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       aureus , Staphylococcus جزيئي لبعض جينات الضراوة لبكترياال التحري        
Pseudomonas aeruginosa  بالتهاب المهبل البكتيري  اتمصابال نساء الالمعزولة من 
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جمع  الدراسة  مهبلية    250  تضمنت  المهبل  مسحة  اللتهاب   سريرية  اعراض  يشكين  مريضات  من 
سنة  للتحري  1-745 وبأعمار تتراوح بين  مستشفى النسائية واالطفال في مدينة الرمادي،ت لالبكتيري والمراجعا

مظهريا   ضراوتها  عوامل  ولتحديد  المهبل،  في  الموجودة  كرام  لصبغة  والموجبة  السالبة  البكتيرية  االنواع  عن 
   عينة164 بينما   ،%34.4 عينة  اعطت نموا بكتيريا وبنسبة 86زرع المسحات المهبلية وجد  ان  عند .وجزيئيا

للفحوصات البكتريولوجية    النامية  خضعت العزالتكما    )لم تعطي النمو بكتيريا(،  سالبة  كانت  %65.6بنسبة  و 
منها    ،%455.81وبنسبة    عزلة  48  كانت  لصبغة كرام  العزالت البكتيرية الموجبةعدد  أن    ووجدالكيموحيوية  و 

بكت   20.930%  وبنسبةعزلة  18  صفات  اما     ,Staphylococcus epidermidis ,ايري تحمل 
عددها     Staphylococcus aureusبكتريا   pneumoniaeبكتريا  و ،  10.465%وبنسبة  عزالت    9كان 

Streptococcus    عددها بكتريا    8.140%  وبنسبةعزالت    7كان   Staphylococcusوكذلك 
saprophyticus    وبكتريا    6.977 %وبنسبة  عزالت    6بلغ عددها ،pyogenes  Streptococcus    كان

بكتريا  4.651% وبنسبة  عزالت    4عددها   عدد  وبنسبة    Bacillus subtilisوكان  فقط   ،%3.488ثالثة 
 %.1.163عزلة واحدة فقط وبنسبة  Streptococcus viridansوبكتريا 

البكتير  العزالت  السالبة صبغة كرامأما  نت  كا  فقد  %44.186وبنسبة     عزلة 38 فقد كان عددها    ية 
صفاتاأل تحمل  والكيموحيوية  المجهرية  وبنسبة   15بواقع    Escherichia coliبكتريا    ختبارات   عزلة 

عزالت من بكتريا  6 و  %16.279وبنسبة    Klebsiella pneumoniaeعزلة من بكتريا      14و  17.442%
Pseudomonas aeruginosa  بكتريا  و   ،%6.977  وبنسبةGardnerella vaginalis  ان  زلت التي كان ع

   .1.163% فقد كانت عزلة واحدة فقط وبنسبة Proteus mirabilisبكتريا و  ،%52.32بةفقط وبنس
اللذان يشفران   (exoS)( وجين  exoAثبت ان جين )  (PCR)وبأستعمال تقنية سلسلة تفاعل البلمرة   

السموم بكتريا    (algD)ينوج  ألنتاج  في  موجودة  المحفظة  ألنتاج  يشفر   Pseudomonas والذي 
aeruginosa    لبكتريا  100وبنسبة الضراوة  عوامل  دراسة  تم  وكذلك  الثالثة،  للجينات   % aureus  

Staphylococcus    وجد ان جين(hla)    وجين  66.66الذي يشفر انتاج الفا هيمواليسين  موجود بنسبة %
(finbA)  يش بنسبة  الذي  موجود  االلتصاق  بروتين  أنتاج  ب 100فر  عن  التحري  تم  وكذلك  عوامل عض  %، 

 لهيمواليسين واليوريز وانزيم البروتيز. الضراوة للبكتريا المهبلية التي شملت قدرتها على انتاج انزيم ا
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 البكتريولوجية،

  اعراض سريرية،
  .لكيموحيويةاألختبارات المجهرية وا

 

 

 

 

 

 

 
 :Introductionالمقدمة 

سلية واكثرها شيوعا لدى  ن احد االمراض التنال ميعد التهاب المهب 
 النساء في فترة الحمل واالنجاب حيث تعتبر التهابات الجهاز
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E-mail address  

بب االكثر شيوعا لإلفرازات  لسوا،الحمل  فترة  لتناسلي امرا مقلقا خاللا

الطبيعية كبير  ،غير  بعدد   المهبل  التهاب  وجود  ارتبط    من   وقد 

قبل   االغشية  وتمزق  المبكرة  الوالدة  مثل  االوان المضاعفات 

التهابات ما بعد الجراحة    ،والتهاب بطانة الرحم  (االجهاض المفاجئ)
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بالجنين  المحيط  السائل  ان  ،وعدوى  الدراسات  اثبتت  تريا  بك  حيث 

