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  الكشف عن جينات المقاومة المكتسبة للفانكومايسين في العزالت المحلية        
Escherichia coli  وعالقتها مع طرز المقاومة األخرى 
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الدراسـة جمـع    ابن  (عينة سريريـة    374شملـت هذِه  الحروق، خروج( من مستشفـى  الجروح،  االدرار، 
  للوالدة، مستشفـى اليرموك التعليمـي ومستشفـى االمـام علـي فـي بغـداد وغير سريرية )ماء نهر دجلـة البلـدي  

و بغداد  بكتريـا  في  وجـود  عـن  للتحـري  األعمـار  مختلـف  ومـن  الجنسيـن  كـال  ومـن  حدائق(  تربـة 
Escherichia coli    وتشخيـص تم عزل  لبكتريـا    77اذ  %، 20.58وبنسبة      Escherichia coliعزلـة 

ونظـام   والكيمـوحيـويـة  والمجهريـة  الزرعيـة  الفحوصـات  الى  اجري   VITEK2.وجهـاز  Api-20 Eاستنادا 
مـولـر آكـار  وسـط  على  الفانكومايسيـن  الحيـوي  للمضـاد  البكتريـا  عزالت  لجميع  الحساسيـة  هنتـون   -اختبـار 

وا باألقـراص،  االنتشـار  طريقـة  النتـائـج  بـإستعمـال  لبكتريـا  73ظهرت  المقاومـة   Escherichia coli عزلـة 
مقاوتهـا   و94.81ونسبـة  المقاوم  Escherichia coliعزالت    %4  وبنسبـة    ةذات    % 5.19المتوسطـة 

التشخيص والبالزميـدي   ولغرض  الكـروموسومـي  الدنـا  استخـالص  تـم  الجزيئية،  بالطرائق  للعزالت  الدقيق 
المنتخب  )للعزالت  بالزميدات(  على  )الحاوية  متخصص (عزلـة  31ه  نوعـي  بـادئ  استـخـدم  اذ   ،

  %100المعزولة وكانت نسبـة ظهـور هـذا الجيـن    Escherichia coliلتشخيـص بكتريـا    16SrRNAلجيـن
 29يـار  وعلـى ضـوء نتـائـج المقاومـة والحساسـيـة للمضـاد الحيـوي الفانكومايسيـن والتشخيص الجزيئي، تـَم اخت 

لغـرض الكشـف والدراسة الجزيئية وألول مـرة بالقطـر    Escherichia coliعزلـة سريريـة وعزلتيـن بيئية لبكتريـا 
الدنـا  من  كـل  واستخـدَم  المعويـة،  للعائلـة  التابعـة  البكتريا  هـذِه  فـي  للفانكومايسيـن  المقاومـة  الجينـات  عـن 

(، اذ تم التحـري عن الجينـات المقاومـة  PCRة تفاعـل البلمـرة المتسلسل )الكروموسومـي والبالزميـدي فـي تقنيـ
بإستخـدام البكتيريـة،  العزالت  لهـذِه  المضـاد   للفانكومايسيـن  لهـذا  المقاومـة  لجينات  نوعيـة متخصصة  بادئـات 

(VanC, VanB, VanA  وأظهـرت نتائـج الترحيـل الكهربائـي علـى هـالم االكاروز امتـالك البكتريا المعزولـة )
( المقاومـة  جينات  لجميع  بالقطـر  مـرة  او ,VanA  VanC, VanBوألول  البالزميـدي  الدنـا  على   )

 .الكروموسومـي او البالزميـدي والكروموسومـي معـًا وبنسب متباينه

 

 المفتاحية: الكلمات  
   ،فانكومايسين

   ،المقاومة المكتسبةجينات 
Escherichia coli،   

PCR ، 
 16SrRNA . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :المقدمة
النبت  Escherichia coliبكتريا  تعد  االمعاء  في  الطبيعي  من 

 في    لالنسان  امراض  عده    في  تتسبب   ان  يمكن   سالالتها   بعض  ولكن
 ت ه من جسم االنسان, وان بعض سالالتواجدها في بيئات مختلف حاله
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 scherichia coli  الهضم القناه  في  تتواجد  ان  وخاصه   يةيمكن 
تسمى  فانها  االمعاء  خارج  تتواجد  والتي  منها  الممرضه  اما  االمعاء، 

القولوني  االشيريشا  معو   ةالممرض  ةبمجموعه   والتي   1يةالخارج 
تكون   يةاخرى غير معو   مناطق  في  اصابه  تحدث  ان  باستطاعتها  وقد 

  ةمرضي  اي حاله  ال تسبب  اال انها    في االمعاء   موجوده  سالالتها  احدى
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اهم   من    Escherichia coli  بكتريا  دوتع  2 .يةالمعو   ةالمنطق  في
ما   لاللتهابات  المسببة  الممرضات بسبب  المرضية  االهمية  وازدادت 

المستشفيات في  اصابات خطيرة  من  العديد و    3تحدثه  امتالكها  بسبب 
احداث   في  تؤهلها  التي  الضراوة  عوامل   معالجة   ان.  4اإلصابة  من 

 في  االصابة  تكرار  وسبب  صعبة  تكــون   ان   يمكــن  البكتيرية  االصابات
اصبحت مشكلة في   والتي  الحياتية  للمضادات  المقاومة  المرضية  البكتريا

وتعد  , االمراض   من  الحيوية  المضادات  لعمل  البكتريا  مقاومة  معالجة 
وان زيادة المقاومة للمضادات الحياتية    .5التي تواجــــه الباحثيـن  التحديات

اتت من خالل التغيرات الوراثية والفسلجية التي تطورت نتيجة الضغوط 
المعالـــجات  في  الحياتية  المضادات  هذه  استعمال  ولسوء  االنتخابية 

ال   ادىالطبية   تطويــــر مقاومــة  لهذه الى   . 6الحيوية    المضـادات    بكــتريا 
وتختلف اليات المقاومة اعتمادا على الساللة والمضاد الحيوي المستعمل 
وتركيزه واصبحت هذه المقاومة العالية المتعددة محط االهتمام الصحي 

الزيادة  خاصة    العالمي ظهور  مقاومة  بعد  الثالث   في  الجيل 
 E.coli )    pnemoniae , البكتريا و خاصة  من قبل  اتللسيفالوسبورين
Klebsiellaالتــي لزيادة    اصبحــت  (  نتيجة  العالم   أستعمالمشكــله 

