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استخدام تقنية تفاعل البممرة التسمسمي المتعدد  Multiplex PCRلتشخيص بعض انواع البكتريا
المرضية الموجبة لصبغة كرام وتحديد مقاومتها لممضادات الحياتية
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**جامعة االنبار /مركز دراسات الصحراء
الخالصة-:تم جمع  021عينة مختمفة من الحاالت المرضية ( أدرار ,جروح ,حروق  ,خروج  ,ومسحات األنف والبمعوم) خالل الفترة من

تشرين الثاني  5100ولغاية شباط  . 5102شخصت 01عينة منها عمى انها  Staph. aureusو  52عينة Strep. pyogenes

باستخدام طرق التشخيص المظهري والزرعي والبايو كيميائي ولمتأكيد شخصت باستخدام جهاز الفايتك  .Vaitekأظهرت نتائج اختبار مقاومة

العزالت لــ  01من المضادات الحياتية من مختمف المجاميع تباينا في مقاومتها لهذه المضادات ,واختيرت  01عزالت من كل جنس عمى أساس
التباين في مقاومة المضادات .صممت عدد من البوادئ لمكشف عن البكتريا باستخدام جين متميز فيها ولمكشف أيضا عن مقاومتها لممضادات

باستخدام تقنية تفاعل البممرة التسمسمي المتعدد  ,multiplex PCRوأظهرت نتائج التضاعف بعد الترحيل إن كل عزالت staph. Aureaus

تحتوي عمى الجين  femAوالذي يمكن ان يتخذ كمؤشر تشخيصي وكل عزالت  strep. Pyogenesتحتوي عمى الجين ) , Tu(tufوفي

نفس ال تفاعل تم الكشف عن وجود جينات مقاومة سبعة من المضادات الحياتية العائدة الى مجاميع مختمفة (Amp, tetR, Tri, Gen,

) Imp, Qnl and mecAحيث احتوت كل عزالت  staph. aureusعمى جين  Qnl,Tri ,tetR,mecA, Gen, Impفي حين تباينت

في احتواءها عمى Ampاما عزالت  . strep. Pyogenesفقد احتوت عمى جينات  mecA,Amp,gen,triوتباينت في احتوائهاعمى جين

 Qnlحيث لم يظهرفي جميع العزالت ومن خالل هذه الدراسة يمكن استثمار تقنية البممرة التسمسمية المتعددة في تشخيص البكتريا من النماذج
المرضية وبصورة دقيقة وتشخيص مقاومتها لممضادات ا لحياتية الشائعة االستعمال بوقت قصير وجهد اقل ودون الرجوع لمفحوصات الروتينية
المعروفة.
Keywords:- multiplex PCR, antibiotic resistance, strep. Pyogenes,staph. aureus

المقدمة :
تعد البكتريا الموجبة

الطبيعية لألنف والجمد في االشخاص االصحاء (  . ) 4تكون ىذه
البكتريا ميمة جدا لكونيا تسبب االلتيابات المستوطنة في