تنتقل بذلك   المهبل يمكن ان  الى بطانة الرحم وتغزو المشيمة مؤثرة 

 .  (1)على تكوين المشيمة وعلى نمو الجنين

بكتريا لم تكن بسبب مقاومتها  ان زيادة معدالت االصابة بال

فحسب الحياتية  للمضادات  من    ،المتعددة  العديد  المتالكها  وانما 

ام شدة  من  تزيد  التي  الضراوة  العوامل راضعوامل  هذه  ومن  يتها 

وا والبروتيز  واليوريز  الهيمواليسين  والاليبيز انزيمات  لليسثنيز 

الحم الدم  كريات  تلزين  على  وقابليتها  لإلنسان  والبيتاالكتاميز  راء 

 (.2)تصاق بالخاليا الطالئية الظهاريةواالل

المهبل  في  طبيعية  بصورة  الموجودة  البكتيرية  االنواع  ان 

بكتريا   او    Lactobacillusهي  هوائية  اخرى  انواع  الى  اضافة 

العدوى    ،الهوائية ضد  الدفاع  توفير  وظيفتها  طريق    عنوتكون 

الحامضية   مستوى  على  و   PHالحفاظ  المهبل  وجود  في  ضمان 

على نقيض ذلك فأن    ،بيروكسيد الهيدروجين في االعضاء التناسلية

تؤدي الى  ات  التهاب المهبل البكتيري يكون متالزمة متعددة الميكروب 

المسببة  البكتريا  نسبة  وزيادة  اللبنية  العصيات  تركيز  في  انخفاض 

تعتبر    .(3)مراضلإل والفطريات  الخمائر  فأن  البكتريا  الى  باإلضافة 

بينما تعتبر الطفيليات والفيروسات   ،يضا من مسببات التهاب المهبلا

اخر الرحم   ،مسبب  الكثير من االمراض كالتهاب عنق  تسبب  حيث 

 . (4يل التناسلية)ثالوال

بهذه  لالهتمام  الطبي  المجال  في  الباحثين  توجه  ولعل 

مقاومة  البكتريا  من  سالالت  ظهور  منها  مبررات  عدة  له  البكتريا 

ع عزل ألنواع  الطبيعي  من  أصبح  إذ  الحيوية  المضادات  من  ديدة 

سالالت تعود لبكتريا  المهبل تكون مقاومة ألكثر من مضاد حيوي  

( خ5واحد  من  أنتجت   امتالكها   الل(  التي  الناقلة  للبالزميدات 

تتحرك   التي  الجينات  أيضا  البكتريا  تمتلك هذه  سالالت مقاومة كما 

خالل امتالكها آليات تغير المسار  تلقائيا لمقاومة المضادات أو من  

 . (6)الذي يستهدف من قبل المضادات الحيوية

مثل  الجزيئية  التقنيات  تفاعل   استخدمت  سلسلة  تقنية 

االختبارات     Polymerase chain reactionلمرةالب  ألجراء 

المسؤولة  جينات  واكتشاف  البكتريا  لجينات  المختبر  في  التشخيصية 

المسؤولة عن مقاومة البكتريا للمضادات  عن عوامل الضراوة وجينات  

الحياتية  والتعرف على السالالت المقاومة والطافرة لما تتميز به هذه 

وح دقة  من  عاليةساسالتقنية  األفراز    ،(7)   ية  نظام     ,exoSيعد 

exoA  في بكتيرياP. aeruginosa   من االنظمة التي تفرز سموما

حادة التهابات  وتسبب  تك  قوية  الجينات  على  هذه  محمولة  ون 

اخرى    alg D   يحتاج جين  ،البالزميدات جينات  إلى  لتنشيط عمله 

نسخ   تنشط  جين  االاضافية  مثل  تمتلك    ،alg Bوبرون  ع جمي ال 

الجين    P. aeruginosaسالالت    الرغم من كونه مهما هذا  على 

في احداث العدوى وزيادة امراضية البكتريا وكذلك يمكن من تحريك  

ب  البكتريا  األسطحزوائد   Srيعد جين  كما    ،(8)  كفاءة على جميع 

RNA16    من كثير  تشخيص  في  عليها  يعتمد  التي  الجينات  من 

 .  (9(للتفريق بين االنواع البكتيرية يضااالجناس البكتيرية ويستخدم ا

الفا  hlAجين  اما   انتاج  عن  من  -المسؤول  اليسين  هيمو 

فقا مع المرضى  مترا  ويكون    S. aureus اهم عوامل الفوعة في بكتريا 

   Aجينو    ،(10)  المصابين بالتهاب المهبل والتهاب المسالك البولية

Finb   فبر بروتين  يمكن  ذي  ال  Fibronectin Proteinوكتين  نهو 

االجسام   تشكيل  ويعزز  الجسم،  انسجة  على  االلتصاق  من  البكتريا 

بكتريا    ،المضادة جين   S. aureusتمتلك  من  هما    Fnb   نوعين 

نوع  Fnb Bو    Fnb Aجين   تمتلك  البكتيرية  السالالت    ا وبعض 

 (.  11ا وبعض السالالت تمتلك النوعين معا)واحد

في   كما والدراسات  البحوث  من  عدد  سنوات  ال  أشارت 
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البكتريا  أن  الى  من   األخيرة  المئات  تمتلك  التي    الجيناتالمهبلية  

تسبب اإلصابة لعدد من المرضى وتكون   تسهم في ظهور السالالت

لمضادات الحيوية وبتطور التقنيات الجزيئية تم الكشف عن مقاومة ل

 .هذه الجينات والتغيرات الوراثية والمظهرية في هذه البكتريا

الب  االكتر تعتبر  اهم  من  الى  يا  تؤدي  التي  الخمجية  سباب 

اصابة النساء بأمراض مختلفة والتي تسبب احيانا مضاعفات صحية 

عزل وتشخيص   البحث اف هذخطيرة وألهمية التلوث البكتيري استهد

المسببة   البكتيرية  النسائيةاالنواع  بعض و   ،لاللتهابات  عن  التحري 

بكتريا  عض جينات الضراوة للب   و دراسة جزيئية  لديهاعوامل الضراوة  

S. aureus, P. aeruginosa . 

 :Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل  

 : Samplingجمع العينات

)مس  250جمعت   وغير    حات(عينة  الحوامل  النساء  من 

بين   تتراوح  وبأعمار  الرمادي  مدينة  في  سنة.    17-45الحوامل 

من   المسحات  بالتهاب  واخذت  مصابات  في  المنساء  حوامل  هبل 

مختلف الحملأشهر  من  انقطاع    ،ة  فترة  في  ونساء  حوامل  وغير 

 الطمث وفترة  ما بعد الوالدة. 

