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لبیة الجرام Pseudomonas aeruginosaتعتبر البكتیریا  واع س ن األن دة م دوى  ، واح ض الع ان بع بب لألنس ي تس والت

ول الم. نتھازیة صعبة العالجاإل ة مفع ن مقاوم ة ذلك المتالك ھذه البكتیریا للكثیر من اآللیات التي تمكنھا م ادات الحیوی ض

ى التحل (β-lactamases) زسیبیتا الكتام AmpCنزیمات تسمى نتاج نوع من اإلإمثل قدرتھا على  ل والتي لھا القدرة عل

د . (Cephalosporin)سبورین -و سیفالو (β-lactam) المائي لكثیر من المضادات الحیویة من نوع بیتا الكتام ھناك العدی

ل من اإل ات مث ي  ،AmpG، AmpD، AmpR، NagZنزیم ة والت ي عملی تحكم ف ات إت ق انزیم اج وتخلی ي  AmpCنت ف

ا  ا. Pseudomonas aeruginosaبكتیری د ،أیض ن مروببتی ان م ك نوع ذه  (Muropeptides) سھنال ي ھ ان ف تتحكم

ة د ،العملی ا ببتی و بنت بط وھ دھما مث د ،(Pentapeptides) سأح درومرو ببتی و أنھی ز وھ ر محف  سواآلخ



(anhydromuropeptides). ة ات متفاعل مى البروتین ات یس ن البروتین وع م ربالزم ن ي الب د ف لین-یوج وزن  البنس ذات ال

ھذه البروتینات لھا . PbpGأو  PBP7و ،DacCأو  DacB، PBP5أو  PBP4مثل  (LMM-PBPs)الجزیئي المخفض 

. وبناء وتشكیل الجدار الخلوي في البكتیریانقسام الخلوي والذي یدخل في عملیة اإل ،زیندو ببتیدإز و یبوكسي ببتیدرنشاط كا

یتوبالزمإثبیط ھذه البروتینات بواسطة مضادات البیتا الكتام یؤدي ت ي الس د ف درومرو ببتی الي  ،لى زیادة جزیئات أنھی وبالت

     .مما یساعد على التحلل المائي لھذه المضادات الحیویة AmpCنتاج انزیمات إلى زیادة تخلیق و إیؤدي 

ات إذه الدراسة تھدف ھ ة دور انزیم ى متابع ات  AmpCل دوجلیكان  PBP7و PBP4، PBP5والبروتین وین الببتی ي تك ف

(Peptidoglycan)  ا ي بكتیری ة ف ادات الحیوی ة المض اللة  Pseudomonas aeruginosaومقاوم ا. PAO1س  ،أیض

ات إتھدف ھذه الدراسة  ى دراسة دور البروتین ة  LMM-PBPsل ي عملی اج إف ا و إل ،Pae-AmpCنت اح م ت إیض ذا كان

ا  (spheroplast)من الشكل الكروي  (Bacillus) عادة الشكل العصويإضروریة لعملیة  ي البكتیری  Pseudomonasف

aeruginosa.  كال ض األش یف بع م توص ذلك ت ور(ل ي والمتح زیم إل) الطبیع ا   Pae-AmpCن ي بكتیری ا ف و اختبارھ

Pseudomonas aeruginosa  و بكتیریاE. coli .ات  تم انتاج بعض السالالت المتحورة ،أیضا ى جین وي عل ي تحت الت

زیم  ن ان ل م ة لك ات  AmpCمثبط ك PBP7و PBP4، PBP5والبروتین یط وذل دد التثب ردي أو متع كل ف اللة  بش ن س م

PAO1 . زیم  ،خضاعھا لدراسة تركیب الببتیدوجلیكانإھذه السالالت تم یتھا ل ،AmpCاختبار انتاجھا الن ادات حساس مض

و اختبار وجود  ،دراسة تركیب الببتیدوجلیكانلى إضافة ھذا باإل. LMM-PBPs البروتینات و اختبار وجود  ،البیتا الكتام

   . Pseudomonas aeruginosaفي الشكل العصوي والشكل الكروي في بكتیریا  LMM-PBPsالبروتینات  

قد أبدت  AmpCنزیم إل (AmpC-F4:C3, AmpC-F4:C6)تبین من خالل ھذه الدراسة أن بعض األشكال المتحورة 
لى إ ز عالي جدایقد أظھر نشاط بیتا الكتام (Mature form) بینما الشكل النشط البالغ ،ز منخفض جداینشاط بیتا الكتام

و مقاومة عالیة  AmpCنزیم نتاج كثیف إلإتم مالحظة . زیندو ببتیدإز و یجانب نشاط ثانوي مثل كاربوكسي ببتید
و  DacCمثبط بشكل أحادي أو متعدد التثبط مع  DacBادات البیتا الكتام في السالالت المتحورة التي تحتوي علي لمض

PbpG .تم مالحظة إحتواء تكوین الببتیدوجلیكان على كمیات عالیة من بنتا ببتیدس  في السالالت المتحورة التي  ،أیضا
الساللة المتحورة التي تحتوي على جینات . PbpGو  DacBمع  مثبط بشكل أحادي أو متعدد التثبط DacCتحتوي علي 

مقاومة مضادات  ،AmpCنزیم ٳقد أبدت أعلى المعدالت لكل من إنتاج  ،DacBو  PbpGمع  DacC مثبطة لكل من 
ت المتحورة تبین أن السالال ،بعد فحصھا تحت المیكروسكوب. و زیادة نسبة بنتا ببتید في تكوین الببتیدوجلیكان ،البیتا الكتام

ختالفات إلم تنتج  ،AmpCو DacB، DacC،  PbpGالتي تحتوي علي جین مثبط بشكل أحادي أو متعدد التثبط لكل من 
أوضحت ھذه الدراسة أن نشاط كل من  ،أخیرا. PAO1ملحوظة في الشكل العصوي الظاھري بالمقارنة مع الساللة األم 

DacB، DacC،  PbpG وAmpC عادة الشكل العصوي من الشكل الكروي في البكتیریاإلعملیة  غیر ضروري 


