة ةةالع ا اسة ةةتعمال الملة ةةتام البكتية ةةرخ فعة ةةال فة ةةع عة ةةلح
اإلصةةابات البكتيريةةة ولك ة أصةةبا واضةةحاز انةةت ي ة ال بسةةرعة م ة الجسةةم  ،لةةذا

تعةةد أهميتةةت الس ةريرية غامضةةة  ،لكنةةت يسةةتبدم فةةع ا بتبةةارات التابيصةةية

للتعةةرع علةةب البكتريةةا المرضةةية وبمةةا يسةةمب ب ة التنمةةيط بالعا يةةات

Phage

 ، )Typingكما يستعمل فع الدراسات الوبائية . )11
أكتاةةع الملةةتام فةةع سةةنة  1111مة قبةةل عةةالم ااحيةةاال المجهريةةة البريطةةانع
 Felix Twortوبا ةةكل غي ةةر مباا ةةر ف ةةع س ةةنة )1111مة ة قب ةةل ع ةةالم
ااحياال المجهرية ال رنسع الكنةدخ )2 Felix d’Herelleولةم يتةابع العةالم
 Twortاكتاة ة ةافت بينم ة ةةا استاص ة ةةب وبانتظ ة ةةام الع ة ةةالم  d’Herelleطبيعة ة ةةة
الملتام واوضا قابليتت كعامل علجع . )1
يستبدم الملتام البكتيرخ للتميي بةي أنةوا البكتريةا علةب أسةاق ملةتام بةان
ومعةةي أو مجموعةةة مة الملتامةةات التةةع تتعةةرض لهةةا هةةذم الجر ومةةة ، )11
التع لهةا الاابليةة علةب قتةل الجر ومةة وفةع ن ةق الوقةت غيةر م ذيةة للنسةا
ن سةةت  ،جةةرت محةةاو ت عديةةدة سةةتعمال الملةةتام البكتيةةرخ لعةةلح ا لتهابةةات
البكتيريةة  ،ومةع ذلةةح فةا ا بةةتلع الكبيةر بالسةل ت الباصةةة للملةتام بكةةل
ن ةةو بكتي ةةرخ وس ةةرعة تط ةةور اانة ةوا المااوم ةةة للملتام ةةات ه ةةع مة ة العوام ةةل
المحددة المهمة . )11
يتكا ر الملةتام البكتيةرخ م ةل جميةع ال ايروسةات) فاةط دابةل البليةا الحيةة،

المواد وطرائق العمل
جمعة ةت نم ةةاذح مة ة مي ةةام المج ةةارخ مة ة المستاة ة ب بطريا ةةة معام ةةة  ،حية ة
ابةةذت العينةةات م ة

المصةةدر النهةةائع الةةذخ تصةةل اليةةت ميةةام المجةةارخ فةةع

المستاة ة ب قبة ةةل دبوله ةةا الماة ةةرو الب ةةان بالمعاملة ةةة واب ةةذت عينة ةةات بعة ةةد
المعاملة وراةحت العينةة باسةتبدام ورق تراةيا ذات قطةر  121ملةم معامةة
وجافةةة للةةتبلن مة المةواد والاةوائ

العالاةة بةةت وللتاليةةل مة التلةةو

أبةةذ

1

21سم م ميام المجةارخ المراةحة وأجةرخ لةت طةرد مركة خ بسةرعة 2122
دورة/دقياة لمدة  12دقةائق  .مةرر ال اراةا مة بةلل مراةحات باطةر 2222
م ةةايكروميتر إل ال ةةة البكتري ةةا المتواج ةةدة ف ةةع النم ةةوذح  ،أض ةةيع 22س ةةم 1مة ة
ال ارسة

إلةةب دورق جةةاجع ذخ سةةعة 122سةةم 1مغطةةب باطعةةة مة االمنيةةوم

المعةدنع الحةةاوخ علةةب 22سةةم 1مة المةةرق المغةةذخ المضةاعع Twofold
 Concentrated Nutrient Brothالمحضةر حسة