  :عزل بكتريا المهبل

الم المسحات  االوساط  زرعت  على  المريضات  من  أخوذة 

 ,Blood agar, MacConkey agar, Mannitol agar)الزرعية  

Chocolate agar, Brain  heart  infusion  broth  ) 

حرارة   بدرجة  الحاضنة  في  االطباق    48-24لمدة    م    37وحضنت 

  (sub culture)ثم عمل زرع ثانوي    ومنساعة . تم فحص النمو  

 ظهرت نتيجة موجبة. من االطباق التي أ

 :تشخيص العزالت البكتيرية

شخصت العزالت باالعتماد على الفحوصات البكتريولوجية 

درا  ،والكيميوحيوية خالل  الزرعية  سة  من  للمستعمرات    الصفات 

ولون  وحجم  شكل  دراسة  خالل  من  الزرعية  االوساط  على  النامية 

عدمه   من  لاللكتوز  مخمرة  كانت  اذا  ومعرفة  وكذلك المستعمرات 

اجري الفحص المجهري للخاليا البكتيرية بعد تصبيغها بصبغة غرام 

ية  حيو وفحصها تحت العدسة الزيتية للمجهر . اما الفحوصات الكيمو 

االوكسيديز   شملتالتشخيصية   وفحص  الالكتيز  انزيم  انتاج  اختبار 

. السكريات  تخمر  باستخدا  واختبار  التشخيص  تم  جهاز   موكذلك 

Vitek2 system(2) . 

 

 :اختبار انتاج األنزيمات

 :Proteaseفحص البروتيز 

الفرز    حليب  آكار  وسط  على  االختبار  هذا  أجري 

 . (12)صدرالم المحضر  وحسب ما ورد في

نقلتتت مستتتعمرة مفتتردة منمتتاة علتتى وستتط ا كتتار المغتتذي  •

ستتاعة إلتتى اإلطبتتاق الحاويتتة علتتى وستتط   18–24بعمر  

 ميكروبي.آكار حليب الفرز بوساطة ناقل الزرع ال

م لمتتتدة    37حضتتتنت اإلطبتتتاق هوائيتتتا  فتتتي درجتتتة حتتترارة   •

 ساعة.  24–48

ظهتتور منطقتتة تحلتتل حتتول المستتتعمرة الناميتتة هتتو دليتتل  •

   .ية االختبارجاب على اي 

  Hemolysineفحص الهيمواليسين   

قابلية  عن  للتحري  البشري  الدم  الفحص  هذا  في  أستخدم 

زيم الهيمواليسين . وضع الدم  نتاج أن إالعزالت البكتيرية المعزولة على 

حاوية   معقمة  زجاجية  أنابيب  في  سحبه  سترات  3  علىبعد   %

أجريت   بعدها  للتخثر(  مانعة  )مادة  المركزي  عملالصوديوم  النبذ  ية 

نب  أنابيب  باستخدام  الدم  عينات  معقمة لجميع  بالستيكية  مركزي  ذ 



P- ISSN  1991-8941   E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2018,12 ( 1 ) :18-30 

 

21 

 للتخلص من بالزما الدم والكولستيرول وللحصول على راسب كريات

  Normal salineالدم الحمراء الذي غسل بالمحلول الملحي المعقم  

بنسبة   لتحضير أوساط الدم    5%ومن ثم استخدم معلق كريات الدم 

المحضرة    ،ةرعي الز  الدم  أوساط  جميع  على  العزالت  زرعت  ثم 

حرارة   درجة  في  الحاضنة  في  ساعة    24لمدة    ͦم  37ووضعت 

 . (13) ملمالحظة قابلية العزالت على تحليل الد

 :  Urease testاختباراليوريز

وسط   والتخطيط   urea agarلقح  الطعن  بطريقة  المائل 

بدرجه   فحصها وحضنت  المراد  إذ    24ولمدة    ◦م37بالبكتريا  ساعة 

على   داللة  الوردي  إلى  األصفر  اللون  من  الوسط  لون  تغير  يعد 

 (. 14سالبا )إيجابية الفحص أما بقاء لون الوسط أصفر فيعد 

البكتيري  استخال النووي  الحامض   Bacterial genomicص 

DNA extraction   

لبكترياتم   البكتيري  الدنا   .S. aureus  P ,استخالص 

aeruginosa  الجاهزة  تخدابأس العدة   DNA extraction kitم 

شركة   من  المجهزة    Bioneerالمجهزة  الشركة  تعليمات    .وحسب 

جهاز   قياس    Nano drop spectrophotometerوبأستعمال  تم 

قراءة االمتصاصية    تركيز الدنا المستخلص . وقياس نقاوته من خالل 

 .  نانوميتر 260/280بطول موجي 

 :Primerالبادئات 

زو عست أ   لهذا مل  المصممة  المتخصصة  البادئات  من  ج 

بشكل   البادئات  جهزت  حيث  شركة    lyophilizedالغرض  من 

Bioneer  ركيز نهائي مقداره وذوبت في الماء المقطر, وتم تحضير ت

البادئات   ،(15)  ميكروليتر/بيكومول  10 يمثل  التالي  والجدول 

 المستعملة في هذه الدراسة:

 

المستعملة في هذه الدراسة مع    Primers( البادئات 1جدول)