بما  .7مقاومتها    و  الحيوية  المضادات االفراط  و  استعمال   في   ان 
 بواسطة البالزميدات  ال المقاومةـــدرة انتقــــور ق ـــة وظه ـــ الحيوي المضادات  

 تكون   البكتيرية  لالصابات  العالجية  الخيارات    فان  8والجيناتالناقلة  
العابرة  محدود المقاومة  البالزميدات  .9للجينات  بسبب   تقدم  فاصبحت 
اكتساب  ةمساهم في  الجديده  كبيره  المضادات    الصفات  مقاومة  مثل 
الجين 10الضراوة    وعوامل  يةالحيو  بان  الدراسات  احدى  اظهرت  وقد   ،

VanA   المقاوم للفانكومايسن موجود في كال من الـدنا الكروموسومي و
من  أشـاَر    كما  .   11البالزميدي البكتريـا   12ثون البـاحعدد  انتشـار  أن 

للجيـن   كابحـة  عنـاصـر  بسبـب  المتغيـرة  المقاومـة  ذات   VanAالمعويـة 
اآلليـات  وتحـديـد  المظهـري  الطـراز  خالل  من  تشخيصهـا  امكانيـة  وعـدم 
الجـزئيــة التـي حـدثـت داخليـًا والتـي أدت الـى تغييـرهــا الـى عزلـة مقاومـة 

مـن لجيــن    للفـانكـومـايسيــن  األفقـي  االنتقـال  ،وبسبب VanAخـالل 
العالجات   استعمال  في  البكتريا  بها  اتسمت  التي  المقاومة  اجهادات 

تقنيات التشخيص الجزيئي بشكل سريع ودقيق  ،13المختلفة فقد تطورت 
المقاومة للمضادات الحياتية   عن الجينات  في الكشف  امكانية  وهناك  كما
للوصول الى اعطاء عالج   PCRقنية ال  نها من خالل استخدام ت يوتعي 

 الحديثه    الدراســـات    احدى    خالل    ومن  صابات البكتيرية ,لالشافي  
بالتحقق  قام  E. coli  يةحول امراض14   النماط  واضح  بشكل    الباحثين 

التي  E. coli لبكتريا    الضراوه  عوامل  لبعض  تشفر  التي  الجيني   التعبير
 (UPEC)المصابه بمرض    يةفي المسالك البول  يةتصيب الخاليا الطالئ 

((uropathogenic E.coli   تقييم عالقة تم  الدراسه  ومن خالل هذه 
  نفس   في  يةالحيات   للمضادات  المقاومة  جينات  مع  الضراوه  جينات

المرض  السالالت لهذا  في   ،المسببة  المحتمله  مشاركتها  على  وبرهنت 
البول المسالك  الم  يةالتهاب  تطور  لالنتشار     ةكنتيج  و  .رضوطريقه 

المستشفيات    E. coliلبكتريا    الوبائي  من   يةعال  نسبه  فقد سجلت  في 
بمقاومة  االمراض تتسم  التي  السالالت  هذه  تسببها   ةمتعدد  التي 

تشخيص   .15يةالحيــات   للمضــادات في  المستغرقة  الفترة  لطول  ونظرا 
البكتريا ومقاومتها للمضادات الحياتية للوصول الى اعطاء عالج شافي 
لتحقيق االهداف  الدراسة  تم تصميم هذه  فقد   , البكتيرية    من االصابات 

المعو   :  يةاالت  العائله  مقاومة  عن  الفانكومايسين   يةالكشف  لمضاد 
لمضاد   ةالكشف عن البكتريا المقاوم، األخرى   ةمع طرز المقاوم  هوعالقت 

 .يةبالطرائق الجزيئ  يةالحيوي الفانكومايسين للعائله المعو 
 

 ق العمل ائالمواد وطر 
 جمع العينات 

التعليمي    344جمعت   اليرموك  مستشفى   ( من  مرضية  عينة 
مستشفى   و  البلدي  ابن  علي,مستشفى  مختلفة    االمام  نماذج  من   )
الحروق( الجروح،  الخروج،  من    )اإلدرار،  للفتره   /2016  7  /  31و 

األعمار.     2016  / 12  /  29  لغاية مختلف  ومن  الجنسين  لكال 
إلى   حدائق(  30باإلضافة  تربة  و  دجله  نهر  )ماء  بيئية  من   عينه 

بغداد   مناطق  تممختلف  التربه10قشط    حيث  اخذت    سم من سطح  و 
بين   يتراوح ما  القناني   1سم ووضع  10  -5بعمق  التربه في  غرام من 

مليلتر من 9  حيث يتم اضافة  و نقلت الى المختبر،  ةالمعقم  يةالبالستيك
الفسلجي واخذ    المحلول  مجانستها  ويتم  عينه   مل  1المعقم  كل  من 

)بحجم    اتعين   تم جمع  كما  ،لزراعتها قناني  باستخدام  المياه   100من 
من مياه نهر دجله و نقلت الى المختبر لغرض ترشيحها   ةمليلتر( معقم

  لزراعتها.  مايكرون (   0.45)  على ورق الترشيح
 
 شخيص العزالت ت

أبي    استعمل  )    20نظام  المعوية  (  API-20Eللعائلة 
البكتيرية العزالت  المجهزة   لتشخيص  الشركة  تعليمات  اتبعت  حيث 

Biomerieux  ،  بعدها تم اجراء التشخيص باستعمال جهاز(Vitek 2 
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System)  شركة من  العزالت    BioMerieux المجهز    لتشخيص 
االختبارات  بوساطة  منها  التأكد  بعد  الدقة  من  عالية  بدرجة  البكتيرية 

 .الكيموحيوية األولية
 

 للفانكومايسين   ةالمقاوم Escherichia coliالكشف عن بكتريا 
بواقع ثالثة    ((E.coli  تم عمل فحص الحساسية لجميع عزالت

مضاد  اباستخدمكررات   من   Vancomycin  (  gμ  30م  المجهز   )
باألقراص االنتشار  طريقة  باتباع  وذلك  الرازي  وسط   شركة  باستعمال 

المذكورة   (Kirby-Bauer)باالعتماد على طريقة  هنتون اكار و  –مولر  
العالم   قبل  الطريقة    16من  الحساسية   األكثروهي  الختبار  استخدام 

