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ومسمممحات   فمممروج  جمممروح  حمممرو  عينمممة مفتمممممة مممما الحممماالت المر مممية    درار  674تمممم جمممم   
عينممة من مما عممم   84يفصممت .4407ولغايممة يممبا   4406األنممو والبمعممومل فممتر المتممرة ممما تيممريا ال ممان  

باسممتفدام  ممر  التيممفيه الما ممري والزرعمم   Strep. pyogenesعينممة  57و  Staph. aureusان ما 
.  ا مرت نتمائا افتبمار مماوممة العمزالت لممم Vaitekوالبايو كيميائ  ولمتأكيد يفصت باسمتفدام ج ماز المايتم  

عمزالت  04ما الم ادات الحياتية ما مفتمو المجمامي  تباينما  م  مماومت ما ل ممض الم مادات  وافتيمرت  04
ممما كممر جممنس عممم   سمماس التبممايا  مم  مماومممة الم ممادات. صممممت عممدد ممما البممواد  لمكيممو عمما البكتريمما 

مماومت مما لمم ممادات باسممتفدام تمنيممة تماعممر البممممرة التسمسممم   باسممتفدام جمميا متميممز  ي مما ولمكيممو  ي مما عمما
 staph. Aureaus  و ا ممرت نتممائا الت مماعو بعممد الترحيممر  ا كممر عممزالت multiplex PCRالمتعممدد 

 strep. Pyogenesوالمممي يمكمما اا يتفممم كمخيممر تيفيصمم  وكممر  عممزالت  femAتحتمموي عممم  الجمميا 
ماعمر تمم الكيمو عما وجمود جينمات مماوممة سمبعة مما الم مادات و   نممس الت  Tu(tuf)تحتوي عم  الجيا 

حيمث احتموت   (Amp, tetR, Tri, Gen, Imp, Qnl and mecA)الحياتيمة العائمدة الم  مجمامي  مفتمممة 
 مم  حمميا تباينممت  مم   Qnl,Tri tetR,mecA, Gen, Impعممم  جمميا  staph. aureus كمر عممزالت 

 mecA,Amp,gen,tri ممد احتموت عمم  جينمات   strep. Pyogenes .امما عمزالتAmpاحتواءهما  عمم  
حيث لم يا ر   جمي  العزالت  وما فتر هممض الدراسمة يمكما اسمت مار  Qnlوتباينت    احتوائ اعم  جيا 

تمنية البممرة التسمسمية المتعددة    تيفيه البكتريا ما النمامج المر ية وبصورة دقيمة وتيمفيه مماومت ما 
 .ئعة االستعمار بوقت قصير وج د اقر ودوا الرجوع لممحوصات الروتينية المعرو ةلمم ادات الحياتية اليا

 

 انكهًاث انًفتاحيت:
multiplex PCR,  

antibiotic resistance, 

 strep. Pyogenes,staph. aureus. 

  

 

 

 

 

 

 

 :المقدمة
تعد البكتريا الموجبة   لصبغة كرام ما  هم الكائنات الت  يمكا 
اا تسبب العديد ما اإلمراض المنتيرة عالميا  الت  يتراوح تأ يرها ما 
اإلمراض البسي ة وصوال ال  االمراض الت  ت دد حياة اإلنساا بسبب 
امتتك ا العديد ما عوامر ال راوة الت  تساعدها عم   حداث 

 .ل1اإلصابة 
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لما اصبح تموث الحرو  والجروح باألنواع البكتيرية مسالة 

العمميات مما ادى ال  يائعة    ردهات الحرو  والجروح فاصة بعد 
واا اغمب الممر ات اليائعة والمسببة  .ل2ارتماع نسبة الو يات ب ا  

ام  staphylococcus aureus  Streptococcusلتلت ابات ه  
ازدادت االهمية المر ية ل مض االنواع بسبب ما  حد ته ما  صابات 

 staphylococcusل. يعد  النوع 3عديدة وف يرة    المستيميات  
aureus  ما اهم االنواع البكتيرية االنت ازية الممر ة ام يسبب عدة