لصبغة كرام من أىم الكائنات التي يمكن ان

المستشفيات التي من الصعب استئصاليا والقضاء عمييا والتي

تسبب العديد من اإلمراض المنتشرة عالميا التي يتراوح تأثيرىا من

تظير كأعظم مسبب لاللتيابات المتعمقة بالمجتمع وبالتالي القضاء

اإلمراض البسيطة وصوال الى االمراض التي تيدد حياة اإلنسان

عمييا يحتاج الى تكاليف اقتصادية عالية ولحد االن فان ىذه

بسبب امتالكيا العديد من عوامل الضراوة التي تساعدىا عمى

البكتريا في حالة زيادة مستمرة وانتشار واسع في جميع انحاء العالم(

إحداث اإلصابة ( . )1لذا اصبح تموث الحروق والجروح باألنواع

 . . ) 5تحتوي المكورات الذىبية عمى العديد من الجينات التي

البكتيرية مسالة شائعة في ردىات الحروق والجروح خاصة بعد

تك ون موجودة بيا او التي يعتقد انيا انتقمت الييا من بكتريا اخرى إذ

العمميات مما ادى الى ارتفاع نسبة الوفيات بيا (  . ) 2وان اغمب

ان جين  mecAيعد من الجينات االساسية ليا في حين ان الجين

الممرضات الشائعة والمسببة لاللتيابات ىي staphylococcus

 SCCmecيعتقد انو انتقل الييا من بكتريا ( 6( Staph. Sciure

 aureus , Streptococcusاذ ازدادت االىمية المرضية ليذه

 .في حين يعد الجين  FemAمن العوامل المشفرة كروموسوميا

االنواع بسبب ما أحدثتو من إصابات عديدة وخطيرة في

ويكون موجودا طبيعيا في المكورات العنقودية الذىبية اضافة الى انو

المستشفيات ( .) 3يعد النوع  staphylococcus aureusمن

يكون ضروريا لمتعبير عن مستويات المقاومة لممثيسيمين وىذا

اىم االنواع البكتيرية االنتيازية الممرضة اذ يسبب عدة اصابات

الجين FemAيشفر لمبروتين  FemAالذي يساىم بصناعة الجدار

منيا التيابات الجروح وتكون البثرات والتقرحات والتيابات الحروق

الخموي في بكتريا المكورات العنقودية الذىبية ( . ) 7ويعد ىذا

كما يمكن ان يسبب التياب العظام والتياب الثدي والسحايا وتجرثم

الجين من اول الجينات المكتشفة كما يعتبر  FemAكصفة مميزة

الدم وااللتياب الرئوي وتقيح الغشاء الجنبي اال انو يشكل الفمو ار
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وفريدة لبكتريا  staph. aureusوىو غير موجود في بقية االنواع

الذي يكون مميز ليا إذ يوجد نوعين من ىذا الجين  Tufىما TufA

استعمال تفاعل الـ . (8( PCR

 pyogenesاما النوع  TufBفيوجد في  Bacillusو Listeria

وTufBوالنوع  TufAىو الذي يكون موجود في بكتريا Strepto.

االخرى إذ يعد كجين تشخيصي ليا بصورة جزيئية من خالل

تعد بكتريا  streptococcus pyogenesمن اكثر انواع بكتريا

و  Staphlococcusوىذا الجين الموجود في بكتريا Strepto.