مثبت  الطريقة  وهذه  واقتصادية  بسيطة  الو   ةلكونها  اللجنة  قبل  طنية من 
(NCCLS)  العالق   تم  ،السريرية  المختبرات  مستوى   على تحضير 

بتركيز التجربه  هذه  في  ومقارنتها   mLcfu/  1.5    ×10  8   البكتيري 
ماكفرلند كثافة   (McFarland No. 0.5)  0 5.رقم  بمحلول  لمعايرة 

 مجهز من  و  اللقاح البكتيري في فحص الحساسية لمضاد الفانكومايسين
لمدة  يةدرجه مئو  37االطباق بدرجة  تحضن  ، )الهند( Himediaشركة 

باقطار   و قورنت  ةر التثبيط باستخدام المسطر اقطقيست اساعه . و   24
  .( CLSI , 2013)  يةالتثبيط القياس

 
 الكروموسومي  عزل الدنا 

البكتيرية   للعزالت  الكروموسومي  الدنا  عينات  استخلصت 
باستخدام عدة استخالص الدنا البكتيري للفانكومايسين    ةالمقاوم  المنتخبه

 .يةالكور  Geneaidالمنتجة من شركة 
 

  استخالص وتنقية الدنا البالزميدي
للعزالت   الدنااستخلص   استخالص   البالزميدي  عدة  باستخدام 

 . QIAGENالدنا البالزميدي المنتج من شركة 
 

 )الكروموسومي والبالزميدي(  قياس نقاوة وتركيز الحامض النووي 
 Nanoالمستخلص باستخدام جهاز   دناوتركيز الـ نقاوة تم قياس

drop-spectrophotometer . 
الـ    - الـ   PCRتفاعالت  البلمرة  ألنزيم  التسلسلي  التفاعل  )تقنية 

DNA ) 
 

 
 16SrRNAيمثل الظروف المثلى لكوثرة  (1) جدول

درجة الحرارة   المرحلة
 عدد الدورات الوقت  المئوية 

مرحلة المسخ األولي  
 دورة واحدة  دقائق  5 95 للدنا 

 دقيقة  1 95 مسخ الدنا 
 ثانية  30 57 االلتحام دورة  35

 دقيقة  1 72 االستطالة
مرحلة االستطالة 

 النهائية
 دورة واحدة  دقيقة  5 72

             
 16SrRNAلتشخيص الجين   ( يمثل مزيج التفاعل االمثل 2جدول ) 

 المكونات 
الحجم 

 بالمايكرولتر

GoTaq®Green Master Mix 12.5 

 (10 pmol ) 16البادئ األمامي لجينSrRNA 2 

pmol) 10 )  16البادئ العكسي لجينSrRNA 2 

DNA(100 ng /µL) 3 

Free nucleas D.W 5.5 

 25 الحجم النهائي

للفانكومايسين   المقاومة  جين  عن  الدنا   gene  VanAالتحري  على 
استخدم مزيج التفاعل االمثل الموضح في   PCRبواسطة  الكروموسومي  

 .  3)جدول )
 . للدنا الكروموسومي لتضاعفمزيج التفاعل االمثل  (3)الجدول 

 الحجم بالمايكرولتر المكونات 

GoTaq®Green Master Mix 12.5 

pmol) 10  ) البادئ األمامي لجينVan A 2 

pmol) 10 البادئ العكسي لجين )Van A 2 

DNA(100 ng/µL) 3 الكروموسومي 

 5.5 الماء الخالي من األيونات

 25 الحجم النهائي

للفانكومايسين   المقاومة  جين  عن  الدنا   gene  VanAالتحري  على 
بواسطة   جدول   PCRالبالزميدي  في  الموضح  التفاعل  مزيج  استخدم 

(4 . ) 
 

 .للدنا البالزميدي مزيج التفاعل االمثل لتضاعف (4)الجدول 
 الحجم بالمايكرولتر المكونات 

GoTaq®Green Master Mix 12.5 

10 pmol)  ) البادئ األمامي لجينVanA 3 

pmol) 10) البادئ العكسي لجينVanA 3 

DNA (50 ng/µL) 5 البالزميدي 

 51. الماء الخالي من األيونات

 25 الحجم النهائي

 VanA geneلتضاعف  PCR Towch downبرنامج التفاعل للـ 
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 VanAالظروف المثلى لكوثرة يمثل  ) 5(جدول 

 المرحلة

درجة 

الحرارة  

 المئوية 

 الوقت 
عدد  

 الدورات

مرحلة المسخ األولي 

 للدنا 
 دقائق 5 94

دورة  

 واحدة

 دقيقة 1 94 مسخ الدنا 

 ثانية 40 58 االلتحام  دورة   10

 دقيقة 1 72 االستطالة

 دقيقة 1 94 مسخ الدنا 
 

 ثانية 40 54 االلتحام  دورة   25

 دقيقة 1 72 االستطالة

 دقيقة 5 72 النهائية االستطالة 
دوره  

 واحده

الفانكومايسين   مقاومة  جين  عن  الدنا ا  gene  VanBالتحري  لى 
جدول   استخدم مزيج التفاعل الموضح في  PCRالكروموسومي بواسطة  

((6 . 
 الدنا الكروموسومي. مزيج التفاعل االمثل لتضاعف (6)لجدول ا

 الحجم بالمايكرولتر المكونات 

GoTaq®Green Master Mix 12.5 

 VanB 2البادئ األمامي لجين 

 VanB 2البادئ العكسي لجين 

DNA(100 ng/µL) 3 الكروموسومي 

 5.5 الماء المقطر الخالي من األيونات

 25 الحجم النهائي

الفانكومايسين   مقاومة  جين  عن  الدنا   gene  VanBالتحري  على 
بواسطة   في  PCRالبالزميدي  الموضح  التفاعل  مزيج  جدول   استخدم 

((7.   
 .الدنا البالزميدي  ( مزيج التفاعل االمثل لتضاعف 7 الجدول )