 .والحجم المتوقع لها تتابعاتها

Pseudomonas aeruginosa 

Target Primer 5---<3 
Amplicon 

Size 
Reference 

exoA 

Secretion 

system 

T2SS 

F:GACAACGCCCTCAGCA

TCACCAGC 

R:CGCTGGCCCATTCGCT

CCAGCGCT 

396 bp 16 

exoS 

Secretion 

system 

T3SS 

F: 

CTTGAAGGGACTCGACAAGG 

R:  

TAAGTGATGCGCCTGGACTT 

 

504 bp 17 

algD 

Antiphago

cytosis 

F: 

ACGAAGTGGTGGCGAGTTC 

R: TGGTGTGCGGCATGAAGC 

126 bp 

16 
16SrRNA 

Identificat

ion 

F: 

GGGGGATCTTCGGACCTCA 

R: 

TCCTTAGAGTGCCCAAACCC

G 

618pb 

hla 

Alpha 

hemolysin 

F: GGT TTA GCC TGG 

CCT TC 

R: CAT CAC GAA CTC 

GTT CG 

510 bp 

 

18 fnbA 

Fibronecti

n binding 

proteins 

F:  GCG GAG ATC AAA 

GAC AA 

R: CCA TCT ATA GCT 

GTG TGG 

1150 bp 

F: Forward         R: Reverse 

 
 : تحضير مزيج تفاعل سلسلة البلمرة

   :PCR-Premixمال عدة الـستعبا PCRتفاعل اجري الـ
نهائي     Bioneerالمجهزة من قبل شركة االمريكية وبحجم 

20μL ( يوضح مكونات تفاعل الت2والجدول رقم )PCR: 

 (: مكونات تفاعل سلسلة البلمرة واحجامه.2جدول )
 الحجم المواد

Primer F 1.5رتمايكرولي 

R  Primer 1.5  مايكروليتر 

Distale water 12وليترر يكما 

DNA template 5 مايكروليتر 

 مايكروليتر 20 الحجم النهائي
 

  :تحضير هالم االكاروز
بإذابة   االكاروز  هالم  في   2حضر  االكاروز  من  غرام 

مل من  10)حضر من مزج    TBE (1x)مليلتير من محلول الدارئ  100

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf049625x
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf049625x
http://www.mgc.ac.cn/cgi-bin/VFs/vfs.cgi?VFID=VF0001#VF0001
http://www.mgc.ac.cn/cgi-bin/VFs/vfs.cgi?VFID=VF0001#VF0001
http://www.mgc.ac.cn/cgi-bin/VFs/vfs.cgi?VFID=VF0010#VF0010
http://www.mgc.ac.cn/cgi-bin/VFs/vfs.cgi?VFID=VF0010#VF0010
http://www.mgc.ac.cn/cgi-bin/VFs/vfs.cgi?VFID=VF0010#VF0010
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TBE 10X    م  90مع) املقطر  املاء  من  درجة    ،ل  الى  االكاروز  سخن 

رد ثم اضيف اليه صبغة  حين اكمال ذوبان الهالم وتركه ليب ن لالغليا

بتركيز   االثيديوم  الهالم    0.5بروميد  ثم صب  مايكروغرام /مليلتر . 

ثبت  ان  بعد  االكاروز  اسناد  حضرت صفيحة  اذ  الصب  قالب  في 

العين  لحمل  المعدة  الحفر  لتكوين  االكاروز    ، اتالمشط  هالم  صب 

عات هوائية وترك ليتصلب لمدة فقابهدوء  في الصحيفة لمنع حدوث  

دقيقة. رفع المشط بهدوء من االكاروز المتصلب ثبتت الصحيفة   30

بالحوض  المتمثلة  االفقية  الكهربائي  الترحيل  على مسندها في وحدة 

ال بدارئ  الحوض  ملئ  الكهربائي.  للترحيل   1x TBE))تالمستخدم 

سلسل  تفاعل  نتيجة  لقراءة  وذلك  الهالم  سطح  يغطي  ابحيث  لبلمرة  ة 

PCR product. 

 

 :النتائج والمناقشة

  :العزل

  86 اظهرت نتائج الزرع اظهرت نتائج الزرع البكتيري ان  

زرع   اعطت  للعينات  الكلي  المجموع  من  فقط  موجب  بكتيري  عينة 

الزرع    34.4%  وبنسبة   نتيجة  كانت    164الب  السالبكتيري  بينما 

و  الدراسة  ، 65.6%بنسبةعينة  تلك  توافقت  لعينات  19)  مع  وقد   )

ان   والتناسلية  البولية  المجاري  التهاب  من  تعاني  اناث  من  مأخوذة 

الموجب   البكتيري  الزرع  البكتيري  27وبنسبة    93عدد  والزرع   %

 . % 71وبنسبة  227 كان  السالب

تناول النساء   حياتية  لمضادات اللوقد يكون سبب ذلك هي 

االسبا من  يعد  والذي  مستمر  وبشكل  طويلة  المدة  في  ب  لرئيسية 

المهبل جراثيم  المهبلية   ،اختفاء  االفرازات  لكون  السبب  يعود  وكذلك 

وتحافظ   الممرضة  البكتريا  من  وتخليصه  المهبل  تنظيف  في  تساعد 

فأن جفاف المهبل يسبب في قتل البكتريا النافعة   ،على رطوبة المهبل

 في التوازن الميكروبي مما يجعلها اكثر عرضة لإلصابةويسبب خلل  

 .  (2)لعدوى با

 :الفحص المجهري 

المحضرة   للشرائح  المجهري  الفحص  نتائج  بعد  من  اعطت 

كرام   بصبغة  البكتيري    عزلة  86تصبيغها  الزرع    48وجود  ب موجبة 

وبنسبة    زلة كرام  لصبغة  سالبة    عزلة 38 و  ،%55.81موجبة 

 (.3كما في الجدول رقم)  44.18%لصبغة كرام وبنسبة 

 لونها بصبغة كرام بة المئوية للبكتريا حسب تلنس ( يبين اعداد وا3جدول ) 

 المجموعة العدد  النسبة المئوية

 بكتريا موجبة لصبغة كرام 48 55.814

 بكتريا سالبة لصبغة كرام 38 44.186

( الذي وجد نسبة البكتريا  20)  معوقد توافقت هذه النتيجة  

كرام    الموجبة السالبة    ،%30لصبغة  البكتريا  ولم %25ونسبة   .