الجسم المختمفة وأنسجتو عدا العظام وااللياف العضمية  ,تتواجد في

) 11

االنف والفم وعمى الجروح وتنتقل عادة من شخص الى اخر

المواد وطرائق العمل

المصاب او عن طريق الطعام او العطاس او السعال بالقرب من

حاالت مرضية مختمفة شممت ( االدرار  ,الحروق  ,الجروح ,

 pyogenesيكون مشابة لمجين الذي يساعد في انقسام الخاليا (

 streptococcusالتي تتسبب في إصابة وامراض جميع اجيزة

باالحتكاك المباشر او من خالل التنقل او مشاركة االدوات لمشخص

جمع العينات وتشخيص العينات-:تم جمع (  ) 054عينة من

الشخص او الطعام المكشوف واكثر االمراض التي تسببيا ىذه

الخروج  ,القشع  ,التيابات االنف واالذن ,التياب الموزتين ) من

البكتريا ىي الحمى القرمزية  ,التياب النسيج الخموي والتياب كبيبات

مستشفى الرمادي التعميمي العام ولمفترة من تشرين الثاني 4400

الكمى الحاد (  . ) 9تحتوي بكتريا  Strepto. pyogenesعمى

ولغاية شير شباط  .4405وأجريت الفحوصات المجيرية

العديد من الجينات التي تعطييا صفة المقاومة لممضادات الحياتية

والكيموحيوية اعتماد عمى المصادر العممية المتبعة عالميا لتشخيص

وبالتالي احداث االصابة داخل الجسم الحي دون ان تتأثر  ,من ىذه

البكتريا ( )13 ; 12اضافة الى استخدام نظام (ابي )Staph 44

الجينات جينات  tetM , tet L , tet K , tet O , erm Bوىذه

و استخدام نظام (ابي 44

تقاوم مضادات التتراسايكمين (  . ) 10في حين يعد جين Ef-TU

 )Streptoواخير تم استخدام

التشخيص الكيموحيوي باستخدام جياز . Vitek 2 systemومن ثم

واحداُ من اىم العوامل الرئيسية التي تساعد في البناء الحيوي

اختبرت

لمبروتين حيث يعد  TUىو عامل استطالة يشفر لو من قبل جين

مقاومة

العزالت لممضادات الحياتية بطريقة األقراص

وحسب ما مذكور (

 , Tufيوجد حوالي واحد او ثالثة من  Tufفي الجينوم الواحد وىذا

 )14لمتعرف عمى مدى حساسية العزالت

البكتيرية قيد الدراسة لممضـادات الحياتيـة باستخدام مجموعة من

يعتمد عمى النوع البكتيري وعمى محتوى البكتريا من  G+Cفالبكتريا

أقراص المضادات الحياتية المجيزة من قبل شركة oxoid

الموجبة لصبغة كرام تحمل  Tufواحد فقط الن محتواىا من G+C

البريطانيةالجدول ) )0

قميل لذلك صمم الـ  PCRلعمل قطع كثيرة وبتتابعات من ىذا

الجين لذا يعد الجين التشخيصي لبكتريا Strepto. pyogenes

جدول ( )0أقراص مضادات الحيوية المستخدمة في اختبار الحساسية

انتركيز يايكروغراو /قرص
10
30
15
30
10
10
30
10
30
30
30
25

انريز
TOB
C
Gen
CTX
P
AmP
TE
IPM
NA
VAC
FEP
COT

Antibiotic
Tobramycin
Chloramphenicol
Gentamicim
Cefotaxime
Pencillin
Ampicillin
tetracycline
Imipenem
Naldix acid
Vancomycin
Cefepime
Trimethoprim/ Sulfamethoxazole

استخالص وتنقية الدنا الجينومي-:استخمصت عينات دنا

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 ) trimethoprim, tetR, AMP, mecA, impenemوفقاً لما

الجينومي لمعزالت البكتيرية البالغ عددىا 44عزلة بكتيرية

ذكر ) )15والتي ُجيزت بشكل مسحوق مجفد ( )Lyophilizedمن
شركة ) ,) BIONEERوقد تمت إعادة تذويبيا بحجم من الماء

شركة Geneaidذي الرقم التسمسمي GBB101

المقطر والمعقم بحسب توصيات الشركة لمحصول عمى محمول

باستخدام عدة استخالص الدنا الجينومي لمبكتريا المنتج من
البادئات

خزين لكل بادئ بتركيز ( )Pmol/µl044ثم حفظ ىذا المحمول

المستخدمة -:يبين الجدول ( )4البادئات النوعية والتي

الخزين بدرجة ح اررة ْ 44-م .

تم تصميميا بشكل خاص ليذه الدراسة والتي تستيدف جينات
اليدف ( gentamycin, qnl, hlyA,KcaA, femA, Tu(tuf),

37

مجمة جامعة االنبار لمعموم الصرفة  .المجمد التاسع  ،العدد الثاني لسنة 5102
جدول ( )5البادئات المستخدمة في تفاعل البممرة المتسمسل
اسى انباديء

حجى انجين
انًستهذفbp

تسهسم انقىاعذ ﹶ53ﹶ

CGCAAACTGTTGGCCACTAT
femA-F
femA-R
TCACTGGACCGCGATTTGAA
CCGTGGTACTGTTCGTGTCA
Tu(tuf)-F
265
Tu(tuf)-R
GTGACGTCCACCTTCGTCTT
CCAGGAATGCAGAAAGACCAAAGCA
MecA-F
656
GGGTGGATAGCAGTACCTGAGCCA
MecA-R
ATCCCGCAACAGCCCGGGACTTA
Gen-F
600
AACCTGAAGGCTCGCAAGAGCG
Gen-R
TTCCCACGCTACTGGTGTGGCT
Amp-F
458
GGCCGGTAACGCTTTCTCACCA
Amp-R
CGCAGCGACTTTCGACGTGCTA
Qnl-F
374
AGTGATGCACCCGCTAGGTTCGT
Qnl-R
CTGGTGCTGCAATGGCGGATGA
Imp-F
280
GTGCTTGCACCCCATGGACGAA
Imp-R
GCTTTGCTCGACGCCTTAGCCAT
TetR-F
267
CCCCACAGCGCTGAGTGCATATAA
TetR-R
TGGAGTTATCGGGAATGGCCCTG
Tri-F
104
TCTTGCGTCCAACCAACAGCCA
Tri-R
.; 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
162