مواصة ات الاةركة

المجه ة فع نصع كمية الماال الماطر .
يوضةةا الاةةكل  )1طرياةةة ع ة ل الملةةتام البكتيةةرخ مة ميةةام المجةةارخ وحس ة
الطرياةةة المبينةةة م ة قبةةل العلمةةاال  ، )3,11حي ة

حضةةر  )1-1سةةم 1م ة

العالق البكتيرخ م نو  Pseudomonas aeruginosaبعمةر  22سةاعة
.
أبذ 1سم 1م المعلق البكتيةرخ المحضةر سةابااز وأضةيع إلةب مة ير الةدورق

وطالمةةا ا حجمةةت يمنةةع ملحظتةةت مباا ةرة إ باسةةتبدام المجهةةر ا لكترونةةع

ال ج ةةاجع وحضة ة فة ةع درج ةةة حة ة اررة ْ 11م لم ةةدة  22س ةةاعة واعتب ةةر م رع ةةة

لةةذا حاولةةت د ارسةةتنا إلاةةاال الضة ةوال علةةب اسةةتبدام الملةةتام البكتيةةرخ الب ةةان

ذخ قط ةةر  2221م ةةايكروميتر ونا ةةل 8سة ةم 1مة ة ال ارا ةةا إل ةةب أنبوب ةةة ابتب ةةار

فانت م الضرورخ متابعتت وملحظة فعاليتت بوساطة طرائق غير مباارة .
ب ةةالنو  Pseudomonas aeruginosaف ةةع ع ةةلح الح ةةروق المس ةةتحد ة
وق ةةور ع ةةلح تل ةةح الح ةةروق المس ةةتحد ة ب ةةالملتام البكتي ةةرخ والمض ةةاد الحي ةةوخ
. Amikacin

أصلية " "Stock Cultureأبةذت الم رعةة ااصةلية وراةحت بةورق تراةيا
محكمة ةةة الغلة ةةق ونظي ة ةةة ومعامة ةةة وأضة ةةيع اليهة ةةا 222سة ةةم 1م ة ة الكلوروفة ةةورم

للحصةول علةب الملةتام البكتيةرخ  Bacteriophageبصةورة نايةة و ح ةظ فةع
ال لجة لحي ا ستعمال ) . ( 4,5,11

غطاء من االلمنيوم

1سم 3من البكتريا

اضافة 1سم 3من البكتريا إلى  21سم3

التحضين في ْ 33م لمدة  22ساعة

رشح من خالل مرشح بحجم

رسب لمدة  11دقائق

1.22 m

من الراشح
ماء المجاري المرشح

Pseud. aeruginosa
 1سم3

اضافة  1.2سم 3من الكلوروفورم

أنابيب التخفيف

 1.0سم3

 1.0سم3

 2.0سم3

 2.0سم3

 1.0سم3
108-

 1.1سم3

 1.0سم3

 1.0سم3

 2.0سم3

 1.0سم3
107-

زرع  T-brothوحضن لمدة  22ساعة

 9.9سم3

 1.0سم3

105-

106-

 9.9سم3

 1.0سم3

 1.0سم3

 1.1سم3

102-

104-

النموذج

إضافة  2قطرة من
الزرع  ،يمزج ويبرد

في الحمام المائي

االكار السائل كطبقة عليا

اكار علوي

قاعدة من االكار
المغذي

تـركت األطباق ليلــة واحــدة للتحضيــن

)3,11

الشكل ( )1طريقة عزل الملتقم البكتيري من مياه المجاري وتحديد العيار الحجمي له

يوضةةا الاةةكل  )1طرياةةة ع ة ل الملةةتام البكتيةةرخ م ة ميةةام المجةةارخ وتحديةةد