( الذي وجد ارتفاع عدد البكتريا السالبة لصبغة كرام 19افق مع )تتو 

لصبغة الموجبة  البكتريا  السالبة     على  البكتريا  عدد  وصل  حيث 

وعدد البكتريا الموجبة لصبغة كرام    73.1%وبنسبة    68لصبغة كرام  

 .26.9%وبنسبة  25 

 :ري المعزولة من النساء المصابات بالتهاب المهبل البكتيالجراثيم 

بكتريا   كرام  لصبغة  الموجبة  البكتريا   .Sشملت 

epidermidis    عددها وكان    S.  aureusوبكتريا     ، 18وكان 

  7وكان عددها    Strept. Pneumoniaeوبكتريا    ،عينات  9عددها  

ت عزال  6وبلغ عددها    S. Saprophyticusوكذلك بكتريا  عزالت   

ان عدد  كو   عزالت 4 وكان عددها  Strept. pyogenesوبكتريا  ،

 . فقطعزالت ثالثة   B. subtilisبكتريا 

اما البكتريا السالبة لصبغة كرام فقد شملت االنواع البكتيرية  

بكتريا    ،عزالت    5وكان عددها    E. coliبكتريا    ،التالية  .Kوعدد 

pneumoniae  14    وبكتريا    ،عزلةP. aeruginosa     بلغ عددها
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اما    ،عزلتانا  ان عددهي كالت   G. vaginalisثم بكتريا    ،عزالت  6

كانت نتائج تلك     ،واحدة فقط  عزلة  فقد كانت  P. mirabilisبكتريا  

 S.  aureusالذي وجد نسبة بكتريا    ،(19)الدراسة مقاربة  لنتائج  

تتفق   ،6.5%بنسبة    .aeruginosa   P   وبكتريا   ،%11.8 ولم 

بكتريا    الدراسة  هذهنتائج   نسبة  حيث  من  المصدر  نفس   .Kمع 

pneumoniae    كانت بنسبة   E. coliوبكتريا    ،6.5%التي 

51.6.% 

 ( يوضح عدد والنسبة المئوية للبكتريا المعزولة 4جدول )

 النسبة المئوية 
 للعزالت 

  عدد
 العزالت

 البكتريا المعزولة 

20.93 18 Staphylococcus 

epidermidis 

17.442 15 Escherichia  coli 

16.279 14 Klebsiella 

pneumoniae 

10.465 9 Staphylococcus  

aureus 

6.977 6 Staphylococcus 

saprophyticus 

8.140 7 Streptococcus 

Pneumoniae 

6.977 6 Pseudomonas 

aeruginosa 

4.651 4 Streptococcus 

pyogenes 

3.488 3 Bacillus 

subtilis 

2.325 2 Gardnerella 

vaginalis 

1.163 1 Proteus mirabilis 

1.163 1 Streptococcus 

viridans 

 المجموع 86 

 

 :توزيع نتائج الزرع البكتيري على اساس الفئات العمرية

-45لقد شملت الدراسة النساء الالتي تتراوح اعمارهن بين  

توزيعها    17 تم  وقد  عمرية  الىسنة  فئات  الفئتين    ،ثالث  ان  وجد 

بالتهاب   36-17-26 ,27العمرية   اصابة  االكثر  الفئة  هي  سنة 

البكتيري اذ كانت نسبة البكتيري الموجب )ظهور نمو    الزرع  المهبل 

كرام( للصبغة  والسالبة  الموجبة  البكتيريا  ويشمل  الزرعي  الوسط   في 

الفئ  هذه  مجموع 45.34،  32.55%  اتلدى  من  التوالي  على   %

  37-46وكانت الفئة العمرية    ،االصابات الكلي للعينات قيد الدراسة

 22.09%ها  اذ شكلت نسبت   للزرع البكتيري الموجبهي االقل نسبة  

اختبار كاي اظهر عدم وجود فروق معنوية   ،(5كما في الجدول رقم)

)عدم ظهور بين الزرع البكتيري السلبي    0.05تحت مستوى احتمال  

  .ان تأثير العمر على الزرع غير معنوي أي  ،وااليجابي( نمو

( يوضح نتائج الزرع البكتيري على اساس الفئات  5جدول )

 .العمرية

النسبة 
 ة المئوي

زرع  
بكتيري  
 موجب

النسبة 
 المئوية 

زرع  
بكتيري  

 الب س
 العمر

32.55 28 34.14 56 17-26 

45.34 39 39.02 64 27-36 

22.09 19 26.82 44 46-37 

 المجموع 164 65.6 86 34.4

العمرية   الفئة  النشاط سنة     36-17-26 ,27في   يزداد 

الزواج فيها  يحدث  التي  السنين  تلك  تمثل  حيث  وتكون    ، الجنسي 

المهبل  حامضية  وترتفع  مستوياتها  اعلى  الى  التكاثرية  الهرمونات 

الممرضة البكتريا  وتكثر  الميكروبي  التوازن  في  خلل  يحدث    ، وبذلك 

سنة  حيث تتراجع حامضية المهبل 37-46  وكانت الفئة العمرية  

PH   تواجد نسبة  تقل  وبذلك  التكاثرية  الهرمونات  مستوى  وتنخفض 

 .  (21تتفق تلك الدراسة مع ) البكتريا المرضية
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 :دراسة عوامل الضراوة

بكتريا   الدراسة   نتائج  بينت  انتجت    S. aureusلقد  قد 

بنسبة   دراسة    77.77%الهيموالسين  مع  الدراسة  هذه  توافقت  وقد 

بكتريا   ،(22اجرتها ) ان  تنتج        P.  aeruginosa  في حين  لم 

 الهيموالسين. 