خميط تفاعل :-Multiplex PCR PreMixستخدم ىذا الخميط
المجيز من قبل شركة (  ( BioNEERالمتكون من المحمول

 ) pyogenesكل بكتريا عمى حدة وتم تحضير مزيج تفاعل لعشر
عينات  DNAمن ىذه االنواع البكتيرية باإلضافة الى ذلك تم

المنظم لعمل انزيم البممرة PCR bufferوالنيوكميدات منقوصة

اضافة عينة سيطرة سالبة لكل نوع بكتيري مع البادئات التي من

االوكسجين  dNTPsوانزيم بممرة الدنا pfu DNA polymerase

المفترض ان تعطي نتيجة سالبة ليذه االنواع البكتيرية ليصبح عدد

و  Pyrophosphatase and pyrophosphateوصبغة

العينات الكمية لكل مزيج تفاعل  00عينة ومن ثم وزع محمول

.Stapilizer and trcking dyeكما استعمل الدليل الحجمي

التفاعل الرئيسي عمى انابيب سعة  4.4مميميتر وبحجم 42
مايكروليتر لكل انبوبة بعدىا اضيف الى كل انبوبة  4مايكروليتر

 044 DNA Ladderلمعرفة احجام القطع الناتجة بعد التضاعف

من الـ  DNAالخاص لكل عينة ليصبح الحجم النيائي لكل عينة

كما استعمل الدليل  1Kbلمعرفة سالمة الدنا المستخمص من

 45مايكروليتر باستثناء السيطرة السالبة كما موضح جدول

العزالت البكتيرية

)

التحري عن الجينات البكتيرية باستعمال تفاعل البممرة المتسمسل

(2

بعدىا أدخمت في جياز المبممر الحراري باستعمال البرنامج

المناسب في التضاعف ثم حمل المزيج في حفر ىالم األكاروز

-:Multiplex PCRحضر مزيج التفاعل الرئيسي غير الحاوي

المحضر بتركيز  %0.5لمكشف عن وجود الجينات .

عمى الـ DNAالمستخمص من عينات العزالت البكتيرية لعمل تفاعل

 Multiplex PCRلكل من بكتريا ( Staph. aureus , Strep.

جدول ( )5مكونات تفاعل البممرة المتسمسل
المكونات

الحجم لعينة واحدة ) ) µl

الماء المقطر

8

Green pre mix

5

1x

Primer forward

5

Pmol/µl20

Primer reverse

5

Pmol/µl20

DNA template

2

ــــــــــــ

الحجم النيائي

25
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التركيز النهائي
ــــــــــــ
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النتائج والمناقشة

بيتا والذي يكون قطر التحمل اكبر تقريبا بمرتين من قطر المستعمرة

بعد اجراء الفحوصات الكيموحيوية لمعزالت البكتيرية المعزولة من

نفسيا .

مستشفى الرمادي التعميمي تم تشخيص

اجري اختبار مقاومة المضادات بطريقة االقراص لتحديد مدى

 55نوع من البكتريا

الموجبة لصبغة كرام والتي شممت بكتريا Staph. aureus ,

حساسية او مقاومة ىذه العزالت البكتيرية تجاه  04نوع من

 Strep .pyogenesوذلك اعتمادا عمى الصفات المزرعية

المضادات الحيوية  ,اعتمادا عمى قطر منطقة التثبيط المحيطة

والمجيرية والكيموحيوية وباستخدام ApiE20,Api staph, Api
strep

بأقراص المضادات ومقارنتيا بأقطار التثبيط القياسية الواردة في (
 ) NCCLS 2013إذ يوضح الجدول ( )4العدد الكمي لمعزالت