 الحجم بالمايكرولتر المكونات 

GoTaq®Green Master Mix 12.5 

 VanB 2البادئ األمامي لجين 

 VanB 2البادئ العكسي لجين 

DNA (50 ng/µL) 5 البالزميدي 

 53. المقطر الخالي من األيوناتالماء 

 25 الحجم النهائي

 VanBبرنامج التفاعل لتضاعف جين 
 gene  VanB   يوضح الظروف المثلى لكوثرة (8)جدول

 المرحلة

درجة 

الحرارة  

 المئوية 

 الوقت 
عدد  

 الدورات

مرحلة المسخ األولي 

 للدنا 
 دورة واحدة  دقائق 5 95

 ثانية 1 95 مسخ الدنا 

 ثانية 30 55 االلتحام  دورة   35

 دقيقة 1 72 االستطالة

مرحلة االستطالة 

 النهائية
 دورة واحدة  دقيقة 5 72

الفانكومايسين مقاومة  جين  عن  الدنا gene  VanCالتحري  على 
بواسطة   في   PCRالكروموسومي  الموضح  التفاعل  مزيج  استخدم 

 .(9الجدول )
 

 .الدنا الكروموسومي مزيج التفاعل االمثل لتضاعف (9)الجدول 
 الحجم بالمايكرولتر المكونات 

GoTaq®Green Master Mix 12.5 

 VanC 2البادئ األمامي لجين 

 VanC 2البادئ العكسي لجين 

DNA(100 ng/µL) 3 الكروموسومي 

Free nucleas D.W 5.5 

 25 الحجم النهائي

على الدنا  gene VanCالتحري عن جين مقاومة الفانكومايسين 
استخدم مزيج التفاعل الموضح في الجدول   PCRالبالزميدي بواسطة 

(10 .) 
 .البالزميدي الدنا   مزيج التفاعل االمثل لتضاعف (10)الجدول 

 الحجم بالمايكرولتر المكونات 

GoTaq®Green Master Mix 12.5 

 VanC 2البادئ األمامي لجين 

 VanC 2البادئ العكسي لجين 

DNA(50 ng/µL) 5 البالزميدي 

Free nucleas D.W 3.5 

 25 الحجم النهائي

 VanCبرنامج التفاعل لتضاعف جين 
 gene VanC  ( يوضح الظروف المثلى لكوثرة 11جدول ) 

 المرحلة
درجة الحرارة 

 المئوية 
 عدد الدورات الوقت 

مرحلة المسخ األولي 

 للدنا 
 دورة واحدة  دقائق 5 94

 دقيقة 1 94 مسخ الدنا 

 ثانية 30 52 االلتحام  دورة   35

 دقيقة 1 72 االستطالة

مرحلة االستطالة 

 النهائية
 دورة واحدة  دقيقة 5 72

   لهذه من قبل الباحث صممت  التي  البادئات (  12)   جدول يبّين 
التي  primers 3 plus     برنامج  باسخدام  الدراسة جين   تستهدف   و 

16SrRNA   بشكل وجهزت  الفانكومايسين  لمضاد  المقاومة  والجينات 
  IDT  Integrated DNA  من شركة  (Lyphilized)مسحوق مجفد  

Technologies)  ) بحسب توصيات الشركة.   وقد تم إعادة تذويبها 
 تفاعل البلمرة المتسلسل يبين البادئات المستخدمة في ( (12جدول 

حجم 

الجين 

   الهدف

bp 

 اسم البادئ 3 → 5     تسلسل القواعد

731 
GGGAAAACGACAATTGC VanA-F 

VanA-R GTACAATGCGGCCGTTA 

634 
ATGGGAAGCCGATAGTC VanB-F 

VanB-R GATTTCGTTCCTCGACC 

800 
GGTATCAAGGAAACCTC VanC-F 

VanC-R TTCCGCCATCATAGCT 

331 

GGATTAGATACCCTGGTAG

TCC 
16 

SrRNA-F 

16 

SrRNA-R 
TCGTTGCGGGACTTAACCC

AAC 
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 :النتائج و المناقشه
 :العزل و التشخيص

الـدراسـة علـى جمـع   نموذج من عينـات سـريـريــة    374شملــت 
وبيئـيـة  الحـروق(  الجـروح،  الخـروج،  )االدرار،  مختلفـة  مرضيـة  لحـاالت 

تم جمـع العينـات السريريـة   شملــت التربـة ومـاء نهـر دجله لمدينة بغداد.
اإلمـام علـي التعليمي، ومستشفـى  واليرموك  البلـدي،  ابـن   ، من مستشفـى 

بكت العينـات،    E.coliريـا  للتحـري عن وجـود  شخصـت العزالت فـي هذِه 
حيث ظهرت جميع العزالت   يةبالطرائـق التقليد  E.coliالمرضيـة لبكتريـا  

الـ   وسـط  على  دائريـة    MacConkey agarالناميـة  مستعمرات  بشكـل 
وعلى لالكتـوز،  مخمـرة  اللـون،  ورديـة  )  الشكـل،  تكون   (  EMBوسط 

براق معدني  سالبـة   ،بلون  صغيـرة  كعصيـات  المجهـر  تحَت  وظهـرت 
كما في   لملـون كـرام عنـد صبغهـا وأعطـت نتـائـج االختبارات الكيمـوحيويـة

والمجهريـة    ،(13)جدول   المزرعيـة  االختبارات  هذِه  مجمل  على  وبنـاءًا 
الــ   بكتريـا  تحمـل صفـات  انهـا  ظهـَر  هـذا   E.coliوالكيموحيويـة  ولتـأكيـد 

نظـام  ال استـخـدَم  المعويـة  Api – 20 Eتشخيـص  جهـاز و    للعائلـة 
2Vitek  تخصص ذو  التشخيص  هـذا  على يةعال  يةويعتبـر  وأستنادًا   ،

التشخيص على    نتائج  الــ    77حصلنا  لبكتريــا  بنسبه    E.coliعزلـة  و 
 .% 20.58بلغت  يةمئو 

 
 E.coliلتشخيص بكتريا الـ  ية االختبارات الكيموحيو  (13جدول )

 
 (+)= Positive        (-)= Negative 

 
الجروح،  )االدرار،  الحاالت  لهـذِه  العزل  نتائـج  أظهـرت  إذ 
الحصـول  تـم  التـي  المعـزولـة  البكتريـا  أعـداد  أكثـر  أن  خروج(  الحروق، 

ـا عينات الخـروج هي تل   %27.10ـا كانت من عينـات االدرار بنسبـة  هي عل
بنسبـة  24.70بنسبـة   الحـروق  عينـات  ثُـم  والنسبـة    %%17.07 