اصابات من ا الت ابات الجروح وتكوا الب رات والتمرحات والت ابات 
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الحرو  كما يمكا اا يسبب الت اب العاام والت اب ال دي والسحايا 
ه ييكر الممورا وتجر م الدم وااللت اب الرئوي وتميح الغياء الجنب  اال ان

تكوا همض البكتريا  .ل4والجمد    االيفاه االصحاء   لألنوال بيعية 
م مة جدا لكون ا تسبب االلت ابات المستو نة    المستيميات الت  ما 

مسبب  كأعامالصعب استئصال ا والم اء عمي ا والت  تا ر 
تكاليو لتلت ابات المتعممة بالمجتم  وبالتال  الم اء عمي ا يحتاج ال  

اقتصادية عالية ولحد االا  اا همض البكتريا    حالة زيادة مستمرة 
تحتوي المكورات المهبية عم   .ل5وانتيار واس     جمي  انحاء العالم 

العديد ما الجينات الت  تكوا موجودة ب ا او الت  يعتمد ان ا انتممت 
سية ل ا يعد ما الجينات االسا mecAالي ا ما بكتريا افرى  م اا جيا 

 .Staphيعتمد انه انتمر الي ا ما بكتريا  SCCmec   حيا اا الجيا 
Sciure  (6.  حيا يعد الجيا   FemA  ما العوامر الميمرة

كروموسوميا ويكوا موجودا  بيعيا    المكورات العنمودية المهبية 
 ا ا ة ال  انه يكوا  روريا لمتعبير عا مستويات المماومة لمم يسيميا

المي يساهم بصناعة الجدار  FemAييمر لمبروتيا  FemAوهما الجيا
ويعد هما الجيا ما  .ل7الفموي    بكتريا المكورات العنمودية المهبية  

كصمة مميزة و ريدة لبكتريا  FemA كما يعتبراور الجينات المكتيمة 
staph. aureus  وهو غير موجود    بمية االنواع االفرى  م يعد

ص  ل ا بصورة جزيئية ما فتر استعمار تماعر الم  كجيا تيفي
PCR  (8.  

ما اك ر انواع  streptococcus pyogenesتعد بكتريا 
مراض جمي  اج زة  streptococcusبكتريا  الت  تتسبب     صابة وا 

تتواجد      الجسم المفتممة و نسجته عدا العاام وااللياو الع مية
عادة ما يفه ال  افر باالحتكا   االنو والمم وعم  الجروح وتنتمر

المباير او ما فتر التنمر او مياركة االدوات لميفه المصاب او 
عا  ري  ال عام او الع اس او السعار بالمرب ما اليفه او ال عام 
  المكيوو واك ر االمراض الت  تسبب ا همض البكتريا ه  الحم  المرمزية

تحتوي بكتريا  .ل 9الكم  الحاد    الت اب النسيا الفموي والت اب كبيبات
Strepto. pyogenes  عم  العديد ما الجينات الت  تع ي ا صمة

المماومة لمم ادات الحياتية وبالتال  احداث االصابة دافر الجسم الح  
 tetM  tet L   tet K   tetما همض الجينات جينات   دوا اا تتأ ر

O  erm B حيا يعد  .ل10  وهمض تماوم م ادات التتراسايكميا   
واحدُا ما اهم العوامر الرئيسية الت  تساعد    البناء   Ef-TUجيا 

هو عامر است الة ييمر له ما قبر  TUالحيوي لمبروتيا حيث يعد 

   الجينوم الواحد وهما  Tufيوجد حوال  واحد او  ت ة ما   Tufجيا 
 البكتريا   G+Cيعتمد عم  النوع البكتيري وعم  محتوى البكتريا ما 

  G+Cواحد  م  الا محتواها ما  Tufالموجبة لصبغة كرام تحمر 
لعمر ق   ك يرة وبتتابعات ما هما الجيا   PCRقمير لمل  صمم الم 