وكذلك استخدام جياز الـ  . Vitek2شخصت العزالت

المرضية التي بمغت 04عزلو لبكتريا  Staph. aureusاذ اظير

البكتيرية المختبرة وعدد العزالت الحساسة والمقاومة والمتوسطة
المقاومة لممضادات الحيوية قيد الدراسة إذ اوضحت النتائج ان

الفحص المجيري والتصبيغ بصبغة كرام بانيا مكورات موجبو

معظم العزالت البكتيرية كانت مقاومة ألغمب المضادات الحيوية

لصبغة كرام تنتظم عمى ىيئة تجمعات او عناقيد العنب  .تم
تشخيص  25عزلة من بكتريا
.pyogenesاعتمادا

عمى

Strep

الصفات

المزرعية

وىذه النتيجة متوقعة بسبب االستعمال المفرط والعشوائي لممضادات

والمظيرية

الحيوية فضال عن تطور اليات المقاومة التي تمتمكيا البكتريا ضد

والكيموحيوية إذ أظيرت المستعمرات النامية عمى وسط الدم الصمب

اغمب المضادات الحيوية المستخدمة في العالج (  ) 16وكان

أنيا ممساء براقة شفافة ,صغيرة الحجم ,تشبو قطرات الماء ,غير

اليدف الرئيسي من اجراء ىذا االختبار ىو الحصول عمى اعمى

منتظمة الحافو وتحاط ىذه المستعمرة بمنطقة تحمل كامل من نوع

واقل عزلة لكل من العزالت البكتيرية المعزولة من حاالت مرضية
مختمفة والتي اعطت مقاومة او حساسية ضد اقراص المضادات
الحيوية المستعممة في الدراسة

جذول رقى ( ) 4تأثير انًضادات انحيىي انًختهفة تجاه االنىاع انبكتيرية االربعة
اسى انبكتريا
Staph.aureus
Strept.pyogenus
انعذد
60
35
اسى انًضاد
R
I
S
R
I
S
Tobramycin
33
0
27
20
0
15
Chloramphenicol
24
0
36
7
0
28
Gentamycin
36
0
24
16
0
19
Cefotaxime
51
0
9
22
0
13
Pencillin
60
0
0
35
0
0
Ampicillin
48
0
12
35
0
0
Tetracycline
56
0
4
10
12
13
Imipenem
8
0
52
4
3
28
Naldixic acid
54
0
6
25
1
9
Vancomycin
18
0
42
7
0
28
Cefepime
58
0
2
29
1
5
Trimethoprim/
51
0
9
33
0
2
Sulfamethoxazole
R: Resistance.
I: Intermediate
S: Sensitive
الكشف عن جينات بكتريا -:Staph. aureusفي ىذه

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االرقام المحمية (  )04 , 5 , 8 , 4 , 0بالنسبة لمبادئ
 Ampولم يظير ىذا البادئ في بقية العزالت  .وىذا التباين

الدراسة ومن خالل استخدام تفاعل البممرة المتسمسل

قد يعزى الى التغاير الوراثي في التركيب الجيني ولذا ال تظير

 Multiplex PCRوباستخدام ثمان بوادي حيث تبين عند

دمج الجينات الثمانية ( femA , mecA ,Imp , Amp ,

جميع العزالت انيا تمتمك ىذا الطراز الوراثي ليذا الجين عمى

 ) gen , Qnl, tetR , triفي تفاعل واحد اذ اظيرت النتائج

الرغم من وجود الطراز المظيري لو (  . ) 17وقد وجد (18

) حزم واضحة لجين  mecAفي سالالت بكتريا Staph.