ناةل كةةل مة ير أعةلم إلةةب طبةةق الكةار المحضةةر سةةابااز ومة ح باةةكل رقةةم 8

حضةةرت  )1أطبةةاق جافةةة م ة الكةةار المغةةذخ

 ،عل ةةم ك ةةل طب ةةق بتعي ةةي التركية ة المس ةةتبدم ،

العيةةار الحجمةةع لةةت  ،حي ة
الصل

المعام  ،ابتبرت ك االة التعايم بوضةعها فةع حاضةنة فةع درجةة ْ 11م

ةةم ترك ةةت المة ة ار لتتص ةةل

حضةةنت ااوسةةاط كلهةةا وبوضةةع مالةةو وفةةع درجةةة حة اررة ْ 11م لمةةدة 22-8

لمة ةةدة  22سة ةةاعة  .حضة ةةرت تبة ةةافيع عا ة ةرية متتالية ةةة م ة ة معلة ةةق الملة ةةتام

ساعة  .فحصت المة ار ولةوحظ تكةو الباةع  Plaqusمنةاطق التحلةل) قةدر

معامةةة نظي ةةة

عةةدد الباةةع مةةا بةةي

1

Semisolid

م العينة ااصلية للميام حس

المحضةةر سةةاباا م ة 12

2-

ولغايةةة  . 8-12حضةةرت أنابي ة

حاوي ةةة عل ةةب 12س ةةم 1مة ة الك ةةار المغ ةةذخ ا ةةبت الص ةةل

 )Nutrient Agarومبةردة فةةع درجةة ْ 12-28م  ،أضةيع إلةةب كةل أنبةةو

221سم 1م كل تب يع عارخ أعةلم ةم اضةيع إلةب كةل أنبةو حةاو علةب
مة ة ير التب ي ةةع العا ةةرخ المع ةةي  2222س ةةم 1مة ة المعل ةةق البكتي ةةرخ الح ةةاوخ
علب  8 12بلية/سم. 1

 )212-21وحةةدد عةةدد الملتامةةات البكتيريةةة فةةع 1سةةم

عدد الملتقمات البكتيرية =
) 4,11

المعادلة التية :
عدد المناطق المحللة لكل سم

3

التخفيف × كمية التخفيف المطلوب

تم اجراال ابتبار الحساسية للعديةد مة المضةادات الحيويةة المجهة ة مة

لاد أجريت الدراسة علب جر ومة  Pseud. aeruginosaالتع هع م أهم

حي

ا ةةركة ،Oxoidوالا ةةركتي ااردني ةةة والس ةةورية نت ةةاح اادوي ةةة وذل ةةح باتب ةةا

وأبطر الج ار يم الموجودة فع بمر الحروق والبمجات اابرى نها اكلت

طرياةةة ا نتا ةةار بةةااقران  Disc diffusion methodوهةةع الطريا ةةة
الاياسية والمحورة م قبل منظمة الصحة العالمية . )3,26
إذ نالةةت  )1-1مسةةتعمرات نايةةة للع ة ت إلةةب أنابي ة

حاويةةة علةةب محلةةول

الملةةا الطبيعةةع  821غم/لتةةر ملةةا طعةةام  ،وقورنةةت ك افةةة المعلةةق الجر ةةومع
مةةع أنبوبةةة ماك ر نةةد الاياسةةية اانبةةو المحضةةر م ة اضةةافة  221سةةم 1م ة
محل ةةول كلورية ةةد الب ةةاريوم الة ةةذخ أكم ةةل حجمة ةةت إل ةةب 122سة ةةم 1بوسة ةةاطة %1
حةةامض الكبريتيةةح عيةةارخ  1مةةو ر  .والةةذخ يعةةادل  810×18بلية/سةةم. )1
غمرت ماسحة قطنية معامة بهذا العالق  ،وأ يةل ال ةائض مة العةالق بتةدوير
الماسحة علب الجد ار الدابلية لألنبو  ،ةم رفعةت الماسةحة مة اانبةو .
ناةةر المعلةةق البكتيةةرخ علةةب وسةةط مةةولر هنتةةو  Muller Hintonتركةةت
ااطبةةاق لمةةدة