عل الحصـول  تـَم  التـي  األقـل  بنسبـة  هي السريريـة  الجـروح  عينـات  هـي  ـا 
دجلة14.28 نهر  ومـاء  التربـة  أمـا عينـات  كانـت   %  العـزل  نسبــة  فـإن 

و  6.66 لجميـع   %%13.33  المئويـة  النسبـة  أن  كمـا  التوالـي،  علـى 
موجـب   فحـص  أعطـت  التـي  اذ20.58العيـنـات   . نسبـة    %  زيادة  إن 

انتشـار هذِه البكتريـا في المستشفيـات وسرعـة اإلصابـة بهـا كانـت نتيجـة  
وهذه   15يـات بسبب هذِه البكتريـا  انتشـار األوبئـة واألمـراض في المستشف

على باحثي هذه الدراسة  فقــد حصــل    13أخرى   دراسه  مع  تتفق  النسبه ال
لعزالت من حاالت   %27.06كـانـت    E.coliنسبـة مئويـة لإلصابـة بالــ  

على نسبـة عـزل   17  اتالباحثـأحدى  . فـي حيـن حصلـت  ةمختلف  يةمرض
مصــابــات  نــسـاء  ادرار  مـن    26.66% وهـي  حوامـــل  الســكـري    بــــداء 
الـدراســـة      نسبــــــــــة نتائــج  مـع  وتتـوافـــق  امــــــاالحاليةمشــابهـة    النسبـــة   ، 
فــــــقـــد  نـمـاذج  فـــي  البـكتريــــا  هذهِ     لتــواجــد    المئويــة  ذكـر     الخــــروج 
نـسبـــة  حـصـالقـد    بـأنـهما  18باحثان فـي 24.28  علـــى  البكتريــا  لــهـذِه   %

لألطفـال  التعليمـي  األثيـر  ابن  مستشفـى  في  األطفـال  خـروج  نمـاذج 
والراقـديـن والوافـديـن فـي مستشفـى ابن سينا التعليمي في مدينـة الموصـل 

عل الحصـول  تم  مـا  على  تمـامـًا  تتوافـق  النتيجـة  الـدرا   يةوهذِه  سـة فـي 
أشــارَ   ،%(24.70)الحالية   حديثةكـمـا  أخرى  دراسة  تم 19   ت  بأنه 

لتـواجـد نفـس البكتريـا فـي خـروج ألطفـال   21.39%الحصول على نسبـة  
ايـران،  فـي  سينـا  ابن  مستشفـى  في  الحـاد  بـاإلسهـال  مصابيـن  والبالغيـن 

الحـر  فـي  البكتريـا  هـذِه  لتواجـد  المئويـة  النسبـة  فقـد  أمـا  احد   أشاروق 
فـي الذي    20  العلماء الطـب  مدينة  مستشفـى  من  الحروق  نمـاذج  جمـَع 

% وهذِه النتيجـة ال تتوافــق 6.0ـا  هي بغـداد وكانـت النسبـة التـي حصـَل عل
الدراسـة   نتائـج  العزالت و   ،الحاليةمـع  عدد  اختالف  الى  السبب    يعزى 

بغداد اذ ان  بالنسبه الى مدينة  ومدة العزل و اختالف في موقع العزل 
موقع  يةالحال  ةالدراس  من  الكثر  العاصم  تركزت  أمـا  ةمن    النسبـة   . 

 21  الباحثة  فقـد أشـارت  الــجـروح  المئويـة لتـواجـد هذِه البكتريـا فـي نمـــاذج
نسبـة   على  قـد حصلـت  الرمـادي 12بأنهـا  مستشفـى  في  جـروح  من   %

عل الحصــول  تـَم  مـا  مـع  النسبـة  هذِه  وتتقارب  الدراسـة    هي التعليمـي  في 
 .%(14.28الحاليـة )

 
بكتريا    اختبـار لمضـاد   Escherichia coliحساسيـة 

 . µg 30)الفـانكومايسيـن)
الحساسيـة اختبار  ضـَد   ،Escherichia coli  لبكتريا  أجـري 

المضاد الحيوي الفانكومايسين بطريقة االقراص لتحديد مـدى حساسيـة او 
قطر  علـى  إعتمـادًا  الحيوي،  المضاد  هذا  اتجـاه  العزالت  هذِه  مقاومـة 
منطقـة التثبيط المحيطـة بـأقراص الفانكومايسين ومقارنتها بـأقطـار التثبيـط 
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ف الواردة  حساسيـة   ،NCCLS, 2013  ـيالقياسيـة  اختبار  تَم  وقـد   .
بـأن  عـزلـة وتبيـن من النتـائـج 77للفانكومايسين بـاستخـدام  E.coliبكتريـا 

بلغـت   البكتريا  هذِه  مقاومـة  مقاوم  73)    % 94.81نسبـة  و   ةعزله 
من   تثبيطي  المتوسطـة    ملم(  10  -  8بقطر   4)  %  5.19والمقاومـة 

مقاوم  عزالت من    ةمتوسط  ةذات  تثبيطي  بقطر  (   14-  13و  ملم 
إذ أوضحـت هـذِه النتـائـج إن معظـم العزالت البكتيريـة كانت    1)صوره )

مقاومـة للفانكومايسين وهذِه النتيجـة متوقعـة بسبـب االستعمـال العشوائي 
 .والمفـرط لهـذا المضـاد الحيـوي 

 

 
( مظهر سطحي لوسط زرعي يوضح اقطار مناطق التثبيط  1صوره )

 )متوسطة المقاومه(  Vancomycinلمضاد الـ  E.coliلبكتريا 
 

 استخـالص الـدنـا الكروموسومي من العزالت البكتيريـة:
،  E.coliعزلـة من بكتريـا      31لـ    الدنا الكروموسومي  استخلص

عل حصلنـا  التـي  العينـات  من  انتخبـت  الدنــا  يةالتـي  ترحيـل  وبعـد  ـا 
وبشكـل  الحـزم  وجود  النتائـج  أظهـرت  األكـاروز  هـالم  علـى  المستخلـص 

المنتخبـة العزالت  جميـع  في  الدنا   ،واضـح  نقاوة  كانت  حيث 
من   من    2.0  -1.8الكروموسومي   /نانوكرام    600-200وبتركيز 

 .   مايكرولتر
 
 ستخالص الدنـا البـالزميـدي من العزالت البكتيريـة:ا

من   المنتخبـة  العزالت  لجميـع  البالزميـدي  الدنــا  أستخلـص 
تَم الحصـول عل التـي  بنقاوة  ية العينـات  وبتركيز من 1.8  -1.0ـا، وكان 

 .مايكرولتر /نانوكرام   25-130

 
على    E.coliمن بكتريا  لعزالت ترحيل الدنا الكروموسومي (2صوره )

  Volt /cm 5%، باستعمال ظروف ترحيل 1.5هالم االكاروز بتركيز  
 . لمدة ساعتين

 
على  E.coli(ترحيل الدنا البالزميدي لعزالت من بكتريا 3صوره )

 Volt 5%، باستعمال ظروف ترحيل 1.5هالم االكاروز بتركيز  
/cm لمدة ساعتين.  