المي يكوا  Strepto. pyogenesلما  يعد الجيا التيفيص  لبكتريا 
والنوع TufBو TufAهما  Tufمميز ل ا  م يوجد نوعيا ما هما الجيا 

TufA  هو المي يكوا موجود    بكترياStrepto. pyogenes  اما
 Staphlococcusو   Listeriaو   Bacillus يوجد     TufBالنوع 

يكوا ميابة  Strepto. pyogenesوهما الجيا الموجود    بكتريا 
 .ل11لمجيا المي يساعد    انمسام الفتيا   

 
 المواد وطرائق العمل

 -:تجمع العينات وتشخيص العينا
ل عينة ما حاالت مر ية مفتممة يممت 674تم جم   

 ت االنو واالما الت ابا  المي   الفروج  الجروح  الحرو    االدرار
ل ما مستيم  الرمادي التعميم  العام ولممترة ما تيريا الت اب الموزتيا

 جريت المحوصات المج رية و . 4407ولغاية ي ر يبا   4406ال ان  
اعتماد عم  المصادر العممية المتبعة عالميا لتيفيه  والكيموحيوية
ل و Staph  44استفدام ناام  اب ل ا ا ة ال  12 ;13البكتريا  

ل وافير تم استفدام التيفيه Strepto 44استفدام ناام  اب  
 وما  م افتبرت .Vitek 2 systemالكيموحيوي باستفدام ج از 

مة األقراه وحسب ما ممكور م ادات الحياتية ب ريالعزالت لم مماومة 
لمتعرو عم  مدى حساسية العزالت البكتيرية قيد الدراسة  ل14 

لمم مادات الحياتيمة باستفدام مجموعة ما  قراه الم ادات الحياتية 
 .ل0( الجدور البري انية oxoid المج زة ما قبر يركة

 ( أقراص مضادات الحيوية المستخدمة في اختبار الحساسية1جدول )
انتركيز 

 /يايكروغراو

 قرص

 Antibiotic N انريز

10 TOB Tobramycin 1  

30 C Chloramphenicol 2  

15 Gen Gentamicim 3  

30 CTX Cefotaxime 4  

10 P Pencillin 5  

10 AmP Ampicillin 6  

30 TE tetracycline 7  

10 IPM Imipenem 8  

30 NA Naldix acid 9  

30 VAC Vancomycin 10  

30 FEP Cefepime 11  

25 COT 
Trimethoprim/ 

Sulfamethoxazole 

12  
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 -:استخالص وتنقية الدنا الجينومي
استفمصت عينات دنا الجينوم  لمعزالت البكتيرية البالغ عددها 

باستفدام عدة استفته الدنا الجينوم  لمبكتريا المنتا عزلة بكتيرية 44
 GBB101مي الرقم التسمسم   Geneaidما يركة
  -المستخدمة:البادئات 

ل البادئات النوعية والت  تم تصميم ا بيكر 4  الجدوريبيا 
 ,gentamycinفاه ل مض الدراسة والت  تست دو جينات ال دو  

qnl, hlyA,KcaA, femA, Tu(tuf), trimethoprim, tetR, 
AMP, mecA, impenem  ل والت  ُج زت بيكر (15ل و مًا لما مكر

ل  وقد تمت  (BIONEERل ما يركة Lyophilizedمسحو  مجمد  
 عادة تمويب ا بحجم ما الماء المم ر والمعمم بحسب توصيات اليركة 

ل  م 044Pmol/µlلمحصور عم  محمور فزيا لكر باد  بتركيز  
 .م   44-حما هما المحمور الفزيا بدرجة حرارة 

 ( البادئات المستخدمة في تفاعل البممرة المتسمسل2جدول )
 53ََتسهسم انقىاعذ   انباديءاسى 