 )1-1دق ةةائق لتتاةةر

ةةم تجةةع  ،وبع ةةدها ت بةةت أقة ةران

المضةةادات الحيويةةة باسةةتبدام ملاةةط معاةةم  ،ةةم حضةةنت ااطبةةاق فةةع درجةةة
ح اررة ْ 11م) لمدة  )22سةاعة  ،وبعةدها تةم قيةاق قطةر منطاةة الت بةيط لكةل
ق ةةرن وماارنته ةةا م ةةع الج ةةداول الباص ةةة ووج ةةد بع ةةد اجة ةراال ا بتب ةةار ك ةةاالة
المضاد الحيوخ  Amikacinفع علح الجر ومة ). (1,11,14
ام ةةا اس ةةتبدام المل ةةتام البكتي ةةرخ ب ةةالعلح فا ةةد أب ةةذت أربع ةةة أ ارنة ة
 Albinoبن ق العمر والجنق وذات أو ا متااربة  ،ن

مة ة ن ةةو

الاةعر مة منطاةة

الظهةةر بةةدائرة ذات قطةةر  1سةةم تاريب ةاز باسةةتبدام ماكنةةة حلقةةة

الةةة الاةةعر

تمامةاز ،بةةدرت المنطاةةة موضةةعياز باسةةتبدام 1سةةم 1مة مةةادة Lodocaine
 Hydrochlorideوذلح بحانها تحت الجلد للمنطاة المراد حرقهةا المن وعةة
الاعر وبعد حوالع  1-2دقياة استبدمت اة رة العمليةات الجراحيةة المعامةة
بالتلهي ة ة

الكحة ةةولع وسة ةةبنت حتة ةةب ا حم ة ةرار وحة ةةرق الجلة ةةد فة ةةع المنطاة ةةة

المحددة مع مراعاة عدم الوصول إلب اانسجة الربوة تحت منطاة البارة .
أبةذت ماسةحة قطنيةة معامةة وجافةةة وغمةرت فةع المعلةةق البكتيةرخ المحضةةر
س ةةابااز ومس ةةحت من ةةاطق الح ةةرق ل ل ةةة مة ة اا ارنة ة
لحةي حصةول ا لتهةا

كسيطرة  ،تركت ااران

وت ةةرح اارنة ة

ال ارب ةةع

وملحظةة ا حمةرار والةورم

والاةةيا فةةع منةةاطق الحةةرق وعلجهةةا بةةالملتام البكتيةةرخ وماارنتةةت مةةع المضةةاد
الحيوخ . Amikacin

أعلب نسبة فع الجر ومة المتواجدة فع الحروق قيد الدراسة .
لاد وجد الباح

 )22 Sarsoorا الجر ومة ذات نسبة  %1121ت داد

إلب  %21كلما اد بااال المريض فع المستا ب  ،و ت ال النسبة عالية فع
الحروق وباصة حروق الج ال الس لع م الجسم او الحروق الكاملة السمح
 . )18كذلح فا نسبة عالية تم تسجيلها بوساطة )25 Thompson
بلغت  ، %11وابرى م قبل  Ramirezوجماعتت  )21بلغت . %22
يوضا الجدول  )1حساسية ومااومة بكتريا Pseud. aeruginosa
للمضادات الحيوية  ،إذ كانت مااومة للمضادي
 Imipenemاللذا

يعتب ار

م

 Ciprofloxacinو

المضادات المهمة فع الاضاال علب

البكتريا بالرغم م ا هذم البكتريا تكو مااومة للعديد م المضادات فع
المبتبر  . )15,20 In vitroيضاع إلب هذا ا المضاد ااحادخ قد
يلقع مااومة م قبل هذم البكتريا رغم حساسيتها لت و تعرض سل تها
لط رة نتيجة التعرض الم رط فع منطاة الت بيط للمضادات الحيوية
كمضادات Trimethoprim، Ampicillin

Nalidixic acid،

و

 . (8,23) Cefuroximeكما ي ر استعمال المضاد ااحادخ علب حجم
قطر الت بيط لمضاد م ل . )6 Carbenicillin
كما أبدت هذم البكتريا حساسية للمضادات ، Tobramycin
، Piperacillin ، Gentamicin ، Amikacin ، Ceftazidime
 Netilmicin،Carbenicillinو  . Chloramphenicolوأكدت دراسة
الباح