للبروتين   المحلل  انزيم  بكتريا    Proteaseاما   .S فأن 

aureus    بنسبة النتيجة مقاربة     ,33.33%انتجت االنزيم   وكانت 

وقد    ،Protease% من البكتريا تنتج االنزيم  40حيث وجد    (23)ل  

عزالت وبنسبة   6من مجموع    .aeruginosa  Pانتجت عزلتين من  

اصل    5ان    (24)وجد     %33.33 من  انتجت    20عزالت  عزلة 

ر ان هناك سالالت قد تنتج االنزيم وسالالت اخرى االنزيم حيث اشا

 .غير منتجة له

بكتريا   قابلية  ان  النتائج  اشارت  على     S. aureusلقد 

هذه  كانت نتيجة      100%كانت بنسبة  Ureaseانتاج انزيم اليوريز  

)  ةدراس ال مع  حيث  2مقاربة  بكتريا    وجد (  قابلية   S.  aureusان 

بكتريا    ،%60بنسبة   ان  تن   .aeruginosa  Pفي حين  انزيم  ت لم  ج 

 اليوريز.  

 -من العزالت البكتيرية: DNAاستخالص الـ 

النووي  الحامض  استخالص  عزالت   DNAتم   .P ,من 

aeruginosa  S. aureus    والبالغ المهبل  التهاب  من  المعزولة 

األكاروز    ،عزالت  6عددها   هالم  على  الكهربائي  الترحيل  اجري 

   فولت ر وزمن ساعة واحدة 90   وفرق جهد   %1.5المحضر بتركيز  

الت     DNAالت    Bandsللكشف عن حزم   الناتج من  او  المستخلص 

PCR   1500-100ثم مقارنته مع سلم الحامض النووي bp DNA 

Ladder.   ال ترحيل  األكاروز    DNAتوبعد  هالم  على  المستخلص 

الحزم   وجود  نتائج  العزالت   DNAالت    bandsاظهرت  جميع  من 

 ، (1كما في الشكل)  على التركيز والنقاوة العاليينواضح يدل  وبشكل  

تركيز   ان    P. aeruginosa   ug\ml215بكتريا    DNAحيث 

كانت   النقاوة  بكتريا    ،1.783ومقدار  تركيز    S. aureusاما  كان 

DNA  ug\ml178.3 1.975والنقاوة . 

  عزالت البكتيرية .ال( الترحيل الهالمي الكهربائي لدنا 1الشكل )
 3ت  2ت1   :يمثل عزلة  3,2,1: الدنا قياسي . العمود   Mالعمود 

: يمثل عزلة   6,5,4. العمود P. aeruginosaعلى التوالي لبكتريا  
 S. aureusعلى التوالي لبكتريا 3ت  2ت1

المسؤول عن نظام األفـراز فـي  exoA,  exoS الكشف عن جين 

 -:P. aeruginosaبكتريا 

اروز وفحصه باألشعة فتتوق هالم األكترحيل النتائج على بعد  

ممتتا يعنتتي وجتتود الجتتين المستتتهدف  bandsالبنفستتجية ظهتترت الحتتزم 

( وكانتتتت الظتتتروف المثلتتتى 2فتتتي العتتتزالت البكتيريتتتة كمتتتا فتتتي الشتتتكل )

 exoولجتتين  ،م   68 هتتي exo Aلدرجة حرارة مرحلة األلتحتتام لجتتين 

S  58 هي.  م 

ظتتروف اختيتتار التم اجراء تفاعل البلمرة التسلسلي عن طريتتق 

عزالت متتن بكتريتتا  3أظهرت النتائج  ،exoAالمثلى من أجل تضخيم  

 P. auroginosa  تمتلتتك جتتينexo A, exo S  100وبنستتبة %

( التتذي وجتتد ان نستتبة 25وقتتد كانتتت نتائجنتتا متقاربتتة  متتع ) ،لكتتل منهتتا

 .%65هي   exo Aالبكتريا التي تمتلك  

فتتإن دات لتتذلك إن هتتذه الجينتتات تكتتون محمولتتة علتتى البالزميتت 

وجتتود جتتين متتن جينتتات الفوعتتة يعتتود لعتتدة استتباب منهتتا اليتتات التبتتادل 
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الوراثي بما في ذلك عملية التحتتول والتتبتتع و األقتتتران التتتي تتتؤثر علتتى 

وجتتتود الجتتتين فتتتي البكتريتتتا متتتن عدمتتته لتتكيتتتف البكتريتتتا متتتع الظتتتروف 

كمتتتا ان  ،المتغيتتترة متتتن ختتتالل الحصتتتول علتتتى معلومتتتات جينيتتتة جديتتتدة

اثية قد تكون موجتتودة فتتي بعتتض العتتزالت وغيتتر موجتتودة بعات الور التتا

 (.8في اخرى أو يعاد ترتيبها)

 -:P. aeruginosaفي بكتريا  alg Dالكشف عن جين 

 DNAتتتتتتم اجتتتتتراء اختبتتتتتار التفاعتتتتتل التضتتتتتاعفي لسلستتتتتلة التتتتتتت 

التتذي يقتتع فتتي  126bPوبحجتتم جزئتتي  alg Dباستتتخدام بتتادئ جتتين 

ين يحمتتتتل البكتريتتتتتا مقاومتتتتتة ن هتتتتذا الجتتتتت إذ أ ،المنطقتتتتة الكروموستتتتتومية

البلعمتتة والتتتي تعتبتتتر ستتمة رئيستتتية  لتتدى البكتريتتا تمكنهتتتا متتن مقاومتتتة 

هجتتوم كريتتات التتدم البيضتتاء الالقمتتة وهتتذه الوظيفتتة تقتتوم بهتتا الكبستتولة 

 الخلوية, وبالتالي تعزز البكتريا على احداث المرض.