 حجى انجين

 bpانًستهذف

femA-F 

femA-R 

CGCAAACTGT 

TGGCCACTAT 
162 

TCACTGGACC 

GCGATTTGAA 

Tu(tuf)-F 

Tu(tuf)-R 

CCGTGGTACT 

GTTCGTGTCA 
265 

GTGACGTCCA 

CCTTCGTCTT 

MecA-F 

MecA-R 

CCAGGAATGCAGA 

AAGACCAAAGCA 
656 

GGGTGGATAGCA 

GTACCTGAGCCA 

Gen-F 

Gen-R 

ATCCCGCAACAG 

CCCGGGACTTA 
600 

AACCTGAAGGC 

TCGCAAGAGCG 

Amp-F 

Amp-R 

TTCCCACGCTA 

CTGGTGTGGCT 
458 

GGCCGGTAACG 

CTTTCTCACCA 

Qnl-F 

Qnl-R 

CGCAGCGACTT 

TCGACGTGCTA 
374 

AGTGATGCACC 

CGCTAGGTTCGT 

Imp-F 

Imp-R 

CTGGTGCTGCA 

ATGGCGGATGA 
280 

GTGCTTGCACC 

CCATGGACGAA 

TetR-F 

TetR-R 

GCTTTGCTCGA 

CGCCTTAGCCAT 
267 

CCCCACAGCGC 

TGAGTGCATATAA 

Tri-F 

Tri-R 

TGGAGTTATCG 

GGAATGGCCCTG 
104 

TCTTGCGTCCA 

ACCAACAGCCA 

femA:Staphaminoacyltransferase.; Tu(tuf):Streptococcus 

pyogenes strain CCUG 4207 elongation factor gene. ; 

mecA:methicillin ; Gen :gentamycin ;Amp : ampicillin ; 

Qnl: qunolate ; imp: imipenem ; tetR: tetracycline ; tri : 

trimethoprim 

 
 Multiplex PCR PreMix:خميط تفاعل 

 BioNEER )ستفدم هما الفمي  المج ز ما قبر يركة   
 PCRالمتكوا ما المحمور المنام لعمر انزيم البممرة 

buffer والنيوكميدات منموصة االوكسجياdNTPs  وانزيم بممرة الدنا
pfu DNA polymerase   وPyrophosphatase and 

pyrophosphate  وصبغةStapilizer and trcking dye. كما
   لمعر ة احجام الم DNA Ladder 044استعمر الدلير الحجم  

لمعر ة ستمة الدنا  1Kbالناتجة بعد الت اعو كما استعمر الدلير 
 المستفمه ما العزالت البكتيرية

 
التحري عن الجينات البكتيرية باستعمال تفاعل البممرة المتسمسل 

Multiplex PCR:- 
 DNAح ر مزيا التماعر الرئيس  غير الحاوي عم  الم

 Multiplexمر تماعر المستفمه ما عينات العزالت البكتيرية لع
PCR   لكر ما بكترياStaph. aureus  Strep. pyogenes ل كر

ما همض  DNAبكتريا عم  حدة وتم تح ير مزيا تماعر لعير عينات 
االنواع البكتيرية باإل ا ة ال  مل  تم ا ا ة عينة سي رة سالبة لكر 
نوع بكتيري م  البادئات الت  ما الممترض اا تع   نتيجة سالبة ل مض 

عينة  00االنواع البكتيرية ليصبح عدد العينات الكمية لكر مزيا تماعر 
ميميتر م 4.4وما  م وزع محمور التماعر الرئيس  عم  انابيب سعة 

 4مايكروليتر لكر انبوبة بعدها ا يو ال  كر انبوبة  45وبحجم 
الفاه لكر عينة ليصبح الحجم الن ائ  لكر  DNAمايكروليتر ما الم  

ل  5مايكروليتر باست ناء السي رة السالبة كما مو ح جدور   47عينة  
بعدها  دفمت    ج از المبممر الحراري باستعمار البرناما المناسب    

ركيز الت اعو  م حمر المزيا    حمر هتم األكاروز المح ر بت
 .% لمكيو عا وجود الجينات0.7