 Davisو  )8 Shiresوالباح

 Mannوجماعتت  )15أ هذم

المضادات قادرة علب الاضاال علب البكتريا رغم المااومة التع تبديها فع
بعض ااحيا .
ذكر الباح

Schoni

 )23أ م اافضل جمع ا ني م المضادات

الحيوية عند علح ا لتهابات الناجمة ع  Pseud. aeruginosaبسب
مااومتها العالية تجام معظم المضادات الحيوية  ،يضاع إلب هذا ا
 Chloramphenicolم مجموعة المضادات الم رة علب تصنيع بروتي
البلية وهو كابا للبلية وذو مدى واسع ويرتبط بالوحدة الرايبوسومية 50S
ويمنع الروابط الببتيدية م

التكوي

.ا

مضاد  Carbenicillinم

مجموعة  Penicillinsالواقعة تحت مجموعة  -lactamالم رة علب
تصنيع الجدار البلوخ للبكتريا والذخ ي بط البروتينات المرتبطة بالبنسلي .
أما  Netilmicinفهو م

 Aminoglycosidesالم ر علب تصنيع

بروتي البلية .)19

النتائج و المناقشة

الجدول ( )1حساسية ومقاومة النوع  Pseud. aeruginosaللمضادات الحيوية المستخدمة لها قيد الدراسة .

عدد العزالت

Tobramycin

Ciprofloxacin

Ceftazidime

Amikacin

Gentamicin

Piperacillin

Imipenem

Carbencillin

Cefotaxime

Netilmicin

Chloramphenicol

نوع الجرثومة المعزولة

C NET CTX PY IPM PRL CN AK CAZ CIP TOB
*10

5

30

30

10

100

10

100

30

30

30

S

R

S

S

S

S

R

S

M

S

S

33

Pseud. aeruginosa

*) تاير أرقام المضادات الحيوية إلب تراكي ها بالمايكروغرام  /قرن .
2-

حدد العيار الحجمع للملتام البكتيرخ حس

ما جاال فع المواد وطرائق

العيار الحجمع للملتام فع التبافيع 12

العمل إذ لوحظت مناطق التحلل Plaques

الباع ) فع الم ار  ،وقدر

 ) 12كا يظهر مناطق تحلل قليلة وهذا قد يعود الب العيار الحجمع

 ، )212-21وحدد عدد الملتامات البكتيرية فع

الذخ

عدد الباع ما بي

1سم 1م

العينة ا صلية ووجد بانت = :

التب يع 12

2-

3

 ، ) 10 × 24وجد ا

8-

المنب ض للملتام عند هذا التب يع  .لذلح استبدم التب يع 12

الواضحة  ،وأهملت باية التبافيع لالة عدد المناطق المحللة  ،حي

ا

2-

كا عدد المناطق المحللة فيت متناسبة مع كمية الجر ومة  ،توضا الصورة
 [ )1أ،

هو أفضل تب يع حدد فيت العيار الحجمع للملتام البكتيرخ

المستبدم قيد الدراسة  ،إذ حصل علب عدد م مناطق التحلل Plaques

12 ،

1-

12 ،

1-

12 ،

1-

،

] تكوي الباع  )Plaquesللملتام البكتيرخ البان بالنو

 Pseud. aeruginosaعلب وسط الكار المغذخ بعد تحضي  18ساعة
فع درجة ح اررة ْ 11م .