الموضحة في صورة ( )0وجود الجين التشخيصي اضافة الى

 aureusمقارنة ببكتريا  staph epidermisعمى الرغم من

جينات البوادئ لممضادات الحيوية ( mecA, gen , Qnl ,

 ) tetR, tri, Impبنسبة  %044في جميع العزالت

بكتريا المكورات العنقودية الذىبية قد اظيرت نتائج لمكثير من

المضادات عند استعمال طريقة االقراص انيا مقاومة %044

البكتيرية المدروسة مع ظيور حزم واضحة في العزالت ذات
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لممضادات الحيوية اال ان عند تحميل الـ PCRاظيرت نتائج

المقاومة لممضادات الحيوية بطريقة االقراص ونتائج فحص

مختمفة فمثال  Gentamycinعمى االقراص اظير مقاومة

الجينات باستخدام  Multiplex PCRاذ وجد ان الجين

 %044لكن عند استخدم  PCRاظيرت الجينات بنسبة

المسؤول عن مقاومة البكتريا لممضاد  gentamycinىو

الحيوية تكون مرتبطة بسببين رئيسيين وىو وجود جين mecA

عمى وجود جين  mecAاضافة الى ذلك تتوافق النتائج لحد

 aacA-aphDاما مقاومتيا لمضاد  Oxacillinفكانت تعتمد

 , %55وان مقاومة بكتريا  Staph. aureusلممضادات

ما مع ما وجده ( ) 22في دراستو عند مقارنة الصفات

الذي يشفر لمبروتينات المرتبطة بالبنسمين وان مقاومة

المكورات العنقودية تنتج من اكتساب الجين  mecAمن بكتريا

المظيرية بالجينية لممقاومة لممضادات الحيوية باستخدام

الذي يشترك بالبناء الحيوي لمجدار الخموي لمبكتريا وان ىذا

من اصل  458عزلة بيمنا مظيريا  50عزلة منيا كانت تبدي

الجين ميم في التعبير عن المقاومة في المكورات العنقودية إذ

لمضاد  gentamycinووجد ان  05عزلة منيا فقط كانت

يوجد فقط في ىذه البكتريا ( ) 19ومن خالل النتائج التي

تمتمك جين  , genباإلضافة الى انو وجد ان 005عزلة

حصمنا عمييا نجد ان ىناك تطابق ما بين المقاومة لممضادات

مظيريا كانت تقاوم مضاد  erythromycinووجد ان ىذه

الحياتية بالطريقة الكالسيكية (طريقة االنتشار حول االقراص)

العزالت جميعيا كانت تمتمك جينات مقاومة ىذا المضاد بينما

والتشخيص الجيني باستخدام الـ  PCRوىذا مطابق لحد ما

كانت  040عزلة منيا تحمل جينات مقاومة tetracyclin

 Multiplex PCRمن ان  025عزلة تحمل جين mecA

 Staph. sciuriاما السبب الثاني ىو وجود جين الـ FemA

وىما جيني  tetMو  tetKعمى الرغم من ان  040عزلة فقط

مع ما حصل عميو (  ) 20الذي وجد ان ىناك عالقة بين
المقاومة الكالسيكية ونتائج فحص  Multiplex PCRلمكشف

كانت مظيريا مقاومة ليذا المضاد  .وىذا يتطابق مع النتائج

عن الجينات المقاومة لممضادات الحيوية حيث اثبت وجود

من ان المقاومة ال تكون معتمدة باألساس عمى الصفات

 48عزلة مقاومة لمـ  Oxacillinو  methicillinكانت تحمل

المظيرية وتكون محمولة باألساس عمى جينات خاصة

لمـ

لممقاومة والتي قد تكون في بعض االحيان موجودة ولكن

 gentamycinفكانت تحمل الجين  aacA-aphDومضاد

متوق فة عن العمل فقد ظيرت الجينات ولكن نتائج المقاومة ليا

 trtracyclineكان مسؤول عن مقاومتو جين  tetMو tetK

بطريقة االقراص كانت حساسة لممضادات الحيوية بالرغم من

جين mecA

 .في حين ذكر

اما

العزالت

التي

كانت

مقاومة

ان نتائج التشخيص الجيني اظيرت وجود الجينات .