 ( مكونات تفاعل البممرة المتسمسل3جدول )
 انًكىناث

انحجى نعينت 

 ( ( µlواحذة 
 انتركيز اننهائي 

 ـــــــــــــــــــــــ 8 انًاء انًقطر 

Green pre mix 5 1x 

Primer forward 5 Pmol/µl20 

Primer reverse 5 Pmol/µl20 

DNA template 2 ـــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــ 25 انحجى اننهائي
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 النتائج والمناقشة 
البكتيرية المعزولة  بعد اجراء المحوصات الكيموحيوية لمعزالت
نوع ما البكتريا  7;ما مستيم  الرمادي التعميم  تم تيفيه  
  Staph. aureusالموجبة لصبغة كرام والت  يممت بكتريا 

Strep.pyogenes  ومل  اعتمادا عم  الصمات المزرعية والمج رية
وكمل     ApiE20,Api staph, Api strepوالكيموحيوية وباستفدام 

يفصت العزالت المر ية الت  بمغت  .Vitek2ز الم استفدام ج ا
ام اا ر المحه المج ري  Staph. aureusعزله لبكتريا 84

والتصبيغ بصبغة كرام بان ا مكورات موجبه لصبغة كرام تنتام عم  
 عزلة ما بكتريا  57تم تيفيه  .هيئة تجمعات او عناقيد العنب

Strep.pyogenes الما رية اعتمادا عم  الصمات المزرعية و
والكيموحيوية  م  ا رت المستعمرات النامية عم  وس  الدم الصمب  ن ا 

غير منتامة الحا ه  تيبه ق رات الماء صغيرة الحجم ممساء براقة يما ة
وتحا  همض المستعمرة بمن مة تحمر كامر ما نوع بيتا والمي يكوا ق ر 

 .التحمر اكبر تمريبا بمرتيا ما ق ر المستعمرة نمس ا
ب ريمة االقراه لتحديد مدى  اجري افتبار مماومة الم ادات

نوع ما الم ادات  04حساسية او مماومة همض العزالت البكتيرية تجاض 
اعتمادا عم  ق ر من مة الت بي  المحي ة بأقراه الم ادات   الحيوية

ل  م  NCCLS 2013وممارنت ا بأق ار الت بي  المياسية الواردة      
ل العدد الكم  لمعزالت البكتيرية المفتبرة وعدد العزالت 4يو ح الجدور  

الحساسة والمماومة والمتوس ة المماومة لمم ادات الحيوية قيد الدراسة 
 م او حت النتائا اا معام العزالت البكتيرية كانت مماومة ألغمب 
الم ادات الحيوية وهمض النتيجة متوقعة بسبب االستعمار الممر  

دات الحيوية   ت عا ت ور اليات المماومة الت  والعيوائ  لمم ا
 تمتمك ا البكتريا  د اغمب الم ادات الحيوية المستفدمة    العتج

ل وكاا ال دو الرئيس  ما اجراء هما االفتبار هو الحصور   16 
عم  اعم  واقر عزلة لكر ما العزالت البكتيرية المعزولة ما حاالت 

ة او حساسية  د اقراه الم ادات مر ية مفتممة والت  اع ت مماوم
 .الحيوية المستعممة    الدراسة

( تأثير انًضاداث انحيىي انًختهفت تجاه االنىاع انبكتيريت 4جذول رقى )

 االربعت

 اسى انبكتريا
Staph.aureu

s 

Strept.pyogen

us 

 35 60 انعذد

 R I S R I S اسى انًضاد ث

1 Tobramycin 33 0 27 20 0 15 

2 Chloramphenicol 24 0 36 7 0 28 

3 Gentamycin 36 0 24 16 0 19 

4 Cefotaxime 51 0 9 22 0 13 

5 Pencillin 60 0 0 35 0 0 

6 Ampicillin 48 0 12 35 0 0 

7 Tetracycline 56 0 4 10 12 13 

8 Imipenem 8 0 52 4 3 28 

9 Naldixic acid 54 0 6 25 1 9 

10 Vancomycin 18 0 42 7 0 28 

11 Cefepime 58 0 2 29 1 5 

12 
Trimethoprim/ 

Sulfamethoxazol

e 
51 0 9 33 0 2 

R: Resistance. I: Intermediate S: Sensitive 

 
 -:Staph. aureusالكشف عن جينات بكتريا 

   همض الدراسة وما فتر استفدام تماعر البممرة المتسمسر 
Multiplex PCR  وباستفدام  ماا بوادي حيث تبيا عند دما الجينات