ب

أ

الصورة ( [ )1أ  ،ب ] تكوين البقع ( )Plaquesللملتقم الخاص للنوع  Pseud. aeruginosaعلى وسط اآلكار المغذي
بعد تحضين  11ساعة في درجة 33م
استبدم الملتام البكتيرخ كعلح وحس

ما جاال فع المواد وطرائق العمل ،
واحمرار فع منطاة

حي لوحظ بعد مرور  12-28ساعة حصول التها
الحرق لألران ال ل ة  .ولم ِ
يبد ا رن الرابع السيطرة) الذخ تعرض
للحرق ودو وضع البكتريا أية علمات لللتها
يوما أما ااران

وا ع بعد أك ر م 22

ال ل ة اابرى فاد ترح ااول دو علح وتعرض للموت

بعد حوالع  21يوم زا وتمت معالجة ال انع بالمضادات الحيوية إذ استبدم

المضاد الحيوخ  Amikacinرقاز بالوريد الحافع ا ذنع و بواقع )11
 ml / I.Uكل  )12ساعة لمدة  )1أيام وعولر اارن

ال ال

بالملتام

البكتيرخ قد ا ع م ا لتهابات بواقع  )1-2أيام  ،أما اارن
بالمضاد الحيوخ فاد ا ع م ا لتها

المعالر

بعد مرور  )1-1أيام وهذا يدل

علب ا العلح بالملتام البكتيرخ كا أسر م العلح بالمضاد الحيوخ.
ا

الملتام البكتيرخ ياكل مجموعة م

ال ايروسات التع لها العديد م

المضائع الجر ومية التع تتوافر طبيعياز فع ااماك

التع تتواجد فيها

الجر ومة م ل أمعاال ا نسا  ،الحيوانات  ،الحارات  ،ال ضلت  ،ميام
المجارخ والتربة ويوضا وجودها بوساطة ال عالية التحللية التع تكونها فع
م ار الجر ومة الممرضة ا ناال النمو ال عال  .وتعتبر عوامل اديدة

البكتيرخ واعطع رقا بن ق الوريد و بواقع 2سم 1كل  )12ساعة لمدة

البصوصية  ،تعمل ضد جنق واحد م الجر ومة او أنوا متعلاة بها

 )1أيام أيضا وبمرور  )1-2أيام لوحظ فع كل اارنبي ال انع وال ال

 . ) 9ا قابلية ال ايروسات البكتيرية الملتامات البكتيرية) لتحليل وقتل

تأ ير العلح المستبدم فع الاضاال علب البكتريا وبالتالع ا لتها
حد

فع منطاة الحرق  ،إذ لوحظ ا اارن

الذخ

المعالر باستبدام الملتام

البليا البكتيرية قاد إلب أمل استبدامها كعلح فعال ضد ا لتهابات
والعديد م

التجار

تم تطبياها مع نتائر مبتل ة  . )16عند معاملة

الملتامات البكتيرية باكل جيد فا كل ملتام يكو منطاة تحلل Plaques

بالمتلام البكتيرخ  ،كما موضا فع الصور 2

واحدة وتبتلع مناطق التحلل وعددها بابتلع التب يع المستبدم وتص

ح).

النماذح المااسة فع أطباق مع يادة قليلة فع كمية الجر ومة الحساسة  .ا

كذلح تبي الدراسة ا تأ ير الملتام البكتيرخ كا أفضل م المضاد الحيوخ

تعداد المناطق المحللة  Plaquesماابت إلب تعداد مستعمرات الجر ومة
. )12

المنتب

 ،ح ) والصور 3

،

 )Amikacinوبالرجو إلب ابتبار الحساسية للمضادات الحيوية

لهذم الع لة اذ وجد ا هذا المضاد كا ااك ر تأ ي ازر تجام هذم الجر ومة

بينت الدراسة وباكل واضا ا استبدام الملتامات كا ذا تأ ير علجع

وبالرغم م ذلح فا فترة علح الملتام البكتيرخ كانت أسر م المضاد

جيد وباصة للسل ت المااومة لهذا الكائ با عتماد علب التادير الحجمع

الحيوخ ونستنتر م كل هذا ا استعمال الملتام أفضل وأسر م المضاد

لكمية الملتام  ،وكمية الجر ومة الموضوعة علب الجلد المحترق لألرن

الحيوخ فع علح ا لتهابات  .ا انت ونظ ازر لكو العلح بالملتام البكتيرخ

الذخ يعتبر ضروريا لتحديد هذم النتيجة  . )10توضا الصورة 2أ) ،
1أ) التها
حي

جلد ا رن

لوحظ ا

هذا ا رن

بعد اصابتت بجر ومة Pseud . aeruginosa
ا ع بعد  )1-2أيام م

استبدام العلح

غير متوفر دائماز ويأبذ وقتاز طويلز للتحضير وضم هذم ال ترة قد تظهر
سل ت جديدة تغ و منطاة الحرق وممرضات أبرى ولهذم ااسبا