 
المعو  العائله  لبكتريا  الجزيئي  جين    يةالتشخيص   16Sباستخدام 

rRNA  بواسطةPCR 
لجين    استخدم نوعي ومتخصص  لتشخيص    16SrRNAبادئ 

مرض  Escherichia coliبكتريا   عينات  من  بيئ   يةالمعزولة    يةو 
اجري فحص البلمرة على   ، وPCRالظروف المثلى لتفاعل الـ    حددتو 

 (  (Vitik2الحديثة    التقليدية والطرائق  بالطرائق  تشخيصها  بعد  عزلة  31
وجود، النتائج  بكتريا   جميع  في   16SrRNAجين    اظهرت  عزالت 
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Escherichia coli  فاءة هذه الطريقة , وهذا دليل على ك100%  بنسبة
   .يمكن عدها طريقة تشخيصية فاعلةفي التشخيص لذا 

 

 
( الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل البلمرة المتسلسل لسلسلة الدنا  4صوره ) 

( على هالم  (16SrRNA 331bpالكروموسومي باستعمال البادئ 
(عزالت    14-1،) bp 100:الدليل الحجمي M%،  1.5االكاروز بتركيز 

 .معاملة السيطره السالبه   C،موجبه
 

   Escherichia coliفي بكتريـا  Vanالكشـف عن جينـات 
الكـروموسومـي   اجري       الدنـا  سلسلتـي  تضاعف  تفاعل  اختبار 

الــ بـإستخـدام  باستعمـال   PCR  والبـالزميـدي  المتسلسـل(  البلمـرة  )تفاعل 
بصـور منفـردة مع مزيـج تفاعـل   VanCو    VanBو    VanAالبـادئـات  

لـ  PCR  (Conventional PCRالـ   الدنـا   31(  من  عزله 
للمضـاد ا مقاومتهـا  أسـاس  على  المنتخبـة  والبالزميدي  لكروموسومـي 

الـ   ناتـج  ترحيـل  وبعـد  الفانكومايسيـن،  الدنـا   PCRالحيـوي  لعينات 
بتـركيـز   االكاروز  هـالم  على  والبالزميـدي  %  1.5الكروموسومـي 

التضاعـف   الناتجـة من  الحزم  البنفسجيـة ظهرت  فوق  باألشعـة  وفحصـه 
% والتي كان عددهـا 45.16  يةالكل  VanAكانت نسبة ظهور جيـن    اذ

منهـا    14 وبنسبـة    7عزلـة  الكروموسومي 22.5عزالت  الدنا  على   %
ـا هـذا الجيـن على يةوالبالزميـدي معـًا وكانـت عـدد العزالت التـي تواجد ف

  أما العزالت   ،%16.12عزالت بنسبـة    5الدنـا الكروموسومي فقـط هي  
ف  التـي الجيـن  يةوجد  عزلتين   VanAـا  فهي  البالزميـدي  الدنـا  على 

 . (5صوره ) ،(1شكل ) % .6.45وبنسبـة 
 

 
( الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل البلمرة المتسلسل لسلسلتي الدنا  5صوره ) 

( على   731bp)  VanAالكروموسومي و البالزميدي باستعمال البادئ  
معاملة    bp ،C 100:الدليل الحجمي  M ، %1.5هالم االكاروز بتركيز 

:يمثل الدنا الكروموسومي الربع عزالت من  CH،السيطره السالبه
E.coli ،P يمثل الدنا البالزميدي الربع عزالت من بكتريا:E.coli  

 

 
 E.coli ،totalفي بكتريا  VanAلظهور جين   ية( النسب المئو 1شكل )  

ة  المئوية  :النسب  VanA ،CH+Pلظهور الجين   ة الكلي ةالمئوي  ة:النسب
  ة المئوي ة :النسبP، لتواجد الجين على الدنا الكروموسومي و البالزميدي معا 

لتواجد الجين على   ة المئوي ة : النسبCH، لتواجد الجين على الدنا البالزميدي 
 الدنا الكروموسومي.

 
جيـن   ظهـور  نسبـة  عدد    % 38.70فهي  يةالكل  VanBامـا  و 

ـا يةعزلـة و عـدد العزالت التـي وجد ف  12ا الجين  يةالعزالت التي ظهر ف
 %،32.25عزالت وبنسبـة    10على الدنـا الكروموسومي    VanBالجيـن  
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ـا هـذا الجيـن على الدنـا الكروموسومي يةأمـا عـدد العزالت التـي تواجَد ف 
معاً  واحدة  والبالزميدي  عزلة  )    % 3.23وبنسبة    فكانت  ، ( 2شكل 

، كما وجد هذا الجين على الدنا البالزميدي في عزله واحده 6)صوره )
 . %3.22( و بنسبة 7صوره ) (يةعزله بيئ  64فقط )عزله رقم 

 

 
( الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل البلمرة المتسلسل لسلسلتي الدنا  6صوره ) 

( على هالم  634bp)   VanBالكروموسومي و البالزميدي باستعمال البادئ 
بتركيز   الحجمي  M%،  1.5االكاروز  السيطر   bp ،C  100:الدليل    ة معاملة 

من  CH، ةالسالب  عزالت  لثالثة  الكروموسومي  الدنا  :يمثل  E.coli ،P:يمثل 
 .  E.coliالدنا البالزميدي لثالثة عزالت من بكتريا 

 
 E.coli ،totalفي بكتريا    VanBلظهور جين    ية( النسب المئو   2شكل ) 
الجين  ة  الكلي   ةالمئوي  ة:النسب   ة المئوي  ة:النسب  VanB  ،CH+Pلظهور 