ل     femA  mecA Imp  Amp  gen  Qnl, tetR  triال مانية   
ل وجود  الجيا 0تماعر واحد ام اا رت النتائا المو حة    صورة  

 ,mecAالتيفيص  ا ا ة ال  جينات البواد  لمم ادات الحيوية  
gen  Qnl  tetR, tri, Imp   جمي  العزالت 044ل بنسبة    %

البكتيرية المدروسة م  ا ور حزم وا حة    العزالت مات االرقام 
ولم يا ر هما  Ampل بالنسبة لمباد  04  ;  :  4  0المحمية    

وهما التبايا قد يعزى ال  التغاير الورا       .الباد     بمية العزالت
ت ان ا تمتم  هما ال راز التركيب الجين  ولما ال تا ر جمي  العزال

 .ل 17الورا   ل ما الجيا عم  الرغم ما وجود ال راز الما ري له   
   ستالت بكتريا  mecAل حزم وا حة لجيا  18وقد وجد  

Staph. aureus  ممارنة ببكترياstaph epidermis  عم  الرغم ما
لم ادات بكتريا المكورات العنمودية المهبية قد اا رت نتائا لمك ير ما ا

% لمم ادات الحيوية 044عند استعمار  ريمة االقراه ان ا مماومة 
  Gentamycinاا رت نتائا مفتممة  م ت  PCRاال اا عند تحمير الم

اا رت  PCR% لكا عند استفدم 044عم  االقراه اا ر مماومة 
لمم ادات  Staph. aureusواا مماومة بكتريا   %97الجينات بنسبة 
المي  mecAمرتب ة بسببيا رئيسييا وهو وجود جيا الحيوية تكوا 

ييمر لمبروتينات المرتب ة بالبنسميا واا مماومة المكورات العنمودية تنتا 
اما السبب  Staph. sciuriما بكتريا  mecAما اكتساب الجيا 

المي ييتر  بالبناء الحيوي لمجدار  FemAال ان  هو وجود جيا الم 
الفموي لمبكتريا واا هما الجيا م م    التعبير عا المماومة    

ل وما فتر  19المكورات العنمودية  م يوجد  م     همض البكتريا  
النتائا الت  حصمنا عمي ا نجد اا هنا  ت اب  ما بيا المماومة 

يمة االنتيار حور لمم ادات الحياتية بال ريمة الكتسيكية   ر 
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وهما م اب  لحد ما  PCRاالقراهل والتيفيه الجين  باستفدام الم 
ا  عتقة بيا المماومة نل المي وجد اا ه  20م  ما حصر عميه  

لمكيو عا الجينات  Multiplex PCRالكتسيكية ونتائا  حه 
عزلة  مماومة لمم  :4المماومة لمم ادات الحيوية حيث ا بت وجود 

Oxacillin  وmethicillin  كانت تحمر جياmecA   اما العزالت الت
 aacA-aphD كانت تحمر الجيا  gentamycinكانت مماومة لمم 

 .tetKو  tetMكاا مسخور عا مماومته جيا  trtracyclineوم اد 
ل وجود ارتبا  ما بيا البكتريا المماومة  21   حيا مكر     

ئا  حه الجينات باستفدام لمم ادات الحيوية ب ريمة االقراه ونتا
Multiplex PCR  ام وجد اا الجيا المسخور عا مماومة البكتريا