لك وايجتتتاد درجتتتة الحتتترارة المثلتتتى لتتتذ PCRبعتتتد اجتتتراء تفاعتتتل 

 %1.5علتتى هتتالم االكتتاروز بتركيتتز  PCRل  رحلتتت نتتتائج ال التفاعتت 

وعنتتد فحصتته تحتتت األشتتعة فتتوق البنفستتجية ظهتترت الحتتزم ذات حجتتم 

زوج قاعتتدي للعتتزالت البكتيريتتة ممتتا يعنتتي وجتتود الجتتتين  126جزيئتتي 

% متتن 100إن  هتتذه الدراستتة (، وقتتد بينتتت نتتتائج 2كمتتا فتتي الشتتكل )

هتتتذه النتيجتتتة مخالفتتتة لنتيجتتتة ذلك كانتتتت البكتريتتتا تمتلتتتك هتتتذا الجتتتين وبتتت 

  %40حيتتتث وجتتتد نستتتبة البكتريتتتا التتتتي تمتلتتتك هتتتذا الجتتتين  ،(26)

 alg D( الذي وجد ان نستتبة البكتريتتا التتتي تمتلتتك 27ومقاربة لنتيجة )

90.9%  . 

قد يحتاج هذا الجين لتنشيط عمله إلى جينات اختترى اضتتافية 

 متلتتك جميتتعال ت  ،alg Bمثتتل جتتين  alg D تنشتتط نستتخ اوبتترون 

علتتى التترغم متتن كونتته  Pseudomonas aeruginosa ستتالالت 

مهتتتم فتتتي احتتتداث العتتتدوى وزيتتتادة امراضتتتية البكتريتتتا وكتتتذلك يمكتتتن متتتن 

تحريك زوائد البكتريا بكفاءة على جميع األسطح .قد يكتتون ستتبب ذلتتك 

هو تأثير الظروف البيئية الذي يمنع متتن التعبيتتر عتتن هتتذا الجتتين مثتتل 

 والفوسفات ومعدل النمو.  النتروجينمستوى الكاربون و 

المســؤول عــن تشــخيص بكتريــا  16sr RNAالكشــف عــن جــين 

Pseudomonas aeruginosa:- 

يعتبر هذا الجين من الجينات التي يعتمد عليها في تشخيص 

االنواع  بين  للتفريق  ايضا  ويستخدم  البكتيرية  االجناس  من  كثير 

يتم    ،البكتيرية عن لذلك  الجين  التحري  التفاعل    باستخدام  هذا  تقنية 

الت   لسلسلة  جين    DNAالتضاعفي  بادئ   16sr RNAباستخدام 

و تم ضبط الظروف المثلى لهذا    ،زوج قاعدي  188وبحجم جزيئي  

التفاعل من خالل اعادة التجربة عدة مرات من أجل الحصول على  

  %1.5حزم واضحة الوهج عند ترحيلها على هالم األكاروز بتركيز  

تحت   فو وفحصها  العزالت األشعة  أن جميع  وقد ظهر  البنفسجية  ق 

( وهذه 2كما في الشكل )  %100البكتيرية تمتلك هذا الجين وبنسبة  

( والذي اشار إلى ان جميع العزالت البكتيرية 28الدراسة مطابقة ل )

ويعد الشفرة   ،تمتلك هذا الجين والذي يعطي تشخيص للجنس والنوع

ين في دراسات النشوء والتطور م هذا الجالوراثية الثابتة للنوع  يستخد

ويستخدم ايضا في الدراسات التفريقية ولوصف االنواع البكتيرية التي  

 (.  (9لم يتم استزراعها بنجاح

( يوضح الترحيل الهالمي الكهربائي لبكتريا  2الشكل )
Pseudomonas aeruginosa العمود .M  الدنا قياسي. العمود :

 .: جين 6,5,4العمود    .exoS Secretion system: جين  3,2,1
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exoA Secretion system    جين 9,8,7العمود  :algD 
Antiphagocytosis  16: جين  12, 10,11. العمودSrDNA 

Identification . 
هيمـو اليسـين فـي -المسؤول عـن انتـاج الفـا hlAالكشف عن جين 

 -:Staphylococcus aureusبكتريا 

 hlهيمو اليسين  -انتاج الفتم التحري عن الجينات المشفرة إل

A  396وبحجتتم bp  وباستتتخدام تقنيتتةPCR  وتتتم ضتتبط درجتتة حتترارة

 .م   58( عند Anealing Tempartureمرحلة االستطالة )