باستعمالت فاط فع الحا ت التع تكو فيها المضادات الحيوية مااومة م
قبل ااحياال المجهرية . )16

الصورة ( [ )2أ ] التهاب جلد األرنب بعد إصابته ببكتريا Pseud. aeruginosa

الصورة ( [ )2ب ] شفاء الحرق الذي أجري لألرنب بعد
اصابته ببكتريا  Pseud. aeruginosaوعالجه بالمضاد
الحيوي  Amikacinبواقع ml / I.U 10

ينصا

الصورة ( [ )2ج ] شفاء الحرق الذي أجري لألرنب بعد اصابته
ببكتريا  Pseud. aeruginosaوعالجه بالمضاد الحيوي
 Amikacinبواقع ml / I.U 10

Pseud. aeruginosa ) [ أ ] التهاب جلد األرنب بعد إصابته ببكتريا3( الصورة

) [ ج ] شفاء الحرق الذي أجري لألرنب بعد اصابته3( الصورة
 وعالجه بالملتقم البكتيريPseud. aeruginosa ببكتريا

) [ ب ] شفاء الحرق الذي أجري لألرنب بعد اصابته3( الصورة
 وعالجه بالملتقم البكتيريPseud. aeruginosa ببكتريا

References
1. Alexander, S. K, and
Strete, D. (2001). “
Microbiology”: A Photographic Atlas for the
Laboratory. Benjamin Cummings, animprint of
Addison Wesley Longman ,Inc.,pp.69-91
2. Barrow, P. A. and Soothill, J. S. (1997). Bacteriophage
therapy and prophylaxis: rediscovery and renewed
assessment of the potential. Trends. Microbiol., 5:
268–271.
3. Bauer, A.W.; Kirby, W.A.M.; Sherris, J.S. and Turk,
M.(1966). Antibiotic susceptibility testing by a
standarized single disck method.Am.J. Clin. Pathol.,
45:493 - 496.
4. Benson, H. J. (1998). “Microbiological Applications
Laboratory Manual in General Microbiology”. 7 th
ed.WCB McGraw .Hill.,PP.105-191 ,139-141.
5. Cappuccino , J.G. ; Sherman , N.(2001) . “
Microbiology a Laboratory Manual ” .16 th.ed.,
pp.231-234 .
6. Collee , J; Gerald , G. ; Fraser , F. ; Andrew , G. ;
Marmion , M ; Barrie , P. ; Simmon , S.and Anthong
N.(1996) . “Practical Medical Microbiology ”.14 th.ed
Churchill Livingstone .Newyork.,pp.131-150.

7. D’Herelle, F. (1917). Sur un microbe invisible
antagoniste des bac. dysenteriques. Crit. Rev. Acad.
Sci. Paris. 165 - 373.
8. Davis ,J.M and Shires , G.T. (1991). “Principles and
Management of Surgical Infections” .J.B. Lippincott
Co, Philadelphia.
9. El-Ghoroury ,A.A. ; Lackany ,A.S. ; Mazloum , H.A. ;
Abbas, A.M.A. (1972 ( .“Principles of Medical
Microbiology” , Dar El-Maaref , Cairo .,pp. 60.
10. EL-Tahan ,A.X. ; EL-Beheiry , A.S. ; Massoud , B. ;
Gornaa ,R. (1983). Evaluation of Bacteriophage
therapy in burn wound sepsis .Bull. Alex . Fac.
Med., 4: 964-971.
11. Harley, J. P. and Prescott, L. M.(1996). Laboratory
Exercises in Microbiology 3rd ed. WCB McGraw
.Hill.,PP.149-186.
12. Jawetz , E. ; Meinick , J.L. ; Adel berg ,E.A. (1974).
“Medical Microbiology”. 11th ed., Lang medical
publication. California ., pp: 211-250.
13. Kaczkowski, H.; Weber,D. B.; Dabrowski, M.;
Zdrojewicz, Z. and Cwioro, F. (1990). Use of
bacteriophages in the treatment of chronic bacterial
diseases. Wiad. Lek., 43:136-141.