اما مماومت ا لم اد  aacA-aphDهو  gentamycinلمم اد 
Oxacillin  كانت تعتمد عم  وجود جيا mecA   ا ا ة ال  مل

ل    دراسته عند ممارنة  22تتوا   النتائا لحد ما م  ما وجدض  
 رية بالجينية لممماومة لمم ادات الحيوية باستفدام الصمات الما

Multiplex PCR  عزلة تحمر جيا  ;05ما ااmecA  ما اصر
عزلة من ا كانت تبدي لم اد  6;عزلة بيمنا ما ريا  :;4

gentamycin  عزلة من ا  م  كانت تمتم  جيا  09ووجد ااgen  
م اد عزلة ما ريا كانت تماوم 087باإل ا ة ال  انه وجد اا 

erythromycin   ووجد اا همض العزالت جميع ا كانت تمتم  جينات
عزلة من ا تحمر جينات مماومة  040مماومة هما الم اد بينما كانت 

tetracyclin   وهما جينtetM  وtetK  عزلة  048عم  الرغم ما اا
وهما يت اب  م  النتائا ما اا  . م  كانت ما ريا مماومة ل ما الم اد

ال تكوا معتمدة باألساس عم  الصمات الما رية وتكوا  المماومة
محمولة باألساس عم  جينات فاصة لممماومة والت  قد تكوا    بعض 
االحياا موجودة ولكا متوقمة عا العمر  مد ا رت الجينات ولكا نتائا 
المماومة ل ا ب ريمة االقراه كانت حساسة لمم ادات الحيوية بالرغم 

 الجين  اا رت وجود الجينات. يهما اا نتائا التيف

 
لناتج تفاعل البممرة التسمسمي المتعدد  الكهربائي الترحيل( 1صورة )

Multiplex PCRلسمسمةالـDNA باستعمال البوادئfemA، 
mecA،Imp، Amp، gen، Qnl, tetR، tri عمى هالم األكاروز
: معاممة السيطرة   100bp C: الدليل الحجميM%1.1بتركيز 

 .، Staph. aureus:ارقام العزالت لبكتريا 1-10السالبة   
 
 -:Strept. Pyogenesالكشف عن جينات  -

 ,Tu(tuf)  mecA  Amp, Qnlتم استعمار  مزيا البادئات   
gen, tri   ل م  استبعاد بادئtetR  Imp  ومل  بسبب قرب ما ما

ل احتواء جمي  العزالت عم  4اا رت صورة    الجيا التيفيص 
ل ا ا ة ال  احتوائ ا عم  جينات مماومة Tu(tufالجيا التيفيص  

 مد فمت منه  Qnlل اما جيا  mecA, Amp, gen, triالم ادات   
ل م اا همض العزالت ابدت تباينا  :  8  0العزالت مات االرقام المحمية  

مة ومنه انعكس هما    حساسيت ا ومماومت ا لمم ادات الحيوية المستعم
التبايا عم  وجود الجينات    همض العزالت الت  اا رت تباينا وا حا 

المي  Qnl   محتواها ما الجينات فصوصا جيا مماومة م ادات 
ام  .ا ر    قسم ما العزالت والمسم االفر لم يا ر ب ا هما الجيا

المماومة  ermA, ermB, mef(A/E)ل عا وجود جينات  23كيو  
  tetM  tetO  tetKا ا ة ال  جينات  Macrolideلم ادات الم 

tetL  المماومة لم ادTetracyclin  باستفدامMultiplex PCR 
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وتبايا ا ور همض الجينات    العزالت الت  تم استفدام ا وقد وجد اا 
االعتيادي لس ولة الكيو  PCRاستفدام همض التمنية ه  ا  ر ما الم 

نات بتماعر واحد ودقة النتائا المتحصر عمي ا ما همض عا سب  جي
م  ارب   Multiplex PCRل تماعر  24وكمل  استفدم   .التمنية
 .بواديء