  ة المئوي ة  :النسبP، لتواجد الجين على الدنا الكروموسومي و البالزميدي معا 
واجد الجين على  لت  ةالمئوي   ة: النسبCH، لتواجد الجين على الدنا البالزميدي

 .الدنا الكروموسومي

 

 
 ( الدنا  7صوره  لسلسلة  المتسلسل  البلمرة  تفاعل  لناتج  الكهربائي  الترحيل   )

( على هالم االكاروز بتركيز  634bp) VanBالبالزميدي باستعمال البادئ 
1.5  ،%M  الحجمي السالبه  bp ،C  100:الدليل  السيطره  :يمثل P، معاملة 

بيئ لعزلتين  البالزميدي  بكتريا    يةالدنا  بيئ    E.coliمن  عزلتين  من    يةو 
 .Klebseilla  (K.p. )بكتريا 

 
يخص  أمـا   الجيـن  ما  ظهـور  البكتريا    ة الكلي VanCنسبـة  لهذه 

, كمـا ةعزل  5ا الجيـن هـي  يةوعدد العزالت التي ظهر ف  %16.12كانت
ف  3هنـالـَك    ان تواجد  الكروموسومي يةعزالت  الدنـا  على  الجيـن  هـذا   ـا 

وبنسبـة   وعزل9.67فقـط  ف  ةواحد  ة%  الدنـا ية وجد  على  الجيـن  هـذا  ـا 
وبنسبـة   والبالزميـدي  على و   ،%3.22الكروموسومـي  الجين  هذا  وجد 

صوره   ،(3شكل)  %3.22الدنا البالزميدي في عزله واحده فقط وبنسبة  
(8).   

 
( الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل البلمرة المتسلسل لسلسلتي الدنا  8صوره ) 

( على هالم    800bp)  VanCالكروموسومي و البالزميدي باستعمال البادئ 
بتركيز   الحجمي  M  %، 1.5االكاروز  السيطر   bp ،C  100:الدليل    ة معاملة 
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من  CH، ةالسالب  لثمانية عزالت  الكروموسومي  الدنا  :يمثل  E.coli ،P:يمثل 
   E.coliالدنا البالزميدي لخمسة عزالت من بكتريا 

 
 E.coli ،totalفي بكتريا    VanCلظهور جين    ة( النسب المئوي3شكل )  
الجين  ة  الكلي   ةالمئوي  ة:النسب   ة المئوي  ة:النسب  VanC  ،CH+Pلظهور 

ة  المئوي   ة :النسبP، لتواجد الجين على الدنا الكروموسومي و البالزميدي معا 
لتواجد الجين على    ةالمئوي   ة: النسبCH، لتواجد الجين على الدنا البالزميدي

 الدنا الكروموسومي.
عــزى  الجيـن    22الباحث  وقــد  بكتريـا    VanAظهور  عزالت  في 

E.coli    وعـدم ظهـور جيـنVanB  الن  VanA    أشــاَر   كماأكثـر شيوعـًا
جيـن في الى أن هذِه الدراسـة االولـى التـي تم الكشـف عن ظهـور هـذا ال 

  .عائـدة للعائلـة المعويـةتركيـا لعزالت بكتيريـة 
الحال الدراسه  نتائج  اخرى    يةاختلفت  دراسات  الوزن حول  مع 

دراس  VanA  جينللالجزيئي   لكل  البادئات  تصميم  الختالف   ، ةوذلك 
 731هو  VanAجين  ل  بأن الوزن الجزيئي  يةالحال  ةالدراس  برهنتحيث  

bp    البادئ لدراستها بوزن جزيئي   تصمم  23دراسة أخرى   بينتفي حين
pb  1030  ،بوزن جزيئي المدروس    ناتج الجين  فقد بين ان 24 العالم  اما 

bp 1114    جزيئي  بوزن   الجين نفسهعلى    25حصل  وكما  bp  433 ،
أشـارت أخرى   كمـا  نسبـة    23  دراسة  عزالت   40بـأن  من   %

Streptococcus epidermis  ف الجيـن  هي ظهر  يظهر   VanAـا  ولـم 
عزلـة لحاالت مرضيـة مختلفـة    90علمـًا بـأنهـا قـد جمعـت    VanBالجيـن  

الـذي كـانت دراستـه على      26العالم  وأشـارَ   )االدرار والحروق والجـروح(.
الجيـن   على  وحصـل  الحمـام  مخـرج  من  وبنسبـة    VanAمسحـات 

، كمـا أظهـرت نتائـجـه Enterococcus faecalis% مـن بكتريـا  8.33
الجيـن من16.66  بنسبـة  VanCظهـور   Enterococcusبكتريـا    % 
galinarum     الجيـن    نتـائـج  توافقتو % 16.12بنسبـة    VanCظهـور 
الـدراسـة   نتـائـجالحالية  في  هـي  26 العالمنفس    مع   كمـا   ،%16.66  و 

عزلـة من   95  يةالـذي جمع ف  مفي بحثه  27  مجموعة من الباحثين   وذكـرَ 
بكتريــا    .Enterococcus spp.  (Ent. Faecium , Entمختلـف 

Durans  جيـن تواجـد  نسبـة  وكانت   )VanB    عـدم 7.3هـي مع   %
جيـن   الباحثةأشـار و   ،VanAو    VanCظهـور  على   28ت  عملـت  التـي 

 73عزلـة سريريــة و   86لـــ  .Staphylococcus sppعـزل وتشخيـص 
 VanAعزلة بيئيـة اظهـرت نتـائجهـا وجـود عـزلـة واحـدة طـرازهـا الجينـي  

المظهـري   لمضاد   VanBوطرازهـا  حساسيتها  شدة  الى  استنادا 
النتـائـج    ،الفانكومايسين  تتوافـق هـذِه  تـَم الحصـول عل  معحيث  في   يةمـا 

بكتريـا مـن  فقـط  واحـدة  عزلـة  وجود  أظهرت  حيـث  الحاليـة   الـدراسـة 
E.coli    المظهري الجينـي    VanBالطـراز  وهـي عزلة    VanAوالطـراز 

عمـل الذي    29النتـائـج مـع نتـائـج البــاحــثو توافقت  (،  5صوره )  42رقـم  
بكتريـا    17على   من  وجـود   .Enterococcus sppعـزلـة  وعـزى 