ووضتتعها علتتى هتتالم األكتتاروز بتركيتتز   PCRوبعد اخذ نتائج  

 % 66.66يتم الترحيل الكهربتتائي ظهتترت حتتزم الجتتين وبنستتبة 1.5%

 .Sعتتزالت بكتيريتتة متتن  3أصتتل تيريتتة متتن عزلتتة بك2 أي ظهتترت لتتت

aureus ( 3تمتلتتك هتتذا الجتتين كمتتا فتتي الشتتكل)،  بينمتتا كانتتت نتيجتتة

، وكانتتتتت النتتتتتائج %75( 29الترحيتتتل الكهربتتتتائي لتتتتنفس الجتتتتين عنتتتتد )

( اذ وجتتدوا أن نستتبة البكتريتتا التتتي تمتلتتك 30(مقاربتتة لمتتا وصتتل اليتته 

 .%60هي  hl Aجين 

الذهبيتتة المعزولتتة متتن لعنقوديتتة نستنتج من ذلك أن المكورات ا

التهتتاب المهبتتل لهتتا القتتدرة علتتى تحليتتل التتدم ممتتا يجعلهتتا اكثتتر ضتتراوة 

وقتتدرة علتتى احتتداث التهابتتات شتتديدة لتتدى المرضتتى، حيتتث ينشتتط هتتذا 

الجتتين ضتتد مجموعتتة متتن الخاليتتا المضتتيفة بمتتا فتتي ذلتتك كريتتات التتدم 

ترافقتتا واليستتين مهيم -الحمراء والخاليا وحيدة النواة، اذ يكون جتتين الفتتا

متتتتع المرضتتتتى المصتتتتابين بالتهتتتتاب المهبتتتتل والتهتتتتاب المستتتتالك البوليتتتتة 

-كتتتتذلك الصتتتتفائح الدمويتتتتة تكتتتتون أكثتتتتر حساستتتتية لستتتتموم الفتتتتا ،(10)

 .Sلتتتذلك فتتتان معظتتم العتتتزالت البكتيريتتتة البشتترية متتتن  ،هيمواليستتين

aureus  هيمواليستتين وال تعبتتر عتتن ستتموم بيتتتا-تعبر عن سموم الفا-

   هيمواليسين.

 

 

  S. aureusفي بكتريا  A Finbعن جين  الكشف

باستتتخدام  S. aureusتم التحري عن هذا الجين في بكتريا  

ذات عتتتتدد محتتتتدد  DNAمتتتتن ختتتتالل استتتتتعمال قطتتتتع التتتتت  PCRتقنيتتتتة 

تتتتتم  ،وتعمتتتتل كبادئتتتتات متتتتن نيوكليوتيتتتتدات متخصصتتتتة لجتتتتين الضتتتتراوة

 الدراستتةهتتذه برمجة الجهاز للوصول إلى الظروف المثلى كانت نتائج 

عتتتتزالت بكتيريتتتتة  3% متتتتن العتتتتزالت انتجتتتتت هتتتتذا الجتتتتين أي أن 100

فتتي حتتين كانتتت نتيجتتة  ,(3كمتتا فتتي الشتتكل ) Fnb Aانتجتتت الجتتين 

وكانتتت معزولتتة متتن مصتتابين  ،S. aureusمن عتتزالت  ) 3117%)

( نستتبة عتتزلهم 11بينما كانت لتتدى ) ،بالتهاب القناة البولية في نيجيريا

 .%100جين للبكتريا التي تمتلك ال

ان ارتفاع نسبة الجين المشفر إلنتاج السموم قتتد يكتتون بستتبب 

أو بستتبب  S. aureusالنقتتل األفقتتي لجينتتات الضتتراوة بتتين ستتالالت 

                    .(11موقع العزلة )

( يوضح الترحيل الهالمي الكهربائي لبكتريا  3الشكل )
Staphylococcus aureus العمود .M  . العمود  : الدنا قياسي

:   4,5,6. العمود  hla Alpha hemolysin: جين  1,2
 fnbA Fibronectin binding proteinsجين

 

1000 bp 
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Abstract : 

The study included 250 vaginal swabs were collected  from women patients clinical symptoms of bacterial vaginitis and 

they have come to the women's and children's hospital in Ramadi and ages (17- 45 years) nearly, to Investigation of the bacterial 

species positive and negative gram stain were Infected of the vagina, and also To determination the appearance and molecularly 

of virulence factors.  

The vaginal swabs were cultured, 86 samples were found to give positive growth of 34.4%, but (164 sample) 65.6% were 

negative. The growing isolates were subjected to bacteriological and biochemical tests. The isolates of positive gram stain 48 

about 55.81% were having character of Staphylococcus epidermidis 18 about 20.93% and Staphylococcus aureus  (9 (10.46%), 

Streptococcus pneumoniae  7 nearly 8.13%, Staphylococcus saprophyticus 6 about 7.97%, Streptococcus pyogenes 4, (4.65%) 

and Bacillus subtilis only 3, (3.48%) and Streptococcus viridans was only 1 isolate about 1.16% . 

The isolates of negative gram stain were recorded 38 percentage  44.18% . The results of the tests  a bacteriological and 

biochemical were recorded  Escherichia coli  15 isolates percent 17.44% and 14 of Klebsiella pneumoniae 16.27%, Pseudomonas 

aeruginosa was 6 percent 7.97%,  Gardnerella vaginalis 2 about 2.32%, and Proteus mirabilis was one isolate only percent  

1.16% .  

The polymerase chain reaction (PCR) technique were proved, the exoA and exoS genes were encodes toxin production. 

algD was encoded the production of the capsule which were found in Pseudomonas aeruginosa percent  100% for the three 

genes. In Staphylococcus aureus found that (hla) gen that encodes production of alpha-hemolycin  66.66% and finbA which 

encodes the production of (adhesion protein) 100%, as well as investigate some of the virulent factors of the vaginal bacteria, 

which included their ability to produce the enzyme hemolysis, urease and protease.  