لناتج تفاعل البممرة التسمسمي المتعدد  الكهربائي الترحيل( 2ورة )ص
Multiplex PCRلسمسمةالـDNA باستعمال البوادئTu(tuf)، mecA، 

Amp, Qnl, gen, tri،  1.1عمى هالم األكاروز بتركيز %M الدليل :
:ارقام العزالت لبكتريا 1-10 ،: معاممة السيطرة السالبة 100bp،Cالحجمي 

Strep. pyogenes.، 
 

لمتعرو عم   speB  ermB, ermT, ermR, mefه  
وهمض النتائا تت اب   Macrolideومماومت ا لم ادات  strepبكتريا 

ل اا مماومة 25بينما وجد    .نسبيا م  نتائا الدراسة  الحالية
عزلة مماومة  48وما مجموع  mefAاالري رومايسيا تعزى لوجود جيا 

عزلة من ا اع ت  حصًا موجبا لوجود جيا  44 م   Maicrolideلمم 
mefA     وهما التبايا    نتائا الدراسات يعود ال  االفتتو 

المن مة الجغرا ية ام تخ ر    نوع العامر الورا   وجينات الكائا 
ول بيعة المن مة والتوزي  الجغرا   لمعزالت   المج ري الممرض

البكتيرية تأ ير عم  وجود الجينات المماومة لمم ادات الحيوية    همض 
ل اا    البمداا المتوس ة الدفر تكوا همض  26 مد وجد   .البكتريا
ااهريا  Erythromycin  clindamycinا مماومة لم ادات البكتري

بينما    دور  mefAوجينيا وعزى سبب همض المماومة ال  وجود جيا 
امريكيا التتينية م ر االرجنتيا وجد اا المماومة ل مض الم ادات ال 

 م  وانما وجود جيا افر لممماومة هو  mefAتكوا محمولة عم  جيا 
ermB  جد اا جيا المماومة بينما    اوربا وermB  والمي تعزى

عزلة ما همض البكتريا  58ل  مد حصر عم  10   بينما .المماومة له
بسبب احتوائ ا عم  ارب  جينات  tetracyclineكانت مماومة لم اد 
يم ر النسبة العالية    همض العزالت يتبعه  tetMمفتممة  م كاا جيا 

tetO  م tetK  وtetL  ارتبا  بيا مماومة   كما الحا اا هنا
tetracycline  وم ادmacrolide  واستدر عمي ا ما فتر وجود او

  .ermBو  tetMا ور جينيا هما 
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Using Multiplex PCR Technique for Detection of Some Pathogenic Gram 

Positive bacteria and Determination of Its Antibiotic Resistance 

Abstract:-  

450 samples were collected from different pathological cases (urine, wounds, Burns, stool, and nasal and 

pharyngeal swabs) from November 2014 through February 2015. 60 samples were diagnosed as Staph. aureus and 35 

samples were Strep. pyogenes using phenotypic, cultural and biochemical diagnosis features  and definitely diagnosed 

with Vaitek test. Results of antibiotic resistance against different antibiotics showed variations in their resistance to 

these antibiotics, and 10 isolates were selected of each gender on the basis of variation in antibiotic resistance. A 

number of primers were designed to detect bacteria use distinct gene and also to detects resistance to antibiotics using 

multiplex PCR. Agarose gel electrophoresis for polymerization reaction showed that all Staph. aureus isolates had 

femA which might be used as detection marker where all Strep. pyogenes had Tu(tuf), in the same reaction of 

multiplex PCR،detection of seven genes related with resistance to different antibiotic groups (Amp, tetR, Tri, Gen, 

Imp, Qnl and mecA)  were done, all Staph. aureus contained Imp,Gen,mecA, tetR,Tri, and Qnl genes while its varied 

in their contain of Amp gene. Also all Strep. pyogenes had Tri,Gen,Amp and mecA genes while its varied in their 

contain of Qnl which not detected in all isolates. From this study it's easy to use multiplex PCR to detect pathogenic 

bacteria along with their antibiotic resistance without need to long routine work. 

 