14. Koneman ,E.W. ; Allen ,S.D. ; Junda , W.M. ;
Schreckenberger ,P.C and Winn , W.C.(1997).
“Color Atlas and Textbook of Diagnostic
Microbiology”. 5th ed. Lippincott - raven publishers.
philadelphia.,pp.171-844.
15. Mann, Ch. V.; Williams, N. S. and Russell, R.C.G.
(1997). “Baily and Loves
Short Practical of
surgery”. 20th ed.,pp.20-132 .
16. Massound , B.k. ; Talaat ,M.; Omar , N.Y. ;Lackany
,H.S. (1991). Bacteriophage therapy of chronic
Pseudomonas aeraginosa infection of the ear .J.
Health. Assoc . Egypt.
17. Mourad, A.S. (1976(.“Virology for medical students”.
The general Egyptian
book. Organization.
Alexandria., pp. 46-58.
18. Nagwa, B.Z. (1982) .Role of faecal Pseudomonas
aeraginosa in post-burn infection in the Main
Alexandria University Hospital Burn Unit. M.ch.
Thesis,Univ. Alexandria . Fac. Medcine.
19. Nester, E.W. ;Anderson, D.G. ;Roberts ,C.E. ;Pearsall ,
N.N. and Nester, M.T.(2001). “Microbiology a
human perspective” ,3rd ed.McGraw -Hill Higher
Education.,pp.495-521,691-712.

20. Pollack, M. (2000). Pseudomonas aeruginosa. In:
Mandell ,G.L. Bennett, J.E., Dolin, R., eds.
“Principles and Practice of Infectious Diseases”. 5 th
ed. New York, NY: Churchill Livingstone.,pp. 231027.
21. Ramirez ,A.T. ; Melendres , F.X. ; Capii , C.A. (1979)
Pseudomonas resistance to gentamicine . Scand
.J.P.I.Rec.Surg.,13:69-71.
22. Sarsoor ,B.Z. (1980). The Microbial Pattern of the
Burned Wound.M.ch. Thesis. Univ. Alexandria ,Fac.
Medicine.
23. Schoni, M. (2003). Macrolide Antibiotic Therapy in
Patients with cystic fibrosis. Swiss Med Wkly.,
133 (21-22): 297-301.
24. Shrayer, D. (1996). Felix d’Hérelle in Russia. Bull.
Inst. Pasteur., 94: 91–96.
25. Thompson, M. (1970). The burns unit in Copenhagen.
Time of onset and duration of infection . Scand. J.PI
. Rec. Surg.,4:61.
26. Vandepitte .J. ;Engbaek , K. ;Piot , P. and Heuck ,
C.C.(1991).”Basic Laboratory Procedures
in
Clinical Bacteriology “.Ward Health Organizatoin ,
Geneva.,pp.78-93.

Efficiency of Specific Bacteriophage To Treated Contaminated Burns in
Pseudomonas aeruginosa
1
1
2

Anmar A.D.AL-Taie, 1 Basima A.Abdulla and 2 Ali S. Hussein

Department of Biology, College of Science, University of Mosul, Mosul, Iraq
Department of Biology, College of Education, University of Tikrit, Tikrit, Iraq

Abstract
The study involved the isolation of specific bacteriophage to Pseudomonas aeruginosa from hospital sewage water and
its titer was determined in treating induced burns. A comparison was made between those burns treated by
bacteriophage and those that were treated with Amikacin antibiotics which showed the efficiency of bacteriophage
therapy.