المظهـري   الطـراز  تمتلـك  عزالت  ظهـور  الى  والطـراز   VanBالوبائيـة 
هذِه   VanAالجينـي   نتائج  من  و  السريــريــة،  االصابات  تسبـب  التـي 

نواتـج   ترحيـل  الجيـن    PCRالـدراسـة   E.coliلعزلتيـن    VanBوظهـور 
رقـم   )  63بيئيـة  الكروموسومي صوره  الدنا  و  9على  الدنا   64(  على 

)البال نتائج  (  7زميدي صوره  مع  النتيجه  تقاربت  التـي     28الباحثة    اذ 
 في عـزلـة بيئيـة واحـدة. VanBظهـَر في نتائج دراستهـا الجيـن 

 
( الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل البلمرة المتسلسل لسلسلة  9صوره )

البادئ ( على هالم    634bp)  VanBالدنا الكروموسومي باستعمال 
بتركيز   الحجمي  M%،  1.5االكاروز  معاملة    bp،C  100:الدليل 
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السالبه بكتريا  CH، السيطره  من  لعزلتين  الكروموسومي  الدنا  :يمثل 
E.coli من بكتريا  يةعزلتين بيئو  يةبيئKlebseilla 

 

الباحثيـن  اذ من  مجمـوعـة  المجتمعـات   03قـدم  حـول  دراسـة 

مقاومــة    المـايكروبيـة تمنـح  التـي  للجينـات  توصيـف  وقـدمـوا  التربـة  في 

بكتريـا   الحياتيـة لسـاللـة غيـر مقاومـة من  من   E.coliاتجـاه المضـادات 

الجرثوم الخاليا  بين  انتقال  الية   signaling  cell toتعرف    يةخالل 

cell  على    اذ يقـرب  مـا  لمضادات   3000حـددوا  للمقاومـة  مانـح  جيـن 

وتظهـر هـذِه الـدراسـة بوضـوح وجـود تنـوع إستثنائـي من الجينـات   ،لفهمخت 

 المقاومـة للمضـادات الحياتيـة فـي الطبيعـة.  

الـذي قـاَم     31أجريت في بوخارست   وكـان مـن اهـم نتـائـج دراسة

الدنـا   23بعـزل   واستخلـَص  رومانيـا  في  المعـويـة  المكـورات  من  عزلـة 

على الدنـا البالزميـدي   VanAحيث وجد جيـن    البالزميـدي لهذِه العزالت

وبنسبـة    12فـي   الجيـن  52.17عزلـة  ظهـور  عـدم  مـع   %VanB   و

VanC    في   يةتـَم الحصـول عل  لم تتفق معفي هذِه العزالت وهـذِه النتائـج

 E.coli  امتالك بكتريا الـنتائج هذا البحث  من  وكانت  ،  الحالية  اسـةالدر 

جينات   من  الثالثه  الباحثيـن   ، Vanللطرز  من  مجموعة  قـاَم  كمـا 

المعويـة   32المصرييـن بالمكـورات  االسمـاك  إصابـة  تجارب  بـإجـراء 

للفانكومايسيـن حيث الحظـوا ظهـور جيـن   في عزلتين   VanCالمقاومـة 

بكتريـا   أحد   VanAوكذلَك    Enterococcus gallinarumمن  في 

بكتريـا   قـد   Enterococcus faecalisعزالت  بحثـهم  نتائـج  وكانت 

مـل للبيئـات المائيـة القريبـة من األنشطـة  سلطـت الضـوء على الدور المحت 

التـي  المعـويـة  المـايكروبيـة للمكورات  المقاومـة  انمـاط  البشريـة في تحـديد 

األسمـاك من  هذِه   إستـردت  مثل  في  االستمـرار  ضـرورة  الى  واشاروا 

 الـدراسـات لبيـان خزانـات مقاومـة المضادات الحيويـة في البيئـة المائيـة، 

الباحثيـن  وضح من  األول بأن    33مجموعـة  بالزميـديــن:  هنـالـك 

pAMβ1    في بكتريـاEnterococcus faecalis      وبالزميـدpIP501 

همـا المسـؤوالن عن نشـر المقاومـة    .Streptococcus sppفـي بكتريـا  

الموجبـة  ةمختلف    لمضادات  الحيويـة بكتريـا  كمـا   الى  كـرام،   لملـون 

أظهـَر القابليـة     pIP501أن البالزميـد  الى    34وضحت نتائج بحث اخر  

بكتريـا مثـل  كـرام  لملـون  السالبـة  بكتريـا  بقيـة  الى  االنتقـال   على 

Escherichia coli،  على قابليـة هذِه البالزميـدات لإلنتقـال  53كمـا اكـد 

تشفـر  التـي  البالزميـدات  من  عـدد  تتضمـن  والتـي  اخـرى  الـى  خليـة  من 
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Abstract  

This study included the collection of 374 samples (distributed according to the source of collection ) as clinical 

samples (urine, wounds, burns, feces)  from Ibn – Al – Baladi childbirth Hospital, AL- Yarmouk Teaching Hospital 

and Imam Ali Hospital in Baghdad, from both genders of different ages. As well as environmental samples (Tigris 

river water in Baghdad and soil samples) were collected from Baghdad region at the same period. The bacterial 

isolation and identification were conducted on a total of 77 isolates of Escherichia coli (20.58%)  after their testing on 

culture media , microscopic examination with the biochemical tests by using Api – 20 E and VITEK2. The results of 

sensitivity test against vancomycin showed that 73 isolates of Escherichia coli resistant (94.18%) and 4 isolates with 

intermediate resistance (5.19%) were performed on Muller-Hanton agar using disk diffusion method . Chromosomal 

and plasmid DNA were extracted for 31 isolates in a molecular techniques for precise identification. Molecular 

detection was achieved for all isolates ( of various pathogens ) by using a specific 16SrRNA gene . Owing to the 

resistance and sensitivity results obtained with the method diagnosis,29 clinical and 2 environmental samples were 

selected for detection and molecular study . This molecular study detected the vancomycin resistance genes of 

Enterobacteriaceae in Iraq for the first time . Both chromosomal and plasmid DNA were used in PCR technique to 

diagnose the Vancomycin resistance genes by using specific primers (VanA,VanB,VanC) . Results of the 

electrophoresis on agarose gel cleared that all isolated Escherichia coli possessed resistance gene on their plasmid 

DNA or chromosomal DNA or on both of them with variable  ratios . 