( ) 21وجود ارتباط ما بين البكتريا

صورة ( )0الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل البممرة التسمسمي المتعدد Multiplex PCRلسمسمةالـ DNAباستعمال البوادئ femA ,

mecA ,Imp , Amp , gen , Qnl, tetR , triعمى هالم األكاروز بتركيز  :M%0.2الدليل الحجمي :C 100bpمعاممة السيطرة
السالبة :10-1ارقام العزالت لبكتريا . ,Staph. aureus
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 -الكشف عن جينات -:Strept. Pyogenesتم استعمال

الذي ظير في قسم من العزالت والقسم االخر لم يظير بيا

ىذا الجين  .اذ كشف ( ) 23عن وجود جينات ermA,

مزيج البادئات ( Tu(tuf) , mecA , Amp, Qnl, gen,

 ) triمع استبعاد بادئي  tetR , Impوذلك بسبب قربيما من

) ermB, mef(A/Eالمقاومة لمضادات الـ Macrolide

عمى الجين التشخيصي  )Tu(tufاضافة الى احتوائيا عمى

لمضاد  Tetracyclinباستخدام  Multiplex PCRوتباين

جينات مقاومة المضادات (  ) mecA, Amp, gen, triاما

ظيور ىذه الجينات في العزالت التي تم استخداميا وقد وجد

جين  Qnlفقد خمت منو العزالت ذات االرقام المحمية (, 0 ,0

ان استخدام ىذه التقنية ىي افضل من الـ  PCRاالعتيادي

) 8إذ ان ىذه العزالت ابدت تباينا في حساسيتيا ومقاومتيا

لسيولة الكشف عن سبع جينات بتفاعل واحد ودقة النتائج

لممضادات الحيوية المستعممة ومنو انعكس ىذا التباين عمى

المتحصل عمييا من ىذه التقنية  .وكذلك استخدم () 24

اضافة الى جينات  tetM , tetO , tetK , tetLالمقاومة

الجين التشخيصي  ,اظيرت صورة ( )4احتواء جميع العزالت

تفاعل  Multiplex PCRمع اربع بواديء

وجود الجينات في ىذه العزالت التي اظيرت تباينا واضحا في

محتواىا من الجينات خصوصا جين مقاومة مضادات Qnl

صورة ( )5الترحيل الكهربائي لناتج تفاعل البممرة التسمسمي المتعدد Multiplex PCRلسمسمةالـ DNAباستعمال البوادئ Tu(tuf) ,

 , mecA , Amp, Qnl, gen, triعمى هالم األكاروز بتركيز  :M %0.2الدليل الحجمي  :C ,100bpمعاممة السيطرة السالبة ,
:10-1ارقام العزالت لبكتريا . ,Strep. pyogenes

ىي  speB , ermB, ermT, ermR, mefلمتعرف عمى

تكون ىذه البكتريا مقاومة لمضادات

بكتريا  strepومقاومتيا لمضادات  Macrolideوىذه النتائج

Erythromycin ,

 clindamycinظاىريا وجينيا وعزى سبب ىذه المقاومة الى

وجود جين  mefAبينما في دول امريكيا الالتينية مثل

تتطابق نسبيا مع نتائج الدراسة الحالية  .بينما وجد ()25

ان مقاومة االريثرومايسين تعزى لوجود جين  mefAومن

االرجنتين وجد ان المقاومة ليذه المضادات ال تكون محمولة

مجموع  40عزلة مقاومة لمـ  Maicrolideفقط  44عزلة منيا

عمى جين  mefAفقط وانما وجود جين اخر لممقاومة ىو

نتائج الدراسات يعود الى االختالف في المنطقة الجغرافية اذ

تعزى المقاومة لو  .بينما ( ) 10فقد حصل عمى  20عزلة

 ermBبينما في اوربا وجد ان جين المقاومة  ermBوالذي

اعطت فحصاً موجبا لوجود جين  , mefAوىذا التباين في

من ىذه البكتريا كانت مقاومة لمضاد  tetracyclineبسبب

تؤثر في نوع العامل الوراثي وجينات الكائن المجيري الممرض

احتوائيا عمى اربع جينات مختمفة إذ كان جين  tetMيمثل

 ,ولطبيعة المنطقة والتوزيع الجغرافي لمعزالت البكتيرية تأثير

النسبة العالية في ىذه العزالت يتبعو  tetOثم  tetKو tetL

عمى وجود الجينات المقاومة لممضادات الحيوية في ىذه

كما الحظ ان ىناك ارتباط بين مقاومة

البكتريا  .فقد وجد ( ) 26ان في البمدان المتوسطة الدخل
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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.
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