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 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

  ًَْفَئِرَا بَهَغٍَْ أَجَهَيٍَُّ فَؤَيْسِكٌُىٍَُّ بًَِعْرًُفٍ أ

فَارِقٌُىٍَُّ بًَِعْرًُفٍ ًَأَشْيِذًُا رًََيْ عَذْلٍ يِّنكُىْ 

 ٌُؤْيٍُِ كَاٌَ يٍَ بِوِ ٌٌُعَظُ رََٰنِكُىًٌٍُْا انشَّيَادَةَ نِهَّوِ  ًَأَقِ

ًٌََرْزُقْوُ   ايَخْرَجً نَّوُ ٌَجْعَم انهَّوَ ٌَتَّقِ ًَيٍَهَّوِ ًَانٌٍَْْوِ انْآخِرِ  بِان

يٍِْ حٍَْثُ نَا ٌَحْتَسِبُ ًَيٍَْ ٌَتٌََكَّمْ عَهَى انهَّوِ فَيٌَُ 

انِغُ أَيْرِهِ قَذْ جَعَمَ انهَّوُ نِكُمِّ شًَْءٍ حَسْبُوُ إٌَِّ انهَّوَ بَ

  قَذْرًا

 

 صَدَق الّلهُ العَظِيمْ                                                      

 3-2رة الطالق اآلية سو                                                                                                                    



ii  

 

 األهداء
 وال يطيب النيار اال بطاعتك….إليي اليطيب الميل االبشكرك

…وال تطيب المحظات اال بذكرك خرة اال بعفوك.وال تطيب اآل  

جاللك ( وال تطيب الجنة اال برؤيتك ) جل    

عالمين سيدناالرسالة وادى االمانة ... ونصح االمة ... الى نبي الرحمة ونور الغ  م  ب  ن  م   إلى  

"صمى اهلل عميو وسمم"محمد    

 الى من ك ّمم ُو اهلل بالييبة والوقار ... الى من عممني العطاء بدون انتظار

 الى من احمل اسمو بكل افتخار

 الى.... روح والدي الطاىرة ...

 رحمو اهلل

... وسر مالكي في الحياة ... الى معنى الحب والحنان والتفاني ... الى بسمة الحياة إلى 
الوجود ... الى من كان دعاؤىا سر نجاحي وحنانيا بمسم جراحي ... الى األغمى من انفاسي 

 امي الحبيبة

 الى سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل ... الى من آثروني عمى نفسيم

 الى من أشددبيم أزري ... الى من أظيروا لي ما ىو أجمل من الحياة

 اخوتي واخواتي

 

 انسجام



  

 

 رشكر وتقدي

       
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد وعمى آلو        

 وبعد ..الطيبيف الطاىريف وصحبو أجمعيف . 
يات الشكر واالمتناف والتقدير والمحبة الى الذيف حمموا أقدس رسالة في الحياة الى آأقدـ أسمى 

 الى جميع اساتذتنا االفاضؿ  الذيف ميدوا لنا طريؽ العمـ والمعرفة
بالجميؿ الى يأتقدـ بخالص شكري وتقديري وعرفانأف نيي كتابة رسالتي أويسعدني ويشرفني وأنا 

غالب أستاذّي الفاضميف االستاذ الدكتور عباس عبود فرحاف الدليمي ، و االستاذ المساعدالدكتور 
ا السديدة طواؿ مدة البحث داعيًة قتراحيما موضوع البحث ومتابعتيما وتوجيياتيمالادريس عطية

 اهلل أف يوفقيما لما يحبو ويرضاه .
عمار أحمد الدكتور  المساعد المتمثمة باألستاذرئاسة قسـ عموـ الحياة شكري وتقديري الى وأقدـ 

 . عوٍنومساعدةلماقدموه لي مف ، َأسزبرذح المسم َمىزسجًٕ , سمطاف 
) انفاؿ محمد ، حناف ثامر، غفراف فيصؿ تي العزيزات أتوجو بوافر الشكر واألمتناف الى صديقاو 
 طيمة مدة البحث . نصح وارشادمف لي لما قدموه   (شيد شاكر، نور جاسـ ،سارة ثامر،

ثبألسااازبل المساااابػش المزمضلااااخ  بعقوبػػػة–المعيػػػد التقنػػػي ػمااااب ح كماااب ادرماااشك ثبلجاااااز الغشٔااا  الاااّ 

 .( وضاح عامر حاتـالشكزُر)
 داعيًة اهلل ليـ بدواـ النجاح والموفقية التي وزمالئي طمبة الدراسات العميا واليفوتني اف أشكر زمي

داعيًة مف الباري كما اتقدـ بالشكر الى اخي العزيز) يحيى( اقدـ شكري العميقالى عائمتي واخيرا 
متناني ااتقدـ بخالص شكري و  اً )عزوجؿ(أف يمَف عمييـ بالصحة والعافية انو سميع مجيب . وأخير 

يد العوف والمساعدة ولو بكممة تشجيع او أشعؿ في طريقي نور األمؿ إلتماـ لي ؿ مف مّد الى ك
 ىذه الرسالة .        

 
                       

انسجام



  

 

 إقرار المشرفين عمى الرسالة

دراسةةةةة جزيويةةةةة وتشخيصةةةةية مقارنةةةةة لعةةةةزالت  نشػػػػيد بػػػػ ف إعػػػػداد ىػػػػذه الرسػػػػالة الموسػػػػومة بػػػػػ )

طالبػػػػة الماجسػػػػتير (.التػػػػي قػػػػدمتيا ومرضةةةةيةالذىبيةةةةة مةةةةن مصةةةةادر بيوية المكةةةةورات العنقوديةةةةة

( قػػػػد جػػػرش تحػػػت إشػػػػرافنا فػػػي قسػػػـ عمػػػوـ الحيػػػػاة / كميػػػة التربيػػػة لمعمػػػػـو  انسػػػجاـ يعقػػػوب كػػػاظـ)

الصػػػػرفة / جامعػػػػة ديػػػػالى وىػػػػي جػػػػزة مػػػػف متطمبػػػػات نيػػػػؿ درجػػػػة الماجسػػػػتير فػػػػي عمػػػػوـ الحيػػػػاة / 

 األحياة المجيرية .

 

 التوقيع :                                    التوقيع :           

 د. غالب أدريس عطية ـ. المشرؼ : أ.           المشرؼ : أ. د. عباس عبود فرحاف الدليمي 

 التربية لمعمـو الصرفة كمية                            لمعمـو الصرفة  كمية التربية 

 /  جامعة ديالى        الكيمياة قسـ                قسـ عمـو الحياة / جامعة ديالى        

 ٕٛٔٓالتاريخ :     /     /                           ٕٛٔٓالتاريخ :     /     /

 

 توصية رويس قسم عموم الحياة

 بناًة عمى التوصيات المتوافرة نرشح ىذه الرسالة لممناقشة

 التوقيع :

 د. عمار أحمد سمطاف أ . ـ .  األسـ : 

 س قسـ عمـو الحياةرئي

 ٕٛٔٓالتاريخ :    /    / 

 

 



  

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 إقرار المقوم العممي

دراسة جزيوية وتشخيصية مقارنة لعزالت المكورات  )عداد ىذه الرسالة الموسومة بػ إ أشيد أف

ب انسجام يعقو )  التي قدمتيا طالبة الماجستير( العنقودية الذىبية من مصادر بيوية و مرضية

 . مف قبمي  قد تمت مراجعتيا مف الناحية العممية ( كاظم

 

 

 

 التوقيع:                                                                        

 محمد عبد الدايم صالح    األسم:                                              

 االستاذ الدكتورالمقب العممي :                                              

   0281   \    \التأريخ:                                                   

 

 

 

 



  

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 إقرار المقوم المغوي  

دراسةةة جزيويةةة وتشخيصةةية مقارنةةة لعةةزالت المكةةورات  )عػػداد ىػػذه الرسػػالة الموسػػومة بػػػ إأشػيد أف 

انسةجام يعقةوب التي قدمتيا طالبة الماجسػتير )  (لذىبية من مصادر بيوية و مرضية العنقودية ا

 .قبمي قد تمت مراجعتيا مف (  كاظم

 

 

 

 

 التوقيع:                                           

 ميييي  أنتصار يونساالسم :                                          

   المدرس الدكتورالمقب العممي :                                 

     0281 \    \التأريخ :                                              

    

 

    



  

 

 

 إقرار لجنة المناقشة

الموسومة الماجستٌر  رسالةأننا إطلعنا على نحن رئٌس  وأعضاء  لجنة  المناقشة  نقر بنشهد 

قارنة لعزالت المكورات العنقودٌة الذهبٌة من مصادر بٌئٌة دراسة جزٌئٌة وتشخٌصٌة م ): بـ 

 ها وقد ناقشناالمقدمة  من قبل  الطالبة ) انسجام ٌعقوب كاظم منصور االركً ( ( و مرضٌة 

لنٌل درجة الماجستٌر فً علوم  جدٌرة بالقبول عالقة بها ونعتقد إنها لهما محتوٌاتها وفً فً

 ر  )         ( .الحٌاة / األحٌاء المجهرٌة بتقدٌ

 

 التوقٌع :                                                            التوقٌع :

 األسم : أ.د. عباس عبود فرحان                                                   أ.م.د. عمار احمد سلطاناألسم :

 1028:    /    / التارٌخ                                                          1028التارٌخ :    /    / 

 عضوا و مشرفا                                                                          اعضو            

 

 التوقٌع :                                               التوقٌع :                              

 األسم : أ.د. محمد شمخً جبر                                               أ.م.د. كرٌم ابراهٌم مبارك األسم :

 1028:    /    / التارٌخ                                                        1028التارٌخ :    /    / 

 رئٌس اللجنة                                              وا                              عض           

 التوقٌع :                                                    

 أ.م.د. غالب ادرٌس عطٌة األسم : 

 1028التارٌخ :    /    / 

 عضوا و مشرفا        

 دٌالى  جامعة –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفةصدقت الرسالة من قبل مجلس 

 التوقٌع :                                                                                

 أ.م.د نصٌف جاسم محمد الخفاجً                                                                                

 عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / وكالة                                                                               

 1028التارٌخ :    /    /                                                                               



 أ     الخالصة

 
 

 

 الخالصة :

  Bacillus subtilis بيفالعزالت  توزعت بكتيريا عزلة  60 تضمنت الدراسة عزؿ وتشخيص 
 Staphylococcus epidermidisعزلة ، تمتيا  14والتي كانت االكثر شيوعا حيث شخصت 

عزلة بينما شخصت 11 اذ شخصت في   Bacillus cereus، ثـ عزلة  13التي شخصت  
، بينما   E.coliعزالت لبكتريا 7 ، وشخصت  Staphylococcus aureusعزالت  10

ولغاية  2016 /1/11لمفترة مف  ,    Bacillus sphaericusعزالت لبكتريا  5شخصت 
عينة تـ الحصوؿ عمييا مف مصادر بيئية مختمفة )تربة ،مياه ( تـ  16مف أصؿ  1/2/2017

مواقع مختمفة شممت عينات تربة  5الحصوؿ عمى عينات التربة )الزراعية و غير الزراعية( مف 
 الحصوؿ عمى عينات المياه مف  )مندلي ، شيرباف ، الوجييية ، دلى عباس ، بيرز( وتـ

   مواقع مختمفة مف نير ميروت . اذ تـ التركيز في ىذه الدراسة عمى البكتريا المرضية 3
Staphylococcus  aureus   ذات الت ثيرات الصحية السيئة عمى االنساف المعزولة مف

ية معزولة مرض  Staphylococcus  aureus مصادر طبيعية ) تربة ، مياه ( ومقارنتيا مع
مف مصادر سريرية مختمفة تضمنت عينات )االدرار ، اخماج الجروح ، الحروؽ( مف مستشفى 

 .بعقوبة التعميمي 

اف جميع   Staphylococcus aureusالتحري عف عوامؿ الضراوة لبكتريا  أظيرت نتائجلقد  
ى انتاج الييمواليسيف ليا القابمية عمالمرضية  S .aureus  َالجٕئٕخ     S . aureus    عزالت  
 8   والبيئية    S . aureusللىُع  % تعود 60عزالت بنسبة  6% ، بينما كانت 100بنسبة 
البروتيز ،اما  انزيـ ليا القابمية عمى انتاجالمرضية  S .aureus تعود لمنوع  %80 بنسبةعزالت 

عزالت  8لبيئية و ا   S.aureusتعود % 20بنسبة  ة عزل 2بالنسبة النتاج الاليبيز فكانت 
المرضية ليا القدرة عمى انتاجو ،اما بالنسبة لمستافيموكاينيز   S.aureusتعود  %80بنسبة 
تعود  %80عزالت بنسبة  8البيئية و  S.aureusتعود  %70عزالت بنسبة  7فكانت 

S.aureus  المرضية ليا القدرة عمى انتاجو ، اما انتاج اليورييز فكانت جميع عزالتS.aureus 

ليا القدرة عمى انتاجو ، وبالنسبة النتاج  %100المرضية وبنسبة  S.aureusالبيئية و  
عزلة 2 البيئية ليس ليا القدرة عمى انتاجو و   S.aureusالبكتريوسيف فكانت جميع عزالت 

المرضية ليا القدرة عمى انتاجو ، وبالنسبة النتاج الغشاة   S.aureusتعود  %20وبنسبة 



 ة     الخالصة

 
 

 

 %100عزالت بنسبة  10البيئية و   S.aureusتعود  %20عزلة وبنسبة  2ت الحيوي فكان
المرضية ليا القدرة عمى تكوينو ، اما بالنسبة النتاج االنزيـ المخثر لمبالزما  S.aureusتعود 

ليا القدرة عمى  %100المرضية بنسبة   S.aureusالبيئية و  S.aureusفكانت جميع عزالت 
  .انتاجو 

مقاومة اظيرت النتائج اف وقد ، ةحياتيت مضاداثمانية حساسية العزالت تجاه  تـ التحري عف
كانت  Amikacinو   Tobromycin  ،Gentamicinالبيئية  لمضاد   S.aureusعزالت 
عمى التوالي لنفس  %80المرضية بنسبة   S.aureusبينما كانت مقاومة  %40بنسبة 

 Trimethoprimيئية لمضاد الب S.aureusالمضادات ، اما مقاومة عزالت 
sulfamethoxazole  ولعزالت  %20فكانت بنسبةS.aureus  100المرضية بنسبة%  ،

بينما كانت   Doxycyclineالبيئية غير مقاومة لمضاد  S.aureusبينما كانت جميع عزالت 
ت ، وقد اظيرت النتائج اف عزال %20المرضية بنسبة  S.aureusالمقاومة ليذا المضاد لعزالت 

S.aureus  البيئية مقاومة لمضادAzithromycin   بينما كانت جميع عزالت  %40بنسبة
S.aureus  بينما كانت مقاومة العزالت لمضاد  %100المرضية مقاومة و بنسبة ،Nalidixic 

acid  لكال النوعيف ، اما مقاومة عزالت  %60بنسبةS.aureus   البيئية لمضاد
Ciprofloxocin  ولعزالت  %20ة فكانت بنسبS.aureus   60المرضية بنسبة% .  

( عزالت 4البيئية والمرضية )  S.aureusتـ استخالص الدنا الكمي لمعزالت البكتيرية لبكتريا 
إذ  Bioneer( المجيز مف قبؿ شركة   Mini DNA Bacteria Kitباستعماؿ عدة استخالص )

جميع العينات المختارة . ُأجري تفاعؿ ( ل1.8-2كانت نقاوة الدنا المستخمص تتراوح مابيف )
مف خالؿ استعماؿ عدة  PCR(   Polymerase Chain Reactionالبممرة المتسمسؿ )

ذي الوزف   16srRNAالبوادش المتخصصة التي تستيدؼ التسمسؿ النوعي لمجيف التشخيصي 
زوج 509 ذي الوزف الجزيئي   femAزوج قاعدي ، والتسمسؿ النوعي لجيف 1400 الجزيئي 

زوج قاعدي . رحمت نواتج 397 ذي الوزف الجزيئي    nucقاعدي ، والتسمسؿ النوعي لجيف 
ولوحظ ظيور حزمة واحدة في جميع المسارات في  %1التضاعؼ عمى ىالـ االكاروز بتركيز 

وباستعماؿ  PCRاليالـ بالمستوش نفسو بالنسبة لمجيف . بينت نتائج تفاعؿ البممرة المتسمسؿ 
 %100اف جميع العزالت تحتوي عمى ىذا الجيف وبنسبة   16srRNAص لجيف بادش متخص



 ط     الخالصة

 
 

 

 PCRزوج قاعدي ، بينما أظيرت نتائج تفاعؿ البممرة المتسمسؿ 1400 وبنفس الوزف الجزيئي 
  S.aureus( عزلة تعود الى  2اف مف بيف )   femAوباستعماؿ بادش متخصص لجيف 

 الجيف المرضية كانت عزلة واحدة تحتوي عمى ىذا 

 

( عزلة تعود 2زوج قاعدي ، في حيف كانت )509 ( وبنفس الوزف الجزيئي %50وبنسبة )
S.aureus   100البيئية ال تحتوي عمى ىذا الجيف وبنسبة% . 

اف   nucوباستعماؿ بادش متخصص لجيف  PCRكما أظيرت نتائج تفاعؿ البممرة المتسمسؿ 
ة كانت عزلة واحدة تحتوي عمى ىذا الجيف المرضي  S.aureus( عزلة تعود الى 2مف بيف )
( عزلة تعود 2زوج قاعدي ، في حيف كانت )397 ( وبنفس الوزف الجزيئي %50وبنسبة )
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    Introduction             المقدمة     -8

وتكاثرىا  التربة تقطف التي الحية الكائنات مف عديدة أنواع لنمو مالئمة بيئة التربة عدّ تُ      

 ،(fungi) والفطريات( bacteria) الجراثيـ ىي رئيسة مجاميع خمس تشمؿ والتي

  protozoa( )Prescott) واالبتدائيات ،(Algae) الطحالب ،(viruses) الفايروسات

 عمى تحتوي إذ الجرثومية المجاميع مف التربة محتوش يختمؼ.  (  2005واخروف ،

 المنتجة والجراثيـ المرضية والجراثيـ لمنتروجيف والمثبتة لمكبريت المؤكسدة األجناس

 المركبات تحميؿ في دوراً  الجراثيـ تمعب التربة وفي لممايكروبات المضادة لممركبات

عادتيا الطبيعة في العناصر دورات وفي الكيميائية  الكاربوف دورات مثؿ التربة إلى وا 

مف األنواع الجرثومية في و . (  2001واخروف ،  Nester) والكبريت والفسفور والنتروجيف

تمؾ التي تمتمؾ القابمية لتحميؿ المركبات العضوية عندما تكوف الرطوبة عالية التربة 

والجراثيـ المثبتة  ،Bacillius subtilisو Pseudomonas fluorescensألنواع كا

لمنتروجيف والتي تكوف بنوعيف أما النوع المثبت لمنتروجيف بصورة تكافمية مثؿ أفراد الجنس 

Rhizobium  الذي يعيش عمى جذور النباتات البقولية واألنواع المثبتة لمنتروجيف بصورة

 ,Flavobacterium, Azospirilliumورة حرة مثؿ األجناس ال تكافمية إذ تعيش بص

Herbaspirillum, Azotobacter, Gluconobacteria, Agrobacterium 

(Rodgers ،1987  فضاًل عف أنواع ليا القابمية إلنتاج مواد محددة لنمو أنواع أخرش .)

الممرضة إذ يعمؿ عمى كبح نمو الفطريات  Bacillus megateriumمف الجراثيـ مثؿ 

الكابحة لنمو  Pseudomonas fluoresceneو  Rhizoctoniaلمنبات مثؿ 

Alternaria helianthi الممرض لنبات زىرة عباد الشمس وأنواع جرثومية ضمف الجنس 
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Actinomycetes  ك فراد الجنسStreptomyces  المنتج لممضادات الحيوية

(Prescott ، 2005واخروف .)          

اه الشرب المصدر الرئيسي لحاالت االصابة باالمراض المختمفة ، مثؿ كما اصبحت مي

التايفوئيد والكوليرا والتياب الكبد الفيروسي وحاالت االسياؿ الشديد وخاصة لدش االطفاؿ 

ومعظـ ىذه العوامؿ المرضية تصؿ الى المياه عف طريؽ امعاة االنساف والحيواف وخاصة 

والبكتريا  Streptococcus faecalisات البرازية والمسبحي colifomبكتريا القولوف 

وىذه االنواع تعايشية طبيعية في االمعاة  Clostridum perferingensالالىوائية 

 Meyersالغميضة لالنساف والحيواف ومف المؤكد انيا داللة عمى التموث الحديث لممياه )

لعوامؿ المرضية في مياه ( . كما اف وجود ىذه االنواع مف البكتريا وغيرىا مف ا 1995،

الشرب ُيعّد مموثا إضافة الى انتقاؿ التموث عف طريؽ المياه الجوفية إذ تسمح خزانات 

المياه القذرة بنفاذ محتوياتيا الى التربة المجاورة ومف ثـ الى المصادر االولية لمشرب 

ا يتـ التركيز ( . وال ِيعد وجود كؿ انواع البكتريا ىو مكمف الخطورة وانم 1990)الشبيب ،

عمى البكتريا المرضية وخاصة المعوية منيا والتي تسبب العديد مف االمراض مثؿ اصابات 

واخروف   Sharonالجياز اليضمي ،الدزنتري ،التياب الكبد ،حمى التيفوئيد والكوليرا )

،2009  ) 

ذلؾ و مف الممرضات الميمة والخطيرة   Staphylococciتعد بكتريا المكورات العنقودية 

مف انسجة واعضاة مختمفة عمى احداث انواع مختمفة مف االصابات في قدرتيا بسبب 

 امراضيتيا ليا عالقة بقدرتيا عمى انتاج العديد مف عوامؿ الضراوة  فّ ا  الجسـ ، و 

Virulance Factor   والمتمثمة في انتاج الذيفاناتToxins   واالنزيمات خارج خموية

Extracellular enzymes  القدرة عمى التضاعؼ  وتمنحيا البكتيريا تساعد يالت
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مقاومتيا العالية والمتعددة لمضادات  إضافة الى واالنتشار داخؿ انسجة المضيؼ ،

ة المسببة بدوره يجعميا مف الممرضات الرئيسالبيتاالكتاـ واالمينوكاليكوسايد وىذا 

اخروف ، و   (Nosocomial infection  Namvarلالصابات بعدوش المستشفيات 

2014 ) . 

، إذ توجد في اليواة واسعة االنتشار في الطبيعة المكورات العنقودية  بكتيريا ُتعد     

والتربة وعمى جمد االنساف واالغشية المخاطية والقناة التنفسية وتوجد بشكؿ نبيت طبيعي 

في انؼ وبمعوـ االنساف ،و تسبب ىذه البكتريا اصابات خطيرة مف حاالت االصابة 

لجمدية العميقة وقد تنفذ الى الدـ وكافة اعضاة الجسـ مسببة تسمـ الدـ والتيابات ا

 ( .Matthew )  ،2012صمامات القمب وغيرىا مف االمراض 

إفَّ إمراضية ىذه البكتريا وقدرتيا عمى غزو نسيج المضيؼ وانتشارىا فيو، يعود الى 

عد في مقاومة البكتريا لعممية امتالكيا الكثير مف عوامؿ الضراوة كالمحفظة التي تسا

البمعمة ، إضافة الى امتالكيا جدار الخمية الذي يعمؿ عمى مقاومة الجياز المناعي 

 ( .Lee ،2004و  O'Riodanلممضيؼ )

, واستيطان الخمية كما تمتمؾ بعض السالالت طبقة مخاطية تساعد عمى عممية االلتصاؽ 

قدرتيا عمى انتاج العديد من الذيفانات  البكتيرية مع خاليا المضيف , باالضافة الى

. مثل االنزيم المخثر في احداث االصابة  واالنزيمات خارج خموية التي تساعد البكتيريا

فضال عف قدرتيا عمى انتاج  لبالزما الدم الذي يكون لو القدرة عمى تثبيط عممية البمعمة ,

مثؿ انزيـ الستافيموكاينيز (   Spreading Factors)انزيمات اخرش تمثؿ عوامؿ انتشار 

، والبروتينيز ، والاليبيز التي تسيـ في غزو البكتيريا لالنسجة ، وانتشار الخمج وتعمؿ 
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عمى انتاج ذيفانات محممة لمدـ نوع الفا وبيتا وكاما ودلتا ، الى جانب انتاجيا ذيفانات 

 ( .Ray ،2004و Ryanمعوية تؤدي الى التسمـ الغذائي )

والحروؽ بالبكتريا يعد مف المشكالت الصحية التي يتعرض ليا المرضى  اف تموث الجروح

 Nosocomialالراقديف في المستشفى لما تسببو مف اخماج ُتعرؼ باخماج المستشفيات 

infection  ومف اكثر المرضى الذي يصابوف بيذا النوع مف االخماج ىـ مرضى العناية

 لبمداف النامّية .المركزة في جميع انحاة العالـ ، وال سيما ا

وعمى الرغـ مف التقدـ الحاصؿ في مجاؿ الرعاية الطبية لمرضى الجروح والحروؽ فقد كاف 

لممضادات الحيوّية منذ اكتشافيا االثر الكبير في خفض معدالت ىذه االصابة ، وقد 

اعطت نتائج جيدة في عالجيا والسيطرة عمييا والحد مف انتشارىا بشكؿ وبائي ، ولكْف 

استعماؿ ىذه المضادات بشكؿ غير منتظـ وغير مدروس ومف دوف اجراة فحص سوة 

الحساسّية لممضادات الحيوّية ، ادش الى ظيور العديد مف السالالت البكتيرية المقاومة 

 لممضادات الحيوّية .

إّف التطور الكبير في عمـ االحياة الجزيئي وتقنّيات اليندسة الوراثّية ادش الى استخداـ 

ت متطورة وسريعة في الكشؼ عف جينات الفوعة او المقاومة لممضادات الحيوّية تقنّيا

والتحري عف العناصر الوراثّية ذات العالقة باالمراضية مف دوف المجوة الى الطرائؽ 

 Nassifالتقميدّية في العزؿ والتشخيص واختبار الحساسية لممضادات الحيوية )

 ( .Sansonetti ،1986و

 :األتية  لدراسة لالىدافوقد اجريت ىذه ا

 والمياهلبكتريا مف عينات التربة عزؿ وتشخيص ا 1

  لمعنقوديات الذىبية البيئية والمرضية .التحري عف بعض عوامؿ الضراوة  2
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 البيئّية والمرضّية ة ات الذىبيّ ة الدوائية لعزالت العنقوديّ دراسة الحساسيّ  3

ئية مختمفة جزيئيا باستعماؿ بوادش متخصصة تشخيص البكتريا المعزولة مف مصادر بي 4

بواسطة تقنية تفاعؿ انزيـ البممرة  femAو  nucوالكشؼ عف جينات الضراوة و المقاومة 

المتسمسؿ .
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                                     Literature Review  استعراض المراجع -2

     

 Staphylococci                               كورات العنقودية الم1-2 

 General  Characteristic  of الصفات العامة لممكورات العنقودية     1-1-2 

Staphylococci                                                                                      

                                                                                                             

اوؿ مف اطمؽ تسمية  Alexander ogstonالعالـ الكسندر اوكستوف  ُيعدّ          

حيف شاىدىا  1882وذلؾ عاـ  Staphylococcusالعنقودّية عمى بكتيريا  المكورات

 وبعدىا جاة في عاـ Abscesses وجود في الخراجات الم Pus الوؿ مرة في القيح 

ذ وصؼ نوعيف إ,  الذي قاـ بعزليا وتنميتيا في مزارع نقّية Rosenbachالعالـ 1884

و   Staphylococcus aureus مف السالالت التي تعود الى ىذا الجنس ىما

Staphylococcus albus   التي تعرؼ حاليا باسـStaphylococcus 

epidermidis  (Lin  ، 2011واخروف. ) 

مف الممرضات اليامة لالنساف باالضافة الى  Staphylococciُتعّد المكورات العنقودّية  

كونيا مف العوامؿ المموثة الواسعة االنتشار في المستشفيات . اف سبب تكوينيا لمعديد مف 

اؽ دفاعات االصابات في االنساف يعود الى قابمّية بعض انواع ىذه المجموعة عمى اختر 

(   Virulenceالجسـ وغزو انسجة الجسـ وامتالكيا العوامؿ التي تزيد مف ضراوتو )

ومقاومتيا العالية لممضادات الحيوّية ، ومف الحاالت المرضية الميمة التي تسببيا ىذه 

( اصابات انظمة   Urinary tract infectionالبكتريا لالنساف ىي اخماج القناة البولية )

( متالزمة العدسات Bacteremiaائؿ التيابات بطانة القمب،التجرثـ الدموي )نقؿ السو 
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( بعد وضع العدسات الالصقة ، خراج الجمد   Toxic lens syndromeالسمية )

(Skin abscesses  ( اصابات العيف واالذف والتياب صماـ القمب الوالدي )Kloos  و

Bannermarr ،1995.  ) ت العنقودية بانيا موجبة لصبغة تمتاز انواع جنس المكورا

, عادة موجبة النزيـ الكاتميز , غير متحركة وغير مكونة لالبواغ , كروية الشكل , كراـ 

(   1.5  0.5)قطر الخمية  .ة او انيا تكوف بشكؿ محدود غير مكونة لممحفظ

.  مايكروميتر توجد بشكل خاليا مفردة او مزدوجة او رباعية او عمى شكل سالسل قصيرة

 Grape)ولكن بشكل عام فانيا توجد عمى ىيأة عناقيد غير منتظمة تشبو عناقيد العنب 

–like shape   ) تصنؼ الى مجموعتيف رئيستيف ىما موجبة النزيـ التخثر وىي

Coagulase – positive staphylococci  (COPS)   ّة وتمثؿ المكورات العنقودي

ة وسالبة االنزيـ مف الناحية الطبيّ  واألشد او ىي االكثر خطورة  S.aureusة الذىبيّ 

Coagulase – Negative  Staphylococci (CONS)   إذ تمثؿS.epidermidis 

ة واالصابة بعدوش ة والسريريّ ( مف الناحية الطبيّ  (CONSالنسبة االعمى مف بيف انواع  

ويف الغشاة المستشفيات  وذلؾ المتالكيا العديد مف عوامؿ الضراوة وقابميتيا عمى تك

 .(   2014  َاخزَن  ,  Namvar  (المخزلفخ الحيوي عمى السطوح 

 Scientific Classification ofالتصنيف العممي لمبكتريا                   

Bacteria 

لغشَل فٓ ا وكما مبين(   2007,َاخزَن Jawetz )صنفت البكتريا باالعتماد عمى    

   -:االرٓ 

 

 



 - 8 -     المزاعغ اسزؼزاض:  الضبوٓ الفص 
 

 

 العممي لمبكتيريا  ( التصنيف2-1جدول )

Eubacteria Kingdom 

Firmicutes  Phylum 

Bacilli  Class 

Bacillales  Order 

Staphylococcaceae Family 

Staphylococcus Genus 

Staphylococcus aureus Species 

 

 

 

Staphylococcus   aureus                   2-2المكورات العنقودّية الذىبّية 

مف اكثر انواع المكورات العنقودية إمراضية لالنساف وتتميز  S.aureusبكتريا  تعد  

S.aureus  عف بقية أنواع المكورات العنقودية بكونيا موجبة النزيـ مخثر بالزما الدـ

(Coagulase() Collee ،  1996)واخروف    .                                      .

, مايكروميتر تقريبا 1نيا خاليا كروية الشكؿ قطرىا عمى ا S.aureusوتعرؼ بكتريا 

 Non)( ، غير مكونة لمسبورات )Non motile)غير متحركة , موجبة لصبغة غراـ 

sporforming ( وعادة مكونة لممحفظةCapsulated( )Kenneth ،(2002   .تبرتع 

ي لالنساف اال جزةا مف النبيت الطبيع  S. aureus المكورات العنقودية الذىبيةبكتيريا 

خطيرة عند حدوث خمؿ او اصابات في  امف الجراثيـ التي يمكف اف تسبب اخماج انيا تعدّ 

  meningitis  جمد االنساف او اضطرابات في جيازه المناعي مثؿ التياب السحايا 

والتياب المفاصؿ  Endocarditisوالتياب شغاؼ القمب  Pneumoniaوذات الرئة 

  ( .2015واخروف ، Ifeanyichukwu) Rheumatoid Arthritisالرثياني 
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بصورة طبيعية عمى الجمد والممرات التنفسية واالغشية  S.aureusتعيش بكتريا 

 ( .    2005واخروف ، ( Irinaالمخاطية ، ومعظـ سالالتيا ممرضة لالنساف 

 Epidemiologyالوباوّية                                                1-2-2 

ُتعّد الوبائّية مف اىـ الجوانب التي يجب االحاطة بيا ، ومعرفتيا بشكؿ واٍؼ؛ لما لذلؾ  

مف أىمية لمفرد و المجتمع ، و ألجؿ السيطرة عمى عوامؿ االنتشار ، وتصحيح المسارات 

عمى استيطاف مناطؽ  S.aureusالتقنية في مواجية المرض والوقاية منو ، اذ تعمؿ 

نؼ والمجاري التنفسّية والجمد بشكؿ طبيعي ، إذ تزداد ىذه النسبة الجسـ المختمفة كاال

لدش االشخاص العامميف في المستشفيات ، وتعد البكتريا المتواطنة الكثر مف موقع في 

الجسـ أحد أىـ مصادر االخماج الكامنة ، والمشكمة االساس ىي عدـ معرفة الرابط بيف 

وعمى الرغـ مف ذلؾ أمكف معرفة بعض  مواقع استيطاف البكتريا وانتاج المرض ،

السالالت التي تمتمؾ قدرة كامنة عمى انتاج المرض ، ولكف التوجد وسيمة لمتنبؤ 

( .                                                                                  2001واخروف ، Fluitبالسالالت التي قد تتحوؿ الى سالالت مرضية )

مف النبيت  في حاالتيا الطبيعية جزةاً   S. aureus ة ة الذىبيّ المكورات العنقوديّ ّد ُتع

الطبيعي لالنساف اذ توجد عمى سطح جمد االنساف واالغشية المخاطية والماة والمنتجات 

مف  S. aureusالغذائية كما انيا تسبب التياب الجروح واصابات مجرش الدـ وتعد  

ي تصيب االنساف والحيواف والمسببات الرئيسة لعدوش الممرضات االنتيازية الت

  ( . 2011واخروف ،   Thati  ; 2013 واخروف ،  Ugwuالمستشفيات ) 

 تقدرفي مقدمة مناخرىـ  S. aureusلمنوع    Carriersف يالحامماف نسبة االشخاص 

خمؿ  اال انيا تعد مف الجراثيـ التي يمكف اف تسبب  اخماج خطيرة عند حدوث  %30بػ 
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او اضطرابات في دفاعات جسـ العائؿ المناعية وتزداد ىذه النسبة  لدش االشخاص 

 ( .   2012،واخروف   Tongالعامميف في المستشفيات ) 

يكوف اكتساب اخماج المجتمع تمقائيًا بواسطة السالالت المحمولة في فتحتي االنؼ ، او 

مف الممكف اف تحدث مف خالؿ عمى سطح الجمد ، او كمييما ، أما أخماج المستشفى ف

الشائعة الوجود لدش المرضى الذيف  S.aureusاكتساب خميّة مفردة مف سالالت بكتريا 

 2003واخروف ، Bratuخضعوا لعمميات جراحية، او المرضة المخمجيف بتمؾ البكتريا )

. ) 

مف اىـ مصادر انتشار االخماج ىـ المرضى المصابيف بالتقرحات المخمجة التي قد 

نتقؿ مباشرة الى المرضى اآلخريف عف طريؽ أيادي االشخاص العامميف في المستشفى ، ت

وتعد المستشفيات مصدرا رئيسا لالصابات الشديدة التي تتحوؿ بعد حصوؿ عممية الشفاة 

الى حاالت كامنة ،وغالبا ما تتحوؿ البكتريا مف الحالة الفعالة الى بكتريا محمولة صامتة 

(silentمما يساعد ) ىا عمى االنتقاؿ الى البيئة المحيطة والتوسع في االنتشار

(Warshawsky ، 2000واخروف . ) 

 S.aureusالعديد مف الدراسات ازدياد معدؿ الوفيات بسبب بكتريا إذ اثبتت نتائج 

في الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا والياباف بسبب امتالكيا لمعديد مف  وخاصة 

 lwase)ضال عف ذلؾ  مقاومتيا لمعديد مف مضادات الحياة ف , عوامؿ الضراوة

 . (2010واخروف،
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  Pathogenicity                                             االمراضّية2-2-2 

والخطيرة في احداث اليامة مف الممرضات  S. aureus ُتعدُّ المكورات العنقودّية الذىبّية 

يا مرتبطة يتف امراضا  ة، و ة السريريّ ة مف الناحيّ ثرىا اىميّ انواع مختمفة مف االصابات واك

بقدرتيا عمى انتاج العديد مف عوامؿ الضراوة التي تشمؿ الذيفانات واالنزيمات الخارج 

ة ، مما يعطي البكتريا القدرة عمى التضاعؼ واالنتشار داخؿ انسجة المضيؼ، خمويّ 

ياة والسيما التي تعود لمجموعة فضال عف مقاومتيا العالية المتعددة لمضادات الح

 ( .Marcus ،2005البيتاالكتاـ واالمينوكاليكوسايد )

الذي ُيعدُّ  αHemolysinمف اىـ تمؾ الذيفانات ىو الذيفاف الحاؿ لكريات الدـ الحمراة 

مف اىـ عوامؿ ضراوة البكتريا اذ يمتاز بقدرتو عمى احداث الثقوب في الجدراف الخموية 

وتسيم , ؿ انتشار البكتيريا في انسجة المضيؼ ويزيد مف امراضيتيا لمخاليا مما يسي

الزٓ رملاٍب ثاززٔب الماُراد الؼىمُ ٔخ فٓ  βLactamaseيتاالكتاميز انزيمات الب

 . (2013,واخروف  Qin)ممبَمزٍب للؼشٔش مه المعب اد الحٕبرٕخ 

المسجمة في  مف االمراض القيحّية %80مايقارب  S.aureusبمغت نسبة امراضّية  

المراكز الطبّية المنتشرة في انحاة العالـ كافة ال سيما المرضى الراقديف في المستشفيات 

 ( . 2014واخروف ، Zhuممف يعانوف ضعفا في ميكانيكّية دفاعات الجسـ )

عند دخوليا الى االنسجة وذلؾ عف يكوف بيذا النوع مف البكتريا اف حدوث االصابة    

او عف طريؽ مالمستيا  Abrasionsاو عف طريؽ الخدوش  Woundsطريؽ الجروح 

في ىذه االنسجة وذلؾ عف  ث اضطرابا وخمالحدِ لسطح االنسجة الجمدية لمعائؿ اذ تُ 

  المحمؿ لمدىوف وانزيـ  Lipaseطريؽ افرازىا لعدد مف االنزيمات منيا 
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Hyaluronidase  ساس لمنسيج الذي يساعد البكتريا عمى االنتشار وتحطيـ المادة اال

 ( .2012واخروف ،  Janstova)الرابط  

ىي تسبب ىذه البكتيريا العديد مف الحاالت المرضّية لالنساف ، ومف اىـ ىذه الحاالت 

ة ومتالزمة العدسات السميّ  Urinary  Tract  Infection( UTIة )اخماج القناة البوليّ 

Toxic Lens Syndrom  قمب والتجرثـ الدموي بعد وضع العدسات والتياب بطانة ال

 .( McGrath  َAsmar  ،2011)وخراجات الجمد والتياب صماـ القمب الوالدي 

ويمكف القوؿ إف ايدي الكادر الطبي المموثة في المستشفيات تمعب دورا ىامًا في انتقاؿ 

الى االجيزه والوحدات الطبية وخصوصا اجيزة   MRSAوانتشار عدوش االصابة 

 ( .2014,واخرون ,  Shakibaie) موي والغسيؿ الكالقسطرة 

العديد مف االصابات الذيفانّية غير المباشرة مسببة بذلؾ  S.aureusكما تنتج بكتريا 

( نتيجة لتموث الغذاة بالذيفانات المعوّية التي food poisoningحدوث التسمـ الغذائي )

قد يمتد مف ساعة  تنتجيا ، ومف ثـ حصوؿ حاالت حادة مف التقيؤ الشديد واالسياؿ الذي

الى خمس ساعات وتكوف االصابة عادة مف دوف حمى وسريعة الشفاة فيما عدا 

االشخاص المسنيف واالشخاص المصابيف ب مراض أخرش فيكوف طريقيـ الى الشفاة أبط  

 ( 2007واخروف ، Boynukaraقميال )

اب الضرع فضال عف قدرة البكتريا عمى اصابة الحيوانات خاصة االبقار مسببة التي

Mastitis (Albert  ،2000  Pamela ;  ، 2001واخروف  . ) 
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  Virulence factors الذىبية عوامل الضراوة لبكتريا المكورات العنقودية32  

staphylococcus  aureus  

             Haemolysin production   انتاج الييمواليسين1-3-2 

التي تفرزىا بكتريا المكورات  Toxins لذيفاناتانواع امف الييمواليسيف  ُيعّد انتاج

ة الذي يسيـ ة المرضيّ ة او ىو احد انواع البروتينات المفرزة مف االجناس  البكتيريّ العنقوديّ 

 Erythrocytesاذ يقوـ بتحميؿ كريات الدـ الحمراة ، ة بشكؿ ناجح مراضيّ في احداث اإل

نماط مف التحمؿ الدموي وىي وىناؾ اربعة ا،    Plateletsوالصفيحات الدموية 

 (Betaالذي يعمؿ عمى نخر الجمد واالعصاب وبيتاىيمواليسيف  ((Alpha الفاىيمواليسيف

الذي يؤثر عمى عممية الفسفرة  وتحطيـ الغشاة الخموي لمختمؼ انواع الخاليا و (  

( الذي يسبب تحمؿ خاليا المبائف  وخاليا الدـ الحمراة  (Gammaكاماىيمواليسيف 

 ( Pinheiro (Delta)لتراكيب داخؿ خموية والعضيات  ودلتا ىيمواليسيف وا

 . ( 2015واخروف،

      Protease Production                      انتاج البروتيز2-3-2 

التي تقوـ بكتريا المكورات Extracellular enzymes ُيعّد مف االنزيمات الخارج خموّية 

ذ لو القدرة عمى تحطيـ وىدـ الببتيدات تيا إدورا في امراضيّ  ويمعب العنقودّية بافرازىا ،

, المنتجة مف قبؿ خاليا  المضيؼ   Antimicrobial peptidesة  ضد المايكروبيّ 

فضال عف دوره في  ,ة الداخمة في تركيب الخاليا ّّ ويعمل عمى تحمل العناصر البروتيني

 Bizye )طيـ السالسؿ الثقيمة ومنع نشوة مف خالؿ تح IgGفمؽ الجسـ المضاد مف نوع 

 ( 2014واخروف،
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              Lipase production       انتاج الاليبيز    3-3-2

ة ذ يعمؿ عمى تحميؿ الدىوف الثالثيّ إة مف االنزيمات الخارج خمويّ   Lipase يعّد انتاج

Triacylgycerol acylhydrolases  عف طريؽ كسر وتحطيـ اصرة االستر التي تربط

 Freeة  حرة شحميّ  اً احماض زيئات الشحـ  والماة الموجودة في الدىوف الثالثية مكوناً ج

fatty acids وكميسروؿ glycerol (Kalyani  َSaraswathy, 2014 .) 

الاليبيز وىو عامؿ امراضي اذ يعمؿ عمى  انزيـ ة انتاجتستطيع بكتريا المكورات العنقوديّ 

مانعا بذلؾ phagocytosis نع عممية االبتالع ة  ومالتداخؿ مع الخاليا البمعميّ 

ة وغيرىا مف البكتريا االستجابة المناعية التي تظيرىا ىذه الخاليا ضد المكورات العنقوديّ 

 ( .2012واخروف، Winnyة المنتجة ليذا االنزيـ )المرضيّ 
 

 Staphylokinase production     الستافيموكاينيز انتاج4-3-2 

  Staphylokinaseانزيـ    Staphylococciبكتريا   ياتمتمك تياف مف االنزيمات ال

وىذا بدوره يسمح لمبكتريا باالنتشار  Fibrin clotالذي لو القابمية عمى تحميؿ خثرة الميفيف 

مما يؤدي الى حدوث التيابات  روؽ وخدوشٍ حخالؿ انسجة العائؿ مف جروح و 

 . ( 2011واخروف،   ( Menestrinaةجمديّ 

 formation    Biofilm               الحيوي الغشاءوين تك 5-3-2 

معظـ انواع البكتيريا تشكؿ مجتمعات مصفوفة مغمقة ، او اغشية حيوية والتي      

ة المتكونة مف عديد و المادة المخاطيّ ب نّ  والذي يمكن تعريفو( Biofilm)لب تعرؼ 

ة  لتصقت بسطوح داخمية بينيّ ة واة التي تكونيا الكائنات المجيريّ السكريات الخارجيّ 
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ومع البيئة مع بعض وتتكوف غالبا مف نوع واحد او مف عدة انواع بكتيرية تتداخؿ بعضيا 

تتضمف عممية تكويف الغشاة الحيوي لممكورات العنقودية عوامؿ  ,التي تعيش فييا 

 ( .  Ali  ,2012) مشتركة ومترابطة تجمع بيف المضيؼ والبكتريا

ة حية في الظروؼ القاسية ، ويعد حماية لبقاة الخاليا البكتيريّ  بتوفير يويالغشاة الحيقـو  

ة ، ومنيا التياب االذف الوسطى واالصابات % مف االصابات المرضيّ 65عف  مسؤوالً 

   المتعمقة باالدوات الطبية والتياب المجاري البولية والتياب المثة وتسوس االسناف )

Ansari ما يميز البكتريا داخؿ الغشاة الحيوي ىو امتالكيا  (. واف اىـ2011،  واخروف

 . (    2013,  َاخزَن     Reitrer  عالية مف المقاومة لمضادات الحياة  ) درجةً 

                        Bacteriocin   productionانتاج البكتريوسين 6-3-2  

يرّية منذ زمف بعيد ( بيف الكائنات المجAntagonism)عرفت ظاىرة التضاد الميكروبي 

، وقد أثارت ىذه الظاىرة عناية الباحثيف منذ أواخر القرف التاسع عشر عندما الحظ كؿ 

أف لبعض سالالت البكتريا القدرة عمى افراز  1877عاـ  Joubertو   Pastureمف 

 2010واخروف ، Sarikaمواد سامة ، أو انزيمات محممة ، أو مواد مثبطة لنمو البكتريا )

 ; Lee ، 2009واخروف . ) 

توالت بعدىا العديد مف البحوث والدراسات لتفسير ىذه الظاىرة ودرست طبيعة المواد 

المنتجة وقد عزيت الى التنافس بيف نوعيف مف البكتريا بسبب انتاجيا ليذه العوامؿ 

( الى أّف البكتريوسينات ُتعّد عوامؿ مضادة 2006وجماعتو ) Dejongالمضادة ، واشار 

ريا . ُعّرَفْت البكتريوسينات إّنيا عبارة عف مركبات ذوات طبيعة بروتينّية تمتمؾ قابمية لمبكت

 ( . Todorov ،2009ابادة العديد مف أنواع البكتريا أو الحد مف نموىا )
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تتشابو آليات عمؿ البكتريوسيف في ت ثيرىا في الخمية اليدؼ مع آليات عمؿ مضادات 

 2011واخروف ، Hanالخموي او الغشاة السايتوبالزمي ) الحيوّية فقد تعمؿ عمى الجدار

. ) 

( bacteriocidalاف ت ثير البكتريوسيف في الخاليا البكترية الحساسة يكوف قاتال )

(AlCharrakh ، ( أو مثبطا لمنمو ) 2011واخروفbacteriostatic( )Sarika 

لفعاليات االيضّية ( . واف التغيرات التي يحدثيا البكتريوسيف في ا 2010واخروف ،

واخروف  Ballaالحيوّية لمخاليا المعاممة بو تعتمد عمى نوع البكتريوسيف وآلية عممو )

،2000 . )     

                                    coagulase   enzymeاالوشٌم انمخثز نهبالسمب 7-3-2 

مف الصفات التشخيصّية وُيعّد   S.aureusبكتريا  مف المخّثر لمبالزما ٔفزس االوشٔم   

اليامة ليذه البكتريا ، واالنزيـ عبارة عف بروتيف قميؿ الكاربوىيدرات يفرز في الطور 

واخروف  ; Deepak  1996واخروف ،  Colleeالموغاريتمي مف النمو البكتيري )

،2000 . ) 

الدـ  الذي يؤدي وجوده الى تجمع الفايبرونجيف الموجود ضمف التركيب الكيمياوي لبالزما

عمى شكؿ شبكة مف االلياؼ   S.aureus لومف ثـ ترسيبو عمى سطح خاليا بكتريا ا

الدقيقة مكونة بذلؾ الخثرة ، ومف المميزات اليامة ليذا االنزيـ تكوينو لالضداد ، اذ يمتمؾ 

واخروف ،   Phagocytosis (Nair صفة مستضدية ، والقدرة عمى تثبيط عممّية البمعمة 

2000. ) 

 يـ المخثر لمبالزما نوعاف :واالنز 
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 ( االنزيـ المخّثر الحرFree Coagulase   الذي يفرز خارج الخمية ويكشؼ )

، وينتج ىذا االنزيـ في جميع   Tube Coagulaseعنو بفحص االنبوبة 

  Schleiferو coa  (Kloosويّشفر بواسطة جيف اؿ  S.aureusسالالت 

،1986  . ) 

 ّة االنزيـ المرتبط بجدار الخمي(Bound Coagulase   ويكتشؼ عنو بفحص )

( او   Clumping factorويعرؼ احيانا بالعامؿ المرتبط )  Slid testالشريحة 

 ( . 1996واخروف ،   Colleeعامؿ التكتؿ )

  Antibiotics               المضادات الحيوية42  

تجة مف قبؿ االحياة ة منة عضويّ ؼ مضادات الحياة عمى انيا مواد كيمياويّ يتعر يمكف 

 Bacteriostaticتثبيط   اBacteriocidalَ ة  المختمفة وليا القدرة عمى قتؿ المجيريّ 

 ، واخروف Singh نمو االحياة المجيرية االخرش دوف الت ثير عمى خاليا الجسـ  )

2015) . 

 Chemical structure of التركيب الكيمياوي لمضادات الحياة 142 

Antibiotic 

عمى ذرات تحتوي مضاد الحياة مف مجزيئة الواحدة التركيب الكيميائي ل اف 

( ونتروجيف O)( واوكسجيف C( وقد تحتوي عمى كاربوف )H( وىيدروجيف )Cالكاربوف )

(N( وىي المجموعة االكثر شيوعا وىناؾ ايضا جزيئات مضاد تحتوي عمى الكبريت )S )

الة  متمثمة في مجموعة الييدروكسيؿ عة فّ ( و تحتوي عمى مجاميع عضويّ Pوالفسفور )

(OH والكاربوكسيؿ )(COOH  والكاربونيؿ )(C=O(  وغيرىا )Okafor  ,2007 ) 
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     Antibiotic Resistant for الحياة لمضادات العنقودية المكورات مقاومة 52

staphylococcus                                                                  
الى الواسع والعشوائي لمضادات الحياة في عالج االصابة بالبكتريا ادًش  االستعماؿاف  

بكتريا المكورات نشوة العزالت المقاومة لمضادات البكتريا وظيورىا السريع خاصة 

                                       Beta-Lactamالمقاومة لمجموعة البيتاالكتاـ  S.aureusة ة الذىبيّ العنقوديّ 

(Sibanda  َOkoh ،2008 . ) 

 انحاة ظيور سالالت بكتيرية مقاومة لمضادات الحياة مصدر قمؽ في كافةيّشكؿ إذ  

العالـ ، واف ما يزيد المشكمة سوًة ىو اف ىذه المقاومة ال تقتصر عمى مضاد حياتي 

بالمقاومة ف بؿ تتعداه لتشمؿ كؿ المركبات التي تعود لمصنؼ نفسو وىذا ما يسمى معيّ 

 ( .  2006واخروف، Girou)   Multidrug Resistance( MDRالمتعددة لالدوية )

اف مقاومة مضادات الحياة اصبحت مشكمة عالمية حسب تقارير اكدتيا منظمة الصحة 

العالمية اذ اصبح مف السيؿ انتقاليا بيف البمداف وحتى بيف القارات لذلؾ تـ تسمية مقاومة 

اذ يكتسب في  (Nightmar Bacteriaلحياة بكابوس البكتريا )البكتريا لمضادات ا

لواحد او الكثر مف إصاباٍت مقاومة الواليات المتحدة االمريكية حوالي مميونا شخص 

 ( .Frieden , 2013 مضادات الحياة )

تجدر االشارة الى أف البكتريا تكتسب مقاومتيا لمضادات الحياة مف مصادر خارجية عف 

ؿ ( او التحويّ Conjugationة االقتراف )االفقي لمجينات بعمميّ  طريؽ االنتقاؿ

(Transformation ّاو التوصي )(  ؿTransduction)  اذ تنتقؿ الجينات مف ساللة

ة نتيجة االستعماؿ ة ، او بسبب حدوث طفرات كروموسوميّ مرضية الى اخرش غير مرضيّ 
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يرية طافرة تستطيع النمو حتى الواسع والعشوائي لممضادات فيؤدي الى ظيور عزالت  بكت

 ( .Chambers  َDeleo ,2009في تراكيز عالية مف مضادات الحياة )

تعد  مضخات الدفؽ اىـ وسائؿ المقاومة التي تتخذىا بكتريا المكورات العنقودية في كما 

مقاومة اصناؼ مختمفة مف مضادات الحياة وتشارؾ في المقاومة المتعددة لالدوية لعدـ 

ة يا عبارة عف ناقالت بروتينيّ نو  . يمكف تعريؼ مضخات الدفؽ ب نّ واد معيّ تخصصيا بم

تقع في الغشاة السايتوبالزمي في جميع انواع الخاليا ليا القدرة عمى ازالة وطرح المواد 

ة لذلؾ تعد وسيمة مقاومة لمبكتيريا مثؿ طرح مضادات الضارة الى خارج الخمية البكتيريّ 

 . (  Jang ,2016)  الحياة

خالؿ العقود الماضية تـ انتاج العديد مف مضادات الحياة اال انيا لـ تؤِد الى انخفاض 

بسبب الكمفة  S.aureusنسبة االخماج الناتجة عف الجراثيـ المرضية وخصوصا 

االقتصادية العالية لتمؾ المضادات وظيور طرؽ مقاومة جديدة وفي الوقت الحالي يجري 

( MRSAكافحة العدوش الناتجة عف سالالت )تطوير عدة مضادات حديثة لم

(Rodvold  َ Mcconeghy ,2014).  

اف    Polymerase chain Reaction تقنّية اّلتفاعل الّتضاعفي لسمسمة الدنا 62

         Polymerase chain Reaction تقنّية اّلتفاعؿ الّتضاعفي لسمسمة الدنا

(PCR)       اذ حصل مخترعو كيري , اليندسة الوراثّية احد اىـ التطورات العممّية في

، تستخدـ ىذه التقنّية في تضخيـ اي  1992عمى جائزة نوبؿ سنة   Kary mullisميمس 

، مثال جيف او قطعة جيف ، ذلؾ لمرات عديدة باستخداـ  DNA لتسمسؿ قصير مف ا

 ، تعّد ىذه التقنّية ذات اىمية عالية في مجاؿ تعريؼ DNA polymeraseانزيـ 
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 DNAالجينات والتالعب بيا ، إذ يتطمب البروتوكوؿ القياسي ليذه الطريقة شريط قالب 

يحتوي عمى التتابع المطموب تضخيمو والمتكوف مف عشرات أو عشرات االالؼ مف 

المذاف يرتبطاف ب حد أطراؼ تسمسؿ   primersالنيوكميوتيدات ، و زوج مف البوادش 

الثابت حرارّيا  Taq DNA Polymeraseجود انزيـ جزيئة الدنا المراد تضخيميا ، وبو 

فضال عف محموؿ دارش يمثؿ وسطا الجراة او حدوث التفاعؿ الذي يحتوي عمى القواعد 

 dNTPs (  Nicholl ,2008  )النيتروجينية االربع 

لشريط  (Denaturation)اف ىذه العممّية تتـ بثالث خطوات : االولى تتضمف مسخ 

لمسماح لمبوادش باالرتباط مع التتابع المكمؿ ليا عمى شريط القالب  القالب اي فؾ شريطيو

البوادش مع شريطي القالب ، والثالثة  (Annealing)، أما الخطوة الثانية فتضـ ارتباط 

التي يبدأ مف خالليا انزيـ البممرة  (Extension)التي يطمؽ عمييا بخطوة االستطالة 

 Sambrookالحرة )  ('OH3)لبادش مف النياية  باضافة القواعدالنيتروجينية لشريط ا

 ( . Russell ، 2001و

يتـ الكشؼ عف نواتج التفاعؿ باستخداـ اكثر مف طريقة ، اف اىميا واكثرىا استعماال ىي 

عمى ىالـ االكاروز تستخدـ ىذه الطريقة   Gel electrophoresisالترحيؿ اليالمي 

معروفة الحجـ  DNAيا بالمقارنة مع قطع لمكشؼ عف القطع المستيدفة ، ومعرفة حجوم

، وتكوف عممية الكشؼ واالظيار باستعماؿ صبغات أو مواد مثؿ   DNA ladderوالوزف 

الذي يعطي ت لقًا عند     تعريضو لمضوة   Ethidioum bromideبروميد االثيديوـ 

 (. 2013)الخفاجي وابو المعالي ،  Ultra violet lightفوؽ البنفسجي 
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و التحري عن جينات  16srRNAّتشخيص الوراثي لمبكتريا بواسطة جين لا 7-2

 .nuc و femAالمقاومة 

  16srRNAجين 1-7-2 

بشكؿ واسٍع ومتكرر لتشخيص االنواع البدائّية  16srRNAيستخدـ جيف        

Prokaryotic  (Jongsik  , ويستخدـ ىذا الجيف في تشخيص 2007َ اخزَن ، )

و تحديد عالقات القرابة بيف االجناس و االنواع و كذلؾ معرفة  البكتريا و تصنيفيا

 ( . Garrity  َHolt  ,2001العالقات بيف الشعب القديمة جدا )

إذ ة مف وظائؼ الخميّ  اً اساسي  اً مف كونو يشكؿ جزة 16srRNAت تي اىمية جيف   

رير الطاقة و اذا االنزيمات التي تقوـ بعممية ىدـ سكر الالكتوز لتحلصنع تحتاجو الخمية 

كمصدر لمطاقة  بديالً  اً ف البكتريا تستخدـ البروتيف او سكر إلـ يوجد ىذا الجيف في الخمية ف

اف إذ في جميع الكائنات الحية  اً و متجانس اً ال يكوف متطابق 16srRNA، و اف جيف 

جيف مستويات مختمفة مف التغايرات الموجودة في الة المختمفة تمتمؾ المجاميع التصنيفيّ 

وىذه التغايرات تحدث مع الوقت خالؿ عممّية التطور و تحدث ىذه التغايرات في مواقع 

 "Hot spots"، يوجد ىناؾ منطقة في الجيف تسمى  16srRNAمختمفة مف جيف 

تحتوي عمى اعداد كبيرة مف الطفرات الوراثّية و ال تكوف ىذه المنطقة متشابية في كؿ 

 ( .2003و اخروف ،  Pfisterاالنواع )

 -فٓ رجخٕص َ رصىٕف الجاززٔب لؼشح اسجبة : 16srRNAيستخدـ 

 َ عُ ي فٓ أغلت اوُاع الجاززٔب . – 1

 َظٕفزً راُن صبثزخ َ ال رزغٕز مغ مزَر الشمه َ رطُر الابئىبد الحٕخ. – 2
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َ ٌُ غُٔ  كفبٔخ لغزض حم   (bp 1500)حُالٓ  16srRNAيبمغ طوؿ جيف  – 3

 ( .Patel , 2001المؼلُمبد الُراصّٕخ ) 

  femAجين 2-7-2 

  Methicillinللمف الجينات المتعددة المسؤوؿ عف مقاومة البكتريا    femAُيعّد جيف 

.   MRSAالمقاومة لمميثيسيميف    S.aureusويتميز عموما بانو يوجد في كؿ انواع 

يشارؾ ىذا البروتيف في أيض جدار الخمية ويوجد  48KDبروتيف   femAينتج جيف 

واخروف ،  Johnsonبكميات كبيرة في المجتمعات السكانية النامية بشكؿ نشيط ) 

1995 ; Mathews  ، 2010واخروف  . ) 

واحدًا مف الجينات الضرورية المؤثرة عف سرعة في التحمؿ    femAكما يعد         

 ( . 1992واخروف ،   Gustafson) autolysis   الذاتي 

لى اف البروتيف المنتج مف قبؿ ىذا الجيف يرتبط بتعبير أشار ا  femAنتائج تحميؿ 

expression  اؿ المستويات العالية لمقاومةMethicillin   بدوف انتاجPBP-2  

 البروتينات المرتبطة بالبنسيميف المؤثر .

حيث اف   S.aureusتعتمد عمى انواع   Methicillinفي مقاومة    femAاف اىمية 

 للغير فعاؿ تفقد ميزة المقاومة    femAتحتوي عمى جيف التي   S.aureusانواع 

Methicillin   لكف معtransduction   لجيناتfemA    إعاَد ميزة المقاومة . كما

قد يشترؾ في ايض تاليؼ جدار    femAاقترح التحميؿ الكيمياوي الحيوي اف انتاج جيف 

 ( . 1991واخروف ،   Maidhofالخاليا )
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 nucجين  3-7-3

و اكتشافو كما يعرؼ   S.aureus( يستعمؿ لتحديد nuc)  thermonnucleaseجيف 

 ( .  2008,واخروف   Studer)  S.aureusكجيف متخصص النواع 

وىو يستعمؿ عمى نحو واسع كيدؼ متخصص  thermonuclease لليشفّر ىذا الجيف 

 Louie ;  2002واخروف ،  PCR  (Maesبواسطة    S.aureusلمتعرؼ عمى 

 (.   2002واخروف ،

( ىذا الجيف دائما   2014واخروف ، Wangخارج الخمّية )  nucleaseىو  nucجيف 

 ( .  2012واخروف ،  Chikkala)  S.aureusيستعمؿ كيدؼ جزيئي لمتعرؼ عمى 

. حيث   S.aureusالتي تنتجيا   enterotoxigenicأختير لمكشؼ عف    nucجيف 

  enterotoxin  (Barskiا بإنتاج السمـو الداخمّية ارتباطا عالي   nucجيف أظير 

 (.1996واخروف ، 

 

 



 

 

 

مُاُ  الؼمِ  َ 

 ًُ مغزائِ 
Materials and  Methods 
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 Materials  & Methods    وطراوق العمل مواد  3

  االجيزة والمواد المستعممة3 . 1  

( في   3-1)  استعممت االجيزة المّبينة في الجدول : االجيزة المستعممة 1.1.3
 الحالّية الدراسة

 الشركة المصنعة و)المنشأ (   اسم الجياز                          

 Refrigerator  Qean (Egypt)                                                صالعخ

 Gel eletrophoresisالاٍزثبئٓ الززحٕ  عٍبس

apparatus  

Helena ( USA)                   

   

 Distillater                                                            Lab tech (Korea)          رمطٕز                                  عٍبس

  Centrifuge                                                 Hettich ( Germany)عٍبس الطز  المزكشْ  

  Incubator Memmert ( Germany)                                                حبظىخ

  Water bath                                        Memmert ( Germany)                                            مبئٓ حمبك

 Electric   Oven                                  Memmert ( Germany) كٍزثبئٓ فزن

  Vortex                                                  Leb. Tech ( Korea)                                                        مبسط

 Millipore filter                         Gallenkamp ( England )المزشحبد الشلٕمخ 

 Micro pipettes                Brand ( Germany )خ ثبحغبك مخزلفخ مبصبد  لٕم

   Light Microscope                           مغٍز ظُئٓ

        

Olympus (Japan) 

 Micro centrifuge                Biomeriex (France)عٍبس غز  مزكشْ  لٕك 

 pH meter Walk Lab (Malaysia)                           الٍٕشرَعٕىٓ االص ممٕبص

 Autoclave Human Lab (Korea)                                                 مؤصشح

 Sensitive balance        Sartorius (Germany)                              حسبص مٕشان

 Gel documentation                 Herolab (Germany)عٍبس رصُر الٍالك 

 Multigene optimeax cycler PCR USR   عٍبس الجلمزح 

 UV.cabinate                 Memmert (Germany)كبثٕىخ االشؼخ فُق الجىفسغٕخ 
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   Biological and chemical  ت          انببٌىنىجٍ   و انمىاد انكٍمٍبئٍت  2.1.3

 material                                                                                                                                        

 ( في الدراسة2  3-) في الجدولنة المبيّ  ةالبايولوجيّ  و ةالمواد الكيمياويّ  ستعممتا

             الحالية 

 ( المنشأ)و  المصنعة الشركة  المادة                  

– Agar     اكار                         –اكبر 

Agar                             

Oxoid ( England  ) 

                                    اكبرَس    

Agarose 

 

BDH  (England) 

                       Ethidium  bromide           ثزَمٕش االصٕشُٔك  

          Hydrogen      زَكسٕش الٍٕشرَعٕهثٕ

Peroxide  

Fluka (Switzerland)     

   Tris-HCl                 رزص حبمعٓ            

Bioneer (Korea) 

 
   Trise-Base      رزص لبػشْ                       

 Boric            حبمط الجُرٔك             

Acid 

  H2 SO 4               ٔزٕك             حبمط الاجز

 

 

BDH  (England ) 

 

 HCl               حبمط الٍٕشرَكلُرٔك    

37%  

 Sucrose                                      سازَس  

 Congo red       صجغخ الاُوغُ الحمزاء  

stain  

 صجغخ الجزَمُفٕىُل االسرق        

Bromophenol    Blue  

 NaCl                              كلُرٔش الصُ ُٔك  

                                                                                                       

 BaCl2                        كلُرٔش الجبرُٔك  

  Glycerol                               كلٕسٕزَل     

                        ٌٕشرَكسٕش الصُ ُٔك 

NaOH                                           
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  Media  Culture                                                  ةالزرعيّ  الوساطا3-1-3  
   :ة الحاليّ  في الدراسة(  3-3)  انجذولىت فً   انمبٍ    ةالزرعيّ  االوساطاسخعمهج         

انشزكت انمجهشة و ) انمىشأ  انىسط                                   

) 

                           Blood base agar االساس الدـ اكار

Himedia ( India ) 
                   Urea agar baseاكار اليوريا االساس 

          Simmon Citrate agarوسط سترات السايموف 
 Manitol  Salt agar                   الممحي المانيتوؿ اكار

 Maconky agar Hampshir ( England )                                الماكونكي اكار

   agar                                  Nutrient  المغذي اكار

 

Oxoid  ( England ) المغذي لمرؽا Nutrient broth                                 

                    Muller-Hinton agarىنتوف – مولر اكار

   Brain –heart infusian brathوالدماغ القمب نقيع وسط

                                                              MR/VP    Methyl red Voges-Proskauer وسط

(  3-4) المبّينة في الجدول الكواشف والمحاليل: استعممت الكواشف والمحاليل  4-1-3
 ةالحاليّ  في الدراسة

 الشركة المصنعة و) المنشأ ( االسم الكاشف / المحمول       

          Gram Stain Solution                  Himedia ( India )ـاكر  صبغة محاليؿ

            Kovac's Indole Reagent            Himedia (India)كاشؼ االندوؿ 

          Methyl red                        B.B.H (England)كاشؼ احمر المثيؿ 

  VogesProskauer VP1VP2 BioMerieux (France)كاشؼ فوكس بروسكاور 
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   Antibiotics                       انحٍبة مضبداث5-1-3  

 

 (CLSI,2012a) واقطبر مىطقت انخثبٍط انقٍبسٍت انمسخعمهتاقزاص مضبداث انحٍبة 

 الحالية في الدراسة(   3 - 5جذول ) ىت فً انانمبٍ   اقزاص مضبداث انحٍبة اسخعمهج      

 

 ًبحانمضبد انحٍ

 

 انزمش

 

حزكٍش 

 انقزص

g\ disc   µ 

 

 زمىطقت انخثبٍط ببنمهٍمخقطز 

 

انشزكت 

 انمصىعت 

    R انمىشأو 

مقبوم

  ة

I      

  مخىسطت

S  

 حسبست

Nalidixic acid    NA 30 13≥ 14-18 19≤  

Gentamicin       GM 10 12≥ 13-14 15≤  

 

Bioanalysis 

 (Turkey)     

    Trimethoprim 

sulfamethoxazol

e             

TS 10 10≥ 11-15 16≤ 

Doxycycline         DXT 30 12≥ 13-15 16≤ 

Azithromycin   ATM 30 15≥ 16-21 22≤ 

Tobramycin      TN 10 12≥ 13-14 15≤ 

Amoxicilin       AK 10 13≥ 14-17 18≤ 

Ciprofloxacin   CIP 10 25≥ 16-20 21≤ 

 

                                                                                                             

في  ( 3 - 6 ) ت انمبٍىت فً انجذول انمخخبزٌ   انمخخبزٌت : اسخعمهج انعذد انعذد6-1-3    
 ةالحاليّ  الدراسة

 انشزكت انمصىعت و ) انمىشأ ( انعذد                   

 مصزف الشك )  ٔبلّ (        ABصىف   ك ثجزْ  -1

َرحزُْ المحبلٕ  الابفٕخ  Master Mix PCRػشح  -2

( 20رفبػ  ك  رفبػ  ثحغم ) 100العزاء 

 مبٔازَلٕزز 

Bioneer (Korea)            

    

             DNA Extaction     Bioneer (Korea)ػشح ػشل الشوب الجازٕزْ   -3
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7-1-3    ٌ  :  (3 - 7نة فً الجدول )استخدمت فً هذه الدراسة االنزٌمات المب

 انشزكت انمصىعت و ) انمىشأ ( االوشٌمبث                   

                                  Proteinase Kاوشٔم  -4

     

Bioneer-Korea                

                                     Lysozymeاوشٔم   -5

       

Bioneer-Korea                

 

                                                                   Methods -: العمل قاوطر  2-3  

  

                                                  Sterilization   methods                                        -: التعقيم قاوطر   1-2-3

وتحت ضغط   ºـ121درجة حرارة  بة في جياز المؤصدة عقمت االوساط الزرعيّ 

ة فتـ  تعقيميا في الفرف الكيربائي دقيقة اما االدوات الزجاجيّ  15 لمدة  ٕانج  /باوند 15

اما  Dry sterilization الحرارة الجافة باستعماؿاي ،ساعتيف  لمدة ºـ 180بدرجة حرارة 

 Millipore   م رؼمٕمٍب ثبلمزشحبد الشلٕمخزّ فالؼبلٕخ  المحاليؿ التي تتمؼ بدرجات الحرارة

filters sterilization  مبٔازَمٕزز 2.22لاد الطبر .                                                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                           

                                        Solutions     -: المستعممة المحاليل  2-2-3

        Macfarland  Standerd   -:القياسي العكرة ثابت محمول 1-2-2-3

 ( كما ي تي :1996,واخروف  Bauerُحّضر المحموؿ وفؽ ما جاة في )

مؿ مف الماة المقطر ، واكمؿ  90غـ مف كموريد الباريوـ في  1.175محموؿ ) أ ( اذيب 

      مؿ .                                                                     100الحجـ الى 

مؿ مف  1( باضافة H2SO4مف حامض الكبريتيؾ المركز ) %1محموؿ ) ب ( حضر 

 مؿ . 100مؿ مف الماة المقطر المعقـ ثـ أكمؿ الحجـ الى  90الحامض الى 
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مؿ محموؿ ) ب ( رج المحموؿ بقوة ووضع  99.5مؿ مف محموؿ ) أ ( الى  0.5أضيؼ 

فظت في الظالـ لحيف االستعماؿ . في انابيب زجاجية محكمة الغطاة لمنع التبخر وح

   تمزج محتويات االنبوبة جيدا قبؿ كؿ استخداـ .

           Physiological Saline Solution فسمجيال المحمول الممحي   2-2-2-3

 2002وآخروف ، Forbes) بحسب ما جاة في الفسمجيّ  ر المحموؿ الممحيّ حضّ 

مؿ  90غـ مف كموريد الصوديـو في  0.85ة ( وذلك الستعمالو في اجراء التخافيف باذاب

 ˚ـ 4مؿ ، عقـ بالموصدة ، وحفظ بدرجة حرارة  100ماة مقطر ثـ اكمؿ الحجـ الى 

 لحيف االستعماؿ .

 Gram Stain Solution     محاليل صبغة كرام  3-2-2-3

المتكونة   Syrbio ( S.R.A )محاليؿ صبغة كراـ الجاىزة مف قبؿ شركة  استعممت     

ة ومحموؿ االيوديف والكحوؿ المطمؽ وصبغة ف محموؿ صبغة البمورات البنفسجيّ م

ة البكتيريّ  المزارع ة المحضرة مف في تصبيغ الشرائح الزجاجيّ  استعممت اذ ،السفرانيف

 . ة وسالبة لتمؾ الصبغةبة وتصنيفيا الى موجفاتيا المجيريّ لمالحظة خواصيا وص

   كموريد الصوديوممحمول  4-2-2-3

مؿ مف الماة  95 غراـ مف كموريد الصوديوـ في   0.5ر ىذا المحموؿ بإذابة ضّ حُ 
  ºـ4مؿ ، وبعدىا عقـ بالموصدة ، ثـ حفظ بدرجة حرارة 100 المقطر واكمؿ الحجـ الى 

 .( 2002وأخروف ،  Forbes)لحيف االستعماؿ     
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 في االختبارات الوراثية المستعممةة نالمحاليل الخزي 5-2-2-3

    Sambrook)     َRussell ,2001فػي ماجػاة ة كافػة حسػػبنػرت المحاليػؿ الخزيّضػحُ 

Stephenson  ; ,2003   )وكاالتي :- 

   EDTA محمول 1-

 غـ مف مادة  93.06ذابة  إموالري ب  0.5ُحضر ىذا المحموؿ بتركيز  

EDTA  8مؿ مف الماة المقطر ، ثـ ضبط الرقـ الييدروجيني الى    400في  

مؿ مف الماة المقطر وعقـ   500عياري ، واكمؿ الحجـ الى   NaOH   10 عماؿباست

 . صدةؤ بالم

     Tris – HCl حبمض انهٍذروكهىرٌك –حزص  ئدار 2-

غـ مف الترس   31.52ذابة  إموالري ب  2ر ىذا المحموؿ بتركيز  ُحضّ 

  7.5يني الىمؿ مف الماة المقطر ، ثـ عدؿ الرقـ الييدروج  80في    HCl   الحامضي

 . صدةؤ مؿ وعقـ بالم  100المركز واكمؿ الحجـ الى   HCl باستعماؿ

  NaOH ( 10 N )  عياري(  10)  محمول ىيدروكسيد الصوديوم 3-

مؿ مف الماة المقطر ثـ اكمؿ الحجـ الى   80في   NaOHغـ مف   40ذابة  إر بُحضّ 

 . مؿ بالماة المقطر  100

   TEدارئمحمول  4-

 ومؿ من  100  رُحضّ  إذ  EDTA فم Tris HCl  , 0.05 موالر  0.05يتكوف مف  

مؿ   1اعاله   و    2ر في الفقرة رقـ  المحضّ   Tris – HClل مف محمو  2.5ب خذ  
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مؿ بالماة   100اعاله واكمؿ الحجـ الى   1المحضر في الفقرة    EDTAوؿ محممف 

  .ºـ4 رجة صدة ويحفظ بعدىا في الثالجة في دؤ طر وعقـ بالمالمق

 DNA-Extraction Solutionالمحالٌل المستعملة فً عزل الدنا البكتٌري   6-2-2-3

         

الستخالص الدنا             Bionnerالمجهزة من شركة  DNAتم استعمال عدة استخالص ال 

                                                                                                                                                                                  DNAالبكتٌري 

( ٌوضح محتوٌات عدة االستخالص .                                                                            3- 8جدول   )

دنا البكتٌرٌا المبٌنة  فً ونات عدة استخالص الاستخدمت فً هذه الدراسة جدول مك

 (  3 - 8جدول     )

Kit Components  

Pellet cells solutions :-                                        

Gram +Buffer (30) ml   

1 

Lyse cells solutions :- 

Lysozyme (110)m.g 

Proteinase K (1.1)m.g + 1.1 ml (ddH2O). 

GB Buffer (30) ml 

     2  

 

DNA Binding :- 

Absolute ethanol alcohol (25) ml. 

GD Columns (100) 

      3 

Wash  

W 1 Buffer (45) ml. 

Wash Buffer (25) ml. 

      4 

Elution  

Elution Buffer (30) ml. 

    5   

 



 - 32 -     الؼم  َغزائك ا المُ:  الضبلش الفص 
 

 

 االنزٌمات المستعملة   7-2-2-3

  انزٌمProteinase K    :مل ( من الماء مقطر  1.1)ملغم فً 11 باذابة  حضر 
 

 . dH2Oاالستقطاب   منزوع

 

  انزٌمLysozyme    :  مل ( من  30ملغم فً ) 110ر باذابة ض  حGram 
Buffer  

 

( ولمدة اسبوعٌن ) للعٌنة الواحدة ٌحضر ˚4Cجٌدا وبعدها ٌحفظ بدرجة ) ومزج

 من 

 

  (  Gram Bufferماٌكرولٌتر من  200ملغم فً  4اذابة 

 

 Gel electrophorasis  المحاليل المستعممة في الترحيل الكيرباوي  8-2-2-3

Solution 

  -( وكاالتي  :Sambrook َRussel ,2001)ي ف ماجاة ُحضرت المحاليؿ كافة حسب
 

 Tris – Boric acid – EDTA ( TBE ) 10 X              ( TBE)   محمول 1-

موالر مف حامض البوريؾ  Tris –OH   َ0,089 مف الرمو 0,089   يتكوف المحموؿ مف

وعدؿ االس  ,مميمتر مف الماةالمقطر  800 في EDTA -Na2  موالر مف 0,002و  

, وعقم بالمؤصدة ,وحفظ في درجة مميمتر 1000 الى  واكمؿ الحجـ8  الييدروجيني الى

 .  لحين االستعمال ºـ4 حرارة 

 

                  Loading buffer 6x التحميل دارىُ  2-

 50  ,     الكميسيروؿ مف 30%,  مف صبغة البروموفينوؿ االزرؽ % 0.25 ر مفُحضّ 

%TBE  ,22وسكروز  % ماة مقطر . 

        Ethidium Bromide Stock Solution محمول خزين بروميد االثيديوم 3-
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مف الماة المقطر ثـ  مؿ 9غـ مف صبغة بروميد االثيديـو في   0.05ُحضر باذابة  

 .  م  ممغـ /  5مؿ بالماة المقطر لممحموؿ عمى تركيز نيائي   10اكمؿ الحجـ الى 

  PCRالمحالٌل المستعملة فً التفاعل التضاعفً لسلسلة الدنا   9-2-2-3

  محلولPCR per mix Master      

( والذي  3ملحق رقم ) Bioneer (Korea)المحضر مسبقا والمجهز من قبل شركة      

 ٌتكون 

 من :     

     DNA polymerase 2.5 U/ml  Top 

dNTPS 250 Mm     

Tris – Hcl 10 mM     

KCL 30 Mm     

MgCl2 1.5 mM     

  محالٌل البوادىPrimers Solutions  

 

و  (16srRNA)لمجيف التشخيصي  والمستيدفة المتخصصةأختيرت البوادئ         

  Hamzaوفقا لما جاة في )  ،S.aureus في بكتريا (nuc)َ عٕه (  (femAفجي

تـ تحضير المحاليؿ الخزينة بحسب ( . 3-7ؿ)كما موضح في جدو  ،(2015 , وآخروف

 لمحصوؿ عمى تركيز  dH2Oالُمجيزة ليا بإستعماؿ  Bioneerتعميمات شركة 

10pmol/µL(2ممحؽ رقـ) . 
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 الناتج المتوقع لكل بادى ( ٌبٌن تتابعات وتراكٌز البوادى وحجم 3 - 9جدول )

 

 و اخرون , Mert؛   (2015)و اخرون,  Hamzaحسب ما ورد فً 

(2005). 

عدد      ‾3→‾5تتابع البادى  البادى ت
القواعد 

bp 

حجم 
الناتج 

bp 

1 16srDNAF 5-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3 20 400 

2 16srDNAR 5-CAAGGCATCCACCGT-3             15 

3 FemA-F 5-AGACAAATAGGAGTAATGAT-3        20 509 
 4 FemA-R 5-AAATCTAACACTGAGTGATA-3         20 

5 Nuc-F 5-CTGGCATATGTATGGCAATTG-3       21 397 
 6 Nuc-R 5-AATGCACTTGCTTCAGGACC-3          20 

 

( , مايكروليتر \بيكوموؿ  10)وبشكؿ منفصؿ بتركيز , تـ تحضير محمػػوؿ كؿ بػػادئ 

ضافتو إلى  10وذلك بأخــذ  مايكروليتر  90مايكروليتر مف المحموؿ الخزيف لكؿ بادئ وا 

جيدًا وُحفظو في الثمج لحيف اإلستعماؿ في حيف ُحفظت المحاليؿ  ووُمزج dH2Oمف 

و مف الثمج مع ُمراعاة مزج المحموؿ بعد إخراج(  (20-الخزينة لمبوادئ في درجة 

 . ستعماؿقبؿ اال ستعماؿ المازج لُمجانستواب

 Catalase Reagentكاشف أنزٌم الكاتالٌز  10-2-2-3

( مؿ مف  9% ( مع ) 30( مؿ مف بيروكسيد الييدروجيف المركز ) 1ُحضر مف خمط ) 

% بيروكسيد الييدروجيف ، وحفظ في الثالجة في 3الماة المقطر لمحصوؿ عمى تركيز 
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بكتيرية قيد الدراسة عمى انتاج انزيـ عبوة داكنة ،استعمؿ لمكشؼ عف قابمية العزالت ال

 ( .1996واخروف ، Colleeالكاتاليز )

  Oxidase Reagentكاشف االوكسٌدٌز  11-2-2-3

 ( غـ مف رباعي المثيؿ بارافيميف ثنائي االميف ىيدركموريؾ  1ًا باذابة ) حضر آنيّ 

Tetramethyl-P-phenylen diamindihydrochlorid  ( مؿ مف الماة 90)في

( مؿ ، استخدـ ىذا الكاشؼ لمكشؼ عف 100مقطر المعقـ ومف ثـ أكمؿ الحجـ الى )ال

 ( .1992واخروف ، Konemanانتاج انزيـ االوكسيديز مف قبؿ البكتريا )

                                                      Culture media    االوساط الزرعية 3-3

          

 ة الجاىزةاالوساط الزرعيّ  1-3-3

( بحسب تعميمات  3-1-3ُحضرت االوساط الزرعية الجاىزة المذكورة في الفقرة ) 

الشركة المصنعة والمثبتة عمى العبوة بإستثناة بعض االوساط الزرعية التركيبة التي سوؼ 

صدة بعدىا ُصبت االطباؽ وحضنت  بالحاضنة بدرجة حرارة ؤ وعقمت بالم ,تذكر الحقًا 

لحيف  ºـ 4ساعة لمت كد مف عدـ تموثيا ثـ حفظت بدرجة حرارة  24لمدة   ºـ 37

 االستعماؿ .

 ةة التحضيريّ االوساط الزرعيّ  2-3-3
 

                              Blood agar medium           الدم وسط أكار 1-2-3-3

رارة وبعد اف برد الى ح ،صدةؤ ت الشركة المصنعة وُعقـ بالمالوسط بحسب تعميمار ُحض  

ثـ صب في اطباؽ معقمة  5%بتركيز   ABاضيؼ اليو دـ االنساف صنؼ  ˚ك 45

 . ( Brown  ,2005) لحيف االستعماؿ ºـ4 وتركت لتبرد وتتصمب وُحفظت بدرجة حرارة 
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                                    Protease  Produchion البروتيز انتاج وسط 2-2-3-3

مؿ  12.5سب تعميمات الشركة المصنعة واضيؼ اليو ح  Nutrient agar ُحضر وسط

مؿ ثـ  100حيث يكمؿ الحجـ الى   Skim milk مف الحميب المقشوط خالي الدسـ

 Staphylococcus spp ىذا الوسط لمكشؼ عف قدرة يستعمؿفي اطباؽ معقمة ،  بَّ صُ 

 ( .  Benson   ,    2002)   ىذا االنزيـ  عمى انتاج 

  Egg-yolk Agar                                صفار البيض وسط أكار   3-2-3-3

مؿ مف صفار  15حسب تعميمات الشركة واضيؼ اليو ب  Nutrient agar ُحضر وسط

ىذا الوسط لمكشؼ  يستعمؿفي اطباؽ معقمة  بَّ مؿ ثـ صُ  100البيض ليكمؿ الحجـ الى 

 1996, واخروف Lipase   (Collee   عف قدرة المكورات  العنقودية عمى انتاج الاليبيز

. ) 

        Staphylokinase  production     وسط انتاج الستافيموكايينز 4-2-3-3

مؿ مف  2باضافة    Casein hydrolytic assay ر وسط استيالؾ الكازانيفُحضّ   

ليكمؿ  Skim-milk مؿ مف وسط الحميب المقشوط 98 الى Serum مصؿ الدـ البشري

ىذا الوسط لمكشؼ عف  يستعمؿفي اطباؽ معقمة ،  بَّ صُ مؿ بعدىا  100الحجـ الى 

 Rajamohan    ) عمى انتاج الستافيموكاينيز  Stphylococcus spp قدرة بكتريا

 . ( 2000, َاخزَن
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 Congo red       وسط احمر الكونغو الصمب 5-2-3-3

 -:تي كمايا(  2006, واخروف  Mathurفٓ ) ر الوسط بحسب ماجاة ُحضّ 

 وزغـ  سكر  ٓ٘غـ مف مرؽ نقيع القمب والدماغ واضيؼ اليو  37ذابة إُحضر الوسط ب

مؿ مف الماة المقطر ثـ عقـ بالمؤصدة بدرجة  900اكار الى  –غـ   مف االكار 10و 

دقيقة واكمؿ الحجـ الى لتر ويتـ تعقيـ محموؿ صبغة احمر  15لمدة  ºـ121حرارة 

ويتـ اضافة محموؿ  اً مائي كونو محموالً ل ؛ ده بالفمترةغـ / لتر ( لوح 0.8الكونغو ) 

جيدا ثـ  وومزج ºـ55الصبغة والسكر معًا الى الوسط المعقـ بعد تبريده الى درجة حرارة 

يصب في اطباؽ معقمة ، استعمؿ ىذا الوسط لمتحري عف قابمية المكورات العنقودية عمى 

 .(  Biofilm) تكويف الغشاة الحيوي 

                                       Urea base Agarاكار الٌورٌا  وسط 6-2-3-3

بحسب التعميمات   Urea Base agarمؿ مف وسط اكار اليوريا االساس  950حضر 

 50اضيؼ اليو  ˚ـ 45صدة وتبريده الى ؤ لشركة المصنعة  وبعد تعقيمو بالمالواردة مف ا

استخداـ اغشية الترشيح الدقيقة يوريا معقمة بالترشيح ب  %40مؿ مف محموؿ   

(Millipore Filter ُثـ ص ، ) َّبصورة مائمة في انابيب معقمة ذات اغطية محكمة ،  ب

واخروف  Liاستخدـ الوسط لغرض الكشؼ عف قابمية العزالت عمى انتاج انزيـ اليورييز )

،2004. ) 

                                    Pepton waterوسط ماء الببتون  7-2-3-3

مؿ مف  100غـ مف كموريد الصوديـو في  0.5( غـ مف البيبتوف و 2ذابة )إر بض  حُ 

، استخدـ ىذا  7س الييدروجيني الى صدة بعد ضبط األُ ؤ المقطر المعقـ ، عقـ بالمالماة 

 (  .1992واخروف ، Konemanالوسط في التحري عف انتاج االندوؿ )
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                                                    Collection of Sampleجمع العينات 4-3

مختمفة في محافظة ( مواقع  5مف )زراعية وغير زراعية تربة  عينات   10جمعت    

سـ  1شط قوذلؾ ب  تضمنت )مندلي ، شيرباف ، الوجييية ، دلى عباس ، بيرز ( ديالى

خوذة  كمية العينة الم سـ وقد كانت  5-10مف سطح التربة وأخذت بعمؽ يتراوح بيف 

غـ مف كؿ موقع مف المواقع المشمولة بالدراسة ووضعت في كيس نايموف معقـ   100

 ونقمت الى المختبر .

( مواقع مختمفة مف نير ميروت . تـ استخداـ 3عينات مف الماة مف )  6كما تـ جمع 

العممية ( لتر وتـ اتباع الطرؽ 1قناٍف زجاجية معقمة لغرض جمع النماذج وبحجـ )

الصحيحة في اخذ النموذج وبعد اخذ النموذج تغمؽ القنينة وتوضع في اكياس نايموف 

 1/11/2016معقمة وتنقؿ بعد ذلؾ الى المختبر . وقد جمعت العينات في الفترة مف 

وزرعت النماذج مباشرة بعد أجراة التخافيؼ لكؿ عينة لغرض  1/2/2017ولغاية 

 التشخيص .

 

                                              Samples Cultureسرع انعٍىبث  5-3 

 

غـ مف كؿ عينة مف عينات التربة 1حضرت سمسمة مف التخافيؼ العشرية وذلؾ باضافة 

مؿ مف عينات المياه 1مؿ مف المحموؿ الممحي الفسمجي وكذلؾ تـ أخذ  9الى   

رعت النماذج مباشرة بعد مؿ مف المحموؿ الممحي الفسمجي ايضا.  ز 9واضافتيا الى 

مؿ مف التخفيؼ العشري الثاني الى سطح الوسط  0.5اجراة التخافيؼ وذلؾ باضافة 

 24ـْ لمدة 37 وحضنت االطباؽ في درجة حرارة   Nutrient agarالمغذي الصمب 

ساعة ثـ نقمت كؿ مستعمرة بكتيريا نامية الى الوسط نفسو الذي عزلت عميو لغرض 
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ـْ لحيف االستعماؿ  4مائؿ الوسط المغذي الصمب في درجة حرارة  التنقية وحفظت عمى

 بكتريامل الكيموحيوية و المظيرية تـ اجراة االختبارات والفحوصات التشخيصية ذلؾ بعد.

 . British Pharmacopeia , (2010 )المعزولة 

في  Staphylococcus aureusكما تـ عزؿ وتشخيص عزالت بكتيريا تعود الى بكتريا 

ختبر االحياة المجيرية في مستشفى بعقوبة التعميمي مف عينات سريرية مختمفة تضمنت م

)االدرار ، أخماج الجروح ، الحروؽ( وتـ اجراة التشخيص ليا عف طريؽ عمؿ بعض 

الفحوصات المظيرية  والكيموحيوية اضافة لذلؾ تـ اجراة بعض الفحوصات الخاصة 

 Manitol salt agarط المانيتوؿ الممحي الصمب لممكورات العنقودية مثؿ النمو عمى وس

 .  Coagulase testوفحص انزيـ المخثر لمبالزما  

  Identification of  bacterial isolates  البكتيرية العزالت تشخيص 6-3

 

    Morphological   characteristics   المظيرية الصفات 1-6-3

ولة والنامية مبدئيًا باعتماد صفاتيا الزراعية مف شخصت العزالت البكتيرية المعز            

حيث حجـ المستعمرات ولونيا ، وقواـ المستعمرات  فضال عف قدرتيا عمى تحميؿ كريات 

 . الدـ الحمراة عمى وسط اكار الدـ

 

 Microscopic  characteristics    المجيرية الصفات  2-6-3

ص المجيري مف خالؿ اخذ مسحة صغيرة اخضعت العزالت البكتيرية الى الفح          

لمشاىدة نوع ؛  غراـمف المستعمرة ونقميا الى الشريحة الزجاجية وتصبيغيا بصبغة 

    .  (   Harlay      َPrescott  ,   2002) الخاليا وطريقة تجميعيا  شكؿالصبغة و 
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                Biochemical  Tests     الكيموحيوية االختبارات 3-6-3

اجريت الفحوصات الكيموحيوية االتية لتشخيص العزالت البكتيرية الى مستوش النوع 

 . (  2007,  واخروف Forbes  ) وحسب ماجاة في

                                                        Catalase test الكاتاليز اختبار 1-3-6-3

ساعة مف وسط االكار المغذي الى شريحة  18-24عمر نقؿ جزة مف المستعمرة ب

  3%زجاجية نظيفة وجافة وأضيؼ الييا قطرة مف كاشؼ بيروكسيد الييدروجيف بتركيز 

ف ظيور  فقاعات  ىوائية يعد دلياًل ايجابيا عمى قابمية العزالت عمى  انتاج انزيـ او 

 الكاتاليز.

  Oxidase test                                                     زاالوكسيدي فحص  2-3-6-3

 

  Petridish اجري االختبار عمى ورقة ترشيح دائرية نظيفة موضوعة عمى طبؽ بتري  

عمى االكار المغذي الى ورقة ترشيح  الفتيةخالؿ نقؿ جزة مف المستعمرة البكتيرية  مف

خمطيا جيدا بالعيداف قطرات مف كاشؼ االوكسيديز فوؽ المستعمرة و  2-3ومف ثـ وضع 

 10-15واف ظيور الموف البنفسجي خالؿ ( ,  wooden sticks)       الخشبية المعقمة

 . ة لمفحصبثانية يعني نتيجة موج

                                                       Indole testاخخببر االوذول 3-3-6-3   

 

عد احد نواتج ايض الحامض االميني الذي ي, استخدـ لمكشؼ عف وجود االندوؿ 

، اذ لقح وسط   Tryptophanaseالتربتوفان نتيجة المتالك البكتريا النزيم التربتوفان 

 24لمدة  ˚ـ 37ماة الببتوف السائؿ بمزروع العزلة قيد الدراسة ،  حضف الوسط بدرجة 

عمى   Kovac's reagentقطرات مف كاشؼ كوفاكس   5ساعة    ،  ثـ اضيؼ 
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سطح الداخمي النبوبة االختبار ، تعد النتيجة موجبة عند ظيور حمقة حمراة خالؿ ثواف ال

 مف اضافة الكاشؼ  .

                                                  Methyl red testاختبار احمر المثٌل  4-3-6-3

ف احماض استخدـ ىذا االختبار لمكشؼ عف قدرة البكتريا عمى انتاج كميات كبيرة م

 MR/VPنتيجة ايض الكموكوز ، اذ لقح مرؽ  Formicاو الفورميؾ  Lactic الالكتيؾ 

خمس  تساعة ، ثـ اضيف 48-72لمدة  ˚ـ 37بمزروع لمعزلةقد الدراسة ، حضف بدرجة 

 ر الموف الى االحمر .ثيؿ ، تعد النتيجة موجبة عند تغيقطرات مف كاشؼ احمر الم

                                Voges – Proskaur testر اختبار فوكس بروسكاو 5-3-6-3

         

  استخدم هذا االختبار للكشف عن قدرة البكترٌا على انتاج استٌل مثٌل كاربٌنو )اسٌتون(

Aceton   اذ لقح مرؽMR/VP  ـ 37بمزروع العزلة قيد الدراسة ، حضف بدرجة حرارة˚ 

 ساعة .  48-72لمدة 

( مؿ مف محموؿ 0.6عالؽ الى انبوبة اختبار نظيفة ، اضيؼ الييا )( مؿ مف ال1نقؿ )

% 40( مؿ مف محموؿ ىيدروكسيد البوتاسيوـ 0.2)ب( متبوع Vp1الفانفثوؿ )كاشؼ 

االنبوبة بمطؼ ، تعد النتيجة موجبة عند ظيور الموف االحمر بعد  ( مع رجّ Vp2)كاشؼ 

 دقيقة . 15حوالي 

                                Citrate Utilization test اختبار استهالك السترات 6-3-6-3

 ˚ـ 37ستريت ، حضف بدرجة حرارة  –زرعت العزالت عمى مائؿ وسط سايموف 

ساعة ، تعد النتيجة موجبة عند تحوؿ لوف الوسط مف االخضر الى االزرؽ  24لمدة 

 . الستيالؾ السترات؛ 
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                                            Coagulase test البالزما تجمط فحص 7-3-6-3

           

ونقميا الى شريحة زجاجية نظيفة وجافة  ةاجري الفحص ب خذ جزة مف المستعمرة البكتيري

ؿ العالؽ خالؿ مدة ا معا ، وعند تكتّ زجقطرة مف كاشؼ انزيـ التجمط ومُ  الييا ْت واضيفَ 

                                                                                          .  ة لمفحصبنيا تعطي نتيجة موجإف ثوافٍ  10

      Manitol Salt Agar الممحي المانيتول وسط عمى النمو اختبار8-3-6-3    

 وُحضفحي ولي الى وسط المانيتوؿ الممُنقؿ جزة مف المزروع البكتيري بعد التشخيص اال

ساعة لمتمييز بيف المكورات العنقودية الذىبية االنوع   24- 48لمدة ºـ37بدرجة حرارة 

تكوف مستعمرات صفراة ذىبية عمى ىذا الوسط  عدّ يُ االخرش غير المخمرة لممانيتوؿ ، 

عمى وجود المكورات  ر لوف الكاشؼ الى االصفر دليالً غيوؿ وتَ نتيجة تخمرىا لسكر المانيت

تي التخمر سكر المانيتوؿ فتظير مستعمراتيا وردية  او العنقودية الذىبية اما االنواع ال

 .الموف  بيضاة 

   Preservation of bacterial isolates  احفظ العزالت وادامتي 7–3

         Slant Agar      الحفظ قصير االمد 7-3 -1

ؿ لقحت العزالت البكتيرية بعد تشخيصيا عمى وسط االكار المغذي عمى نحو مائ           

ساعة ،وحفظت  24لمدة  ºـ37وبطريقة التخطيط ، وحضنت االطباؽ عمى درجة حرارة 

لالستعماؿ اليومي عمى اف تجدد العزالت عمى نحو دوري شيريًا بتنشيطيا  ºـٗبدرجة 

عمى وسط المرؽ المغذي ثـ اعادة زراعتيا عمى وسط مائؿ جديد لضماف بقاة نشاطيا ) 

WHO ،  2003  ). 
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 (  %20رول يطويل االمد ) الحفظ في الكميسالحفظ  2-7-3

% كميسيروؿ معقـ واضيؼ اليو حجـ 40مممتر مف  0.5ُحضرت انابيب صغيرة تحتوي 

مماثؿ مف المزروع البكتيري المنقى عمى وسط المرؽ المغذي لمحصوؿ عمى تركيز نيائي 

ت ساعة بعدىا حفظ 24لمدة  ºـ37حضف االنابيب بدرجة وتـ  % ، 20لمكميسيروؿ 

 ,    Burnett   َCrocker )  االستعماؿ لحيف(  Deep Freeze)  -20 االنابيب بدرجة

2005. ) 

 

       Staphylococcus  aureusالتحري عن بعض عوامل الضراوة في بكتريا 8-3

 

 Hemolysin      نالبكتريا عمى انتاج الييمواليسي اختبار قابمية 1-8-3

production test 

بكتيري المراد فحص قابميتو عمى انتاج الييمواليسيف عمى وسط اكار الدـ خطط المزروع ال

قرأت وقد ساعة ,  42لمدة  ºم73( وحضن بدرجة حرارة 1233)المحضر في الفقرة

عمى وسط اكار الدـ الذي  كاما ( الظاىرة –بيتا  –) الفا النتائج بمالحظة نوع التحمؿ 

تسببو  لكريات الدـ الحمراة, فيناك تحمل كامل ج ختالؼ نوع الييمواليسيف المنتايختمؼ ب

رية المنتجة لمييمواليسيف , اما العزالت البكتيالعزالت البكتيرية المنتجة لمييمواليسيف بيتا 

لو العزالت البكتيرية المنتجة ف واما نوع كاما نيا تسبب تحمؿ جزئي لكريات الدـإالفا ف

 . ( Brown   , 2005  )لكريات الدـ  غير حالة  تكوف

 

 Detection of Protease  الكشف عن قابمية البكتريا عمى انتاج البروتيز 2-8-3

Production              

( بالمستعمرات  3-3-2-2) المحضر وفؽ الفقرة  Skimmed milk agarلقح وسط 

البكتيرية اذ تم عمل حفر دائرية منتظمة وحقن العالق البكتيري في ىذه الحفر , وحضنت 
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ظيور ىالة شفافة حوؿ الحفر دليؿ النتيجة  إفَّ  ,ساعة  24لمدة   ºـ 37 فياالطباق 

 .(   Benson   ,    2002 )الموجبة 

 

 Detection of     الكشف عن قابمية البكتيريا عمى انتاج الاليبيز    3-8-3

Lipase  production      

( بالمستعمرات البكتيرية  3-3-2-3) المحضر وفؽ الفقرة  Egg-yolk agarلقح وسط 

, وان ظيور تحمل حول المستعمرات ساعة 24لمدة  ºـ37وحضنت االطباق بدرجة حرارة 

 ( .1996,  َاخزَن Collee) نتيجة الموجبة  الالبكتيرية دل عمى 

 

 Staphylokinaseينيز الكشف عن قابمية البكتريا عمى انتاج الستافيموكا 4-8-3

Production   

المحضر وفؽ الفقرة      Staphylokinaseعمى وسط  Staphylococcus ُلقحت عزالت

النتيجة الموجبة بوجود قرئت ساعة 24لمدة  ºـ37 في( وُحضنت االطباق  4-2-3-3) 

 . ( 2000, َاخزَن Rajamohan) تحمؿ حوؿ المستعمرات البكتيرية النامية 

  Biofilmوي الكشف عمى قابمية البكتيريا عمى تكوين الغشاء الحي 5-8-3

Production   

 

اختبرت قابمية العزالت البكتيرية عمى تكويف الغشاة الحيوي وذلؾ بنقؿ المستعمرة مفردة 

ولوجي وبعد مقارنة عكورة النمو يمميمتر مف محموؿ الفس 5نقية الى انبوبة اختبار حاوية 

ط عمى الوسط مع عكورة انبوبة ماكفرالند زرع وسط احمر الكونغو الصمب بطريقة التخطي

, لوحظت بعدىا النتيجة الموجبة ساعة 24لمدة  ºـ37الصمب ثـ ُحضنت االطباؽ في 

  ( .2006, واخروف  Mathur )بظيور مستعمرات سوداء المون مع كثافة بمورية 
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 Bacteriocinانبكخٍزٌب عهى اوخبج انبكخزٌىسٍه هٍت انكشف عهى قبب 6-8-3

production                      

 

 )غزٔمخ االوزجبر فٓ الحفز(

 

( لمكشؼ عف  1998واخروف ، Guptaىذه الطريقة بحسب ماجاة في )تـ اعتماد 

انتاجية البكتريوسيف في راشح البكتريا قيد الدراسة ، اذ زرعت االطباؽ الحاوية  عمى  

مميمتر  مف  لقاح  مزارع  عزالت  بكتريا  االختبار  0.1وسط االكار المغذي بنشر 

 108بالناشرالزجاجي المعقـ )كال عمى حدة( بعد اف ثبت عدد الخاليا المزروعة بمقدار 

مايكروليتر مف  100خمية / مميمتر ، عممت حفر عمى سطح الوسط وممئت كؿ حفرة ب 

 ˚ـ 37البكتريا قيد الدراسة ، حضنت بعدىا االطباؽ بدرجة راشح المزرعة السائمة لعزالت 

 ساعة . قيست مناطؽ التثبيط حوؿ الحفر وقورنت مع معاممة السيطرة الحاوية  24مدة 

 قح بالبكتريا .معمى وسط االكار المغذي غير الم

 

 Detection of Urease  الكشف عن قابمية البكتريا النتاج اليوريز 7-8-3

production 

ساعة  24-48ـْ لمدة  37لقح وسط اليوريا بالمزروع البكتيري ثـ حضف بدرجة حرارة     

 . وؿ لوف الوسط الى الموف الوردي دليؿ عمى أيجابية االختبار، اف تحُّ 

    Antibiotic  Suceptibility   لحياةااختبار حساسية البكتيريا لمضادات  9-3

الختبار حساسية البكتريا (  Disk diffusion)  طريقة انتشار االقراص استعممت

ىنتوف بحسب -( عمى وسط اكار مولر 3-1-5لمضادات الحياة المذكورة في الجدوؿ ) 
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(  2012a , CLSI)  وباالعتماد عمى(  2006َاخزَن ,  Morello)    ماورد في

  -: كاالتي

ناقؿ عروة مف المستعمرات النامية عمى وسط االكار المغذي بوساطة  3-5 وملذ -1

 مؿ مف المرؽ المغذي . 5الزرع الى انبوبة تحتوي 

 ساعة  24لمدة  ºـ37ُحضنت االنابيب الحاوية عمى المزروع البكتيري السائؿ بدرجة  -2

( مؿ الى انابيب تحوي المحموؿ  0.1ُنقؿ جزة مف المزروع البكتيري السائؿ )  -3

والذي  ثابت العكورة القياسيالوؿ محمالولوجي  ، وقورنت عكورة النمو بعكورة يالممحي الفس

10×1.5 يعطي عددا تقريبيا لمخاليا
8

 خلٕخ / م  . 

ثـ نشر بوساطة  ماكروميتر مف العالؽ البكتيري بوساطة الماصة الدقيقة، 100 نقؿ -4

ىنتون عمى نحو متجانس, وتركت  –الناشر الزجاجي عمى سطح وسط اكار مولر 

 . دقيقة 51-51لمدة  في درجة حرارة الغرفة ّّ االطباق لتجف

 6-7بوساطة ممقط معقـ الى االطباؽ بواقع الحيوية نقمت بعدىا اقراص المضادات  -5

 ساعة.24لمدة  ºـ37اقراص لمطبؽ الواحد ، ثـ ُحضنت االطباؽ بدرجة 

الحيوية النتائج بقياس قطر مناطؽ التثبيط المتكونة حوؿ اقراص المضادات قرئت  -6

البكتريا ُعدَّْت ضوئو  وفي( CLSI    ,2012a) االعتمادعمىاقطار التثبيط ب وقورنت

 .(  Resistance)    مقاومةاَ (  Intermedite)  اومتوسطة( Sensitive) حساسة

 

  Bacterial DNA extractionاسخخالص انذوب انبكخٍزي  10-3

 

(  Mini DNA Bacteria Kitرم ػشل الشوب الجازٕزْ ثبسزؼمبل ػشح االسزخالص ) 

 مغٍشح ال

 

 -َثبرجبع الخطُاد االرٕخ : Bioneerمه شزكخ  
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ساعة الى انابيب ابندوروؼ  24مؿ مف العزالت البكتيرية المنمات بعمر  1نقؿ  -1

Eppendorf 1.5  مؿ 

 , بعدىا اىمل الطافي دقيقة  /دورة  14000نبذت االنابيب مركزيا لمدة دقيقة بسرعة  2

الى انابيب ابندروؼ ُمزَج جيدا بواسطة المازج  GTدارش  مايكروليتر مف 200ضيؼ ا -3

Vortex . 

 2-2-7) -3المحضر وفؽ فقرة ) Proteinase Kمايكروليتر مف انزيـ  20 اضيؼ -4

جيدا ، ثـ وضعت داخؿ حماـ مائي  Vortexالى االنابيب ثـ مزجا بواسطة المازج 

Water bath  ب ثالث مرات كؿ وقمبت االنابي ˚ـ 60لمدة عشر دقائؽ وبدرجة حرارة

 ثالث دقائؽ في اثناة فترة الحضف .

الّ االوبثٕت صم مشعب عٕشاً ثُسبغخ المبسط  GBمبٔازَلٕزز مه  ارِ  200اظٕف  -5

Vortex   ٓلمشح ػجز صُان صم َظغ  اخ  حمبك مبئ Water bath  لمشح ػجز  لبئك

 .َللجذ االوبثٕت صالس مزاد ك  صالس  لبئك  ˚ك 70َثشرعخ حزارح 
الى   Absolute ethanolمايكروليتر مف االيثانوؿ المطمؽ البارد  200اضيؼ  -6

 االنابيب ثـ خمط المزيج برفؽ عف طريؽ قمب االنابيب لترسيب الدنا .

مؿ  2سعة  Collection tubeفي انبوبة الجمع   GD Columnتـ وضع عامود  -7

 ونقؿ لو جميع الخميط .

دقيقة بعدىا نقمت  /دورة 14000قتيف بسرعة نبذت االنابيب مركزيا لمدة دقي -8

 المحتويات الى انبوبة جمع جديدة .

 . GDالّ ػمُ   W 1مايكروليتر مف دارش  400اضيف -9

صبوٕخ صم َظغ ػمُ   30 لٕمخ لمشح  / َرح  14000وجذد االوبثٕت مزكشٔب ثسزػخ  -10

GD . فٓ اوجُثخ الغمغ 



 - 48 -     الؼم  َغزائك ا المُ:  الضبلش الفص 
 

 

 . GDالى عمود  Wash bufferمايكروليتر مف دارش  600اضيؼ  -11

  لٕمخ . /دورة  14000اجري النبذ المركزي لمدة دقيقة  -12

لمشح  لٕمخ لزغفٕف  / َرح  14000اػٕش الىجذ المزكشْ لمشح صالس  لبئك ثسزػخ  -13

 الؼمُ  .

 م  . 1.5الّ اوجُثخ اثىشرَف وظٕفخ  GDوم  الؼمُ   -14

مسبقا الى  ˚ـ 70خف بدرجة المس  Elutionمايكروليتر مف دارش  50اضيؼ  -15

االنابيب وتركت االنابيب لمدة خمس دقائؽ ، ثـ طردت مركزيا لمدة نصؼ دقيقة بسرعة 

 . دقيقة وبذلؾ يتـ الحصوؿ عمى الدنا/دورة  14000

   Gel Electrophoresisالترحٌل الكهربائً فً الهالم  11-3

 

 , RussellوSambrook  فً ) اجري الترحٌل الكهربائً للدنا المستخلص وفقاً لما جاء

 -( كاالتً :3-2-2-8( باستعمال المحالٌل المحضرة وفق الفقرة )2001

مؿ( مف  100غـ( مف االكاروز في ) 1% باذابة )1حضر ىالـ االكاروز بتركيز 

، سخف االكاروز  TBE x 1مرات لمحصوؿ عمى   10بعد تخفيفو  TBE x 10محموؿ 

( ، ثـ اضيفت اليو صبغة بروميد ˚ـ 45الى درجة حرارة )الى درجة  الغمياف وترؾ ليبرد 

مؿ باستعماؿ المحموؿ الخزيف المحضر ليذه  \مايكروغراـ 0.5 االثيديوـ بتركيز نيائي 

باحاطة  Trayبعدىا مزج االكاروز جيدا . تـ اعداد صفيحة السناد االكاروز ، الصبغة 

 Wellsلتكويف الحفر    Combحافاتيا بشريط الصؽ وبشكؿ جيد ، ثـ ثبت المشط 

ومستمر لتجنب حدوث فقاعات  ئىادالمعدة  لتحميؿ  العينات ثـ صب االكاروز بشكؿ 

ىوائية ، بعدىا ترؾ اليالـ ليتصمب بدرجة حرارة الغرفة، رفع المشط بيدوة ونزع الشريط 

الالصؽ . بعدىا  نقؿ  اليالـ مع القالب الى حوض الترحيؿ الحاوي عمى حجـ مناسب 
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مايكروليتر( مف  5ثـ حممت العينات المعدة  لمترحيؿ  ) TBE x 1اليالـ مف  يغطي

باستعماؿ ماصة دقيقة  6x مايكروليتر( مف دارش التحميؿ  3بعدىا مع ) قالب الدنا وخمط

Micropipette   بعدىا تـ اجراة عممية الترحيؿ الكيربائي بفرؽ جيد مقداره .

الخزيف المحضر ليذه الصبغة بعدىا مزج  مؿ باستعماؿ المحموؿ \مايكروغراـ 0.5

االكاروز مف عممية الترحيؿ نقؿ القالب  لفحص اليالـ  بتعريضو الى مصدر لالشعة  

 نانوميتر . 320عند طوؿ موجي UV-Transilluminatorفوؽ البنفسجية 

 :  ( PCR)تفاعل البممرة المتسمسل     :  3-12

 تباع الخطوات االتية : اوب  PCRباستخداـ تقنية د ناالجي تـ الكشؼ عف

وذلؾ بإضافة المكونات اآلتية في أنبوبة  Master Mixحضر خميط التفاعؿ الرئيس  -ٔ

 معقمة كما في الجدوؿ أدناه :  

 Master Mix ( مكونات خميط التفاعل الرويسي10-3جدول )

Materials Concentration 

Manufacturer 
Volume For 1 Tube Final Concentration 

   

D.W 6 µL …….. 

Accupower ® PCR Premix 5 µL 1x 

Primer – F ( 10 pmol ) 2 µL 10 pmol 

Primer – R ( 10 pmol ) 2 µL 10 pmol 

Total reaction Volume 15 µL  15 µL 
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وذلؾ بسحبيا عدة  Micro Pipetteمزجت ىذه المكونات بواسطة ماصة زجاجية دقيقة 

 ثواف . 10ياز النبذ لمدة مرات ثـ وضعت في ج

مؿ ومعممة بحسب العينات المراد  0.5أنابيب معقمة حجميا 8 الخميط عمى  وزع -2

 .وبالخطوات اآلتية :مف الخميط لكؿ أنبوبة µL 15دراستيا وبواقع 

ـ لمف قالب الدنا لكؿ عينة في األنبوبػة المخصصة ليػا ، ووزع ا ( µL 5)اضيؼ  -3

Master Mix ـ ليب قبؿ نقؿ اعمى األنابDNA لتجنب التموث. 

لجمع القطرات الممتصقة بجدار أنبوبة  (ثانية (15ستعمؿ جياز الطرد المركزي لمدة أ -4

نزاليا إلى أسفػؿ األنبوبة لمحفػاظ عمى الحجـ النيائي لخميط التفاعؿ  الطرد المركػزي وا 

   µL 20 .والبالغ 

 

 :  femA , 16srRNA  ,nuc : الظروف المثلى لتضخيم جين 13-3

عمى مستوش الجنس   S.aureus تـ إجراة خطوات التضاعؼ لمتحري عف البكتيريا 

 Hamza) في بحسب ما جاة 16srRNA femA ,  nuc ,اتجين ولمتحري عف

 . (2015, و اخروف

 .( 3-9، كما موضح في جدوؿ )  PCRتمت برمجة جياز 
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 femA , 16srRNA , nuc جينات( البرنامج الحراري لتضخيم 3-11الجدول )

                                           P.C.Rبتقنية    

 ( مبٔازَلٕزز مه وبرظ الزعبػف للززحٕ  الاٍزثبئٓ.10وُم  ثؼش للك ) 

 ( ك. 20˚ -ُحفع المزجمٓ مه وُارظ الزعبػف فٓ  رعخ ) 

 

 

Type of  

primers 

PCR Conditions Temperature / Minute 

Denaturation 
Annealing 

DNA-

extension 

Expected size 

of products 

(bp) 

One cycle 40 cycles 

°C Min °C Min °C Min °C Min 

16srRNA 94 5min 94 1min 42 1min 72 5min 1400 

femA 

nuc 
94 3min 94 1min 60 

1.30 

min 
72 2 min 

509 

397 



 

 

 

 

 الىزبئظ َالمىبلجخ
Results and  Discussion 
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  Result   and   Discussion       النتاوج والمناقشة. 4  

  توزيع العزالت بحسب مصدر العينة   1.4

 التربة  1-1-4

مختمفة مف   مناطؽ5 تـ أخذىا مف  62.5%عينات وبنسبة  10كاف عدد عينات التربة 
وبنسبة  عزلة 34عينة استخدمت في ىذه الدراسة وكاف مجموع العزالت  16مجموع 

 عزلة شممت العينات انواع تربة مختمفة زراعية وغير زراعية . 60مف مجموع  56.6%

 المياه 2-1-4

مواقع مختمفة مف مجموع   3تـ اخذىا مف %37.5عينات وبنسبة  6 كاف عدد العينات
عزلة وبنسبة  26عينة تـ استخداميا في ىذه الدراسة وكاف مجموع العزالت البكترية 16

 ( .4-1عزلة  كما في الجدوؿ ) 60مجموع مف  34.3%

 

التربة العينات و نوعيا و عدد العزالت و نسبيا في عينات  توزيع(: 4-1جدول )

 والمياه 

                          العينةمصدر     

 ) بيوية (                                                   

عدد العينات و 

 نسبيا المووية %

لعزالت و نسبيا عدد ا

 %المووية 

 34 (56.6) 10 (62.5) التربة       

 26 (34.3) 6 (37.5) المياه

 60 16 انمجمىع 
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 العزالت السريرية ) المرضية (  3-1-4 

في   Staphylococcus aureus تعود الى بكترياعزالت بكتريا  10عزؿ وتشخيص تـ 

مف عينات سريرية مختمفة  التعميميمختبر االحياة المجيرية  في مستشفى بعقوبة 

تضمنت عينات ) االدرار ، أخماج الجروح ، الحروؽ (  وتـ اجراة التشخيص ليا عف 

 طريؽ عمؿ بعض الفحوصات المظيرية  والكيموحيوية لمتاكد مف نقاوتيا و تشخيصيا .

  Identification       التشخٌص 2 -    4

مف خالؿ مالحظة دا عمى صفاتيا المجيرية اعتما  ةرييتـ تشخيص العزالت البكت   

بكتيريا فقد وجدت خاليا  شكؿ خالياىا وانتظاميا وطريقة ترتيبيا وتموينيا بصبغة كراـ

مختمفة. وأظيرت نتائج النمو المايكروبي عمى الوسط التفريقي  اؿاشكذات 

MacConkey agar ( عزلة سالبة لصبغة كراـ وبنسبة 53ظيور )(  7و )  %88.3

 . %11.6ت موجبة لصبغة كراـ وبنسبة عزال

  لوفقا   test     Biochemicalفحوصات الكيموحيوية لم خضعت العزالت البكتيريةوا    

(Forbes 2007, َاخزَن) و لمعزالت قيد الدراسة  ةوتشخيصي ةينتائج تفريقيرت و أظ

  -كما يمي :

 -ختبار الكاتاليز :ا 1-2-4

ليا القدرة عمى 100% ( و كانت catalaseتاليز )خضعت العزالت لفحص الكا      

( وتحويمو الى ماة وغاز االوكسجيف واف ظيور ىذه H2O2تحطيـ بيروكسيد الييدروجيف )

 . الفقاعات الغازية دليؿ عمى النتيجة الموجبة
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 -ختبار االوكسيديز :ا 2-2-4

سالبة   %100كانت جميع العزالت وبنسبة ( فقد Oxidase)اما بالنسبة الختبار     

ليا القابمية عمى انتاج انزيـ السيتوكروـ اوكسيديز  ليس اي اف البكترياليذا االختبار 

(Cytochrome Oxidase)  . 

 -لمثيل :اختبار أحمر ا 3-2-4

موجبة الختبار أحمر المثيؿ حيث تغير لوف الوسط   %28.3عزلة وبنسبة 17كانت       

ضافة الكاشؼ اي اف لمبكتريا القدرة مر مباشرة بعد إبكتريا الى الموف االحالحاوي عمى ال

عزلة 43 عمى انتاج حامض الالكتيؾ و الفورميؾ نتيجة أيض الكموكوز،وكانت 

 سالبة الختبار احمر المثيؿ .  %71.6بنسبة

 -: أختبار فوكس بروسكاور 4-2-4

موجبة الختبار  %80عزلة و بنسبة  48اخضعت العزالت لفحص بروسكاور وكانت  

الموف االحمر في الوسط الحاوي عمى البكتريا بعد حوالي  فوكس بروسكاور حيث ظير

انتاج االسيتوف)  مىضافة الكاشؼ و ىذا يدؿ عمى اف البكتريا ليا القدرة عدقيقة مف ا 15

سالبة لفحص فوكس برسكاور 20 عزالت وبنسبة %12اسيتيؿ مثيؿ كاربينو( بينما كانت 

 ة الكاشؼ .ضافمر بعد اإذ لـ يتـ ظيور الموف االح
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 -اختبار االندول : 5-2-4

إذ تظير حمقة حمراة خالؿ ثواف الختبار االندوؿ موجبة %35 عزلة وبنسبة  21كانت 

 Tryptophanaseنزيـ التربتوفانيز شؼ كوفاكس اي اف البكتريا تمتمؾ إضافة كامف إ

 .سالبة ليذا االختبار %65عزلة وبنسبة  39بينما كانت 

 -اختبار استيالك السترات : 6-2-4  

تحوؿ لوف إذ موجبة الختبار استيالؾ السترات  %66.6عزلة وبنسبة  40 كانت    

ساعة مف االخضر الى االزرؽ نتيجة الستيالؾ  (24)الوسط  الحاوي عمى البكتريا بعد 

 .سالبة ليذا االختبار  %33.3عزلة و بنسبة  20السترات ، وكانت 

 -اليسين :اختبار الييمو  7-2-4

الدـ في ظروؼ  يت عمى وسط اكارم  بحيث نُ  hemolysinاخضعت العزالت لفحص  

عزلة موجبة 38.3% و بنسبة  23فكانت  ساعة ، 24ـْ لمدة  37ىوائية وبدرجة حرارة 

ظيرت مستعمرات متوسطة الى كبيرة الحجـ تراوحت اقطارىا حيث  لمنمو عمى ىذا الوسط

منتظمة وممساة ومحدبة ولماعة تحاط ىذه المستعمرات  ممـ ذات حافات 1 – 3ما بيف 

عزالت فقط سالبة لمنمو عمى ىذا الوسط و  37، و كانت   hemolysisبمنطقة تحمؿ 

 . 61.6%بنسبة 

و  Cown)ل يموحيوية تـ تشخيص العزالت وفقا و باالعتماد عمى نتائج الفحوصات الك  

Steel, 2004 )هثٕ العزالت  توزعت  فقد Bacillus subtilis    و التي كانت االكثر

  epidermidis  تمتيا  23.3%عزلة و بنسبة 14شخصت إذ شيوعا 
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Staphylococcus  مه صم، و  21.6%و بنسبة  عزلة 13شخصت في Bacillus 

cereus   عزالت 10 بينما شخصت  ، 18.3%عزالت وبنسبة  11شخصت في اذ

عزالت وبنسبة  7وشخصت  ،   Staphylococcus aureusلؿ %16.6وبنسبة 

عزالت وبنسبة  5كانت    Bacillus  sphaericusبكتريا أما ، E.coliلبكتريا  11.6%

 . 4-2)كما في جدوؿ ) 8.3%

 المعزولة البكترياالنواع لاالختبارات الكيموحيوية الفحوصات و  (4-2)جدول 
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B. subtilis 14 

(23.3) + 
Bacilli 

         
+ + _ _ + + + _ 

S.epidermidis  13 

(21.6) 
+ Cocci _ + _ _ + _ _ + 

B. cereus 11 

(18.3) 
+ Bacilli + + _ _ + _ + _ 

S. aureus 10 

(16.6) 
+ Cocci _ + _ + + _ + + 

E. coli 7 

(11.6) 
_ Bacilli + + _ + _ + _ _ 

B. sphaericus 5 

(8.3) 
+ Bacilli + + _ _ _ _ + _ 
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 العزالت البكتيريا مف اجؿ  لمتفريؽ بيف اخضعت العزالت البكتيرية لمفحوصات الزرعيةثـ 

 العزالتيت م  بحيث نُ عف االنواع البكتيرية المعزولة  S. aureus      بكترياعزؿ وتمييز 

ليا القدرة عمى تخمير سكر   عزالت10 كانت ىناؾ إذ  Manitol solt agarعمى وسط 

( وىذا يدل ذىبي)الزىري( الى المون االصفر )الالمانيتوؿ حولت الوسط مف الموف الوردي 

يميزىا عف االنواع االخرش التي ال تممؾ ما   S.aureusتعود الى  اتعمى ان ىذه العزل

  .(Hawkey  ،2006و Gillespicالقدرة عمى تخمير ىذا السكر )

 ريا حسب مصدر العينة يبكتالنواع اال توزيع  3-4

 التربة عينات  1-3-4

عزالت  B. subtilis  10عزلة وكاف عدد عزالت  34مجموع عزالت التربة كاف   

، أما عدد  %23.5عزالت وبنسبة  B. cereus  8، و عدد عزالت  %29.4وبنسبة 

 .Sوكذلؾ بمغت عدد عزالت  %17.6عزالت وبنسبة  6فقد كانت  .aureus S عزالت 

epidermidis 6   بينما كانت عدد عزالت % 17.6وبنسبة  عزالت .  coli.E  عزلتيف

 . %5.8عزلتيف بنسبة  B. sphaericusوكذلؾ بمغت عدد عزالت  %5.8وبنسبة 

 المياه عينات  2-3-4

عزالت  B. subtilis  4عزلة حيث بمغت عدد عزالت  26مجموع عزالت المياه كاف 

، بينما  %11.5عزالت بنسبة  B. cereus 3، وكاف عدد عزالت  %15.3وبنسبة 

 .S، وعدد عزالت  %15.3عزالت بنسبة  S. aureus 4كانت عدد عزالت 

epidermidia 7  أما بالنسبة لعزالت  %26.9عزالت بنسبة ،E. coli  5فقد كانت 
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 %11.5عزالت بنسبة  B. sphaericus 3ت ، وبمغت عدد عزال %19.2عزالت بنسبة 

 ( .4-3كما موضح في الجدوؿ )

 بحسب مصدر العينة  ونسبيا المووية تريايبكالنواع اال توزيع  (4-3)جدول 

مصدر 

 العينة 

Bacillus 

subtilis 

B. 

cereus 
S. 

aureus  

S. 

epidermidis 

E.coli B. 

sphaericus 

 (29.4) التربة 

10  

8 (23.5) 6 

(17.6) 

6  (17.6) 2 (5.8) 2 (5.8) 

 (15.3)  المياه

4 

(11.5) 3 4 

(15.3) 

7 (26.9) (19.2) 

5 

3 (11.5) 

 (23.3) المجموع 

14 

(18.3)11  10 

(16.6) 

13 (21.6) 7

 (11.6)  

5 (8.3) 

 

 العزالت السريرية ) المرضية ( 3-3-4

عمييا مف المرضية  التي تـ الحصوؿ  Staphylococcus aureus كاف عدد عزالت 

 10   )االدرار , اخماج الجروح , الحروق (تضمنت عينات  عينات سريرية مختمفة

 ( .4-4عزالت كما في الجدوؿ )
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 المعزولة من عينات      S. aureus( االعداد والنسبة المووية لعزلة بكتريا 4-4جدول )
 .   سريرية  مختمفة

    

 نوع العينة
 عدد 

S.aureus 

 % الموويةالنسبة  

  Urineاالدرار
2 20 

 Wound swab            5 50مسحات الجروح 

 Burn swabs  3 30مسحبث انحزوق 

 100 10 انمجمىع 

 

 انذهبٍت التحري عن بعض عوامل الضراوة لبكتريا  المكورات  العنقودية 4.4

Detection of some Virulance  factors of Staphylococcus aureus    

     

        Haemolysin    Production انتاج الييمواليسين 1.4.4

الذىبية المعزولة مف المكورات العنقودية بكتريا اظيرت النتائج اف جميع عزالت  

ليا القدرة عمى انتاج التربة والمياه )بيئة طبيعية( والمعزولة مف المستشفى )بيئة مرضية( 

اذ تطابقت تمؾ النتائج ، ( 4-5دول ), كما موضح في الج %100الييمواليسيف وبنسبة 

ذ وجدت اف جميع عزالت إAL-Hasani  ،(2011 )مع ما توصمت لو 

Staphylococcus مف  اصناؼتوجد ىناؾ اربعة  .%100واليسيف وبنسبة ممنتجة لميي

, و بيتا و كاما و دلتا , اذ الفا  Staphylococcusٌَٓ واليسيف يمتمكيا جنس ماليي
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متالكو صنؼ ىيمواليسيف بيتا اب S.aureusت العنقودية الذىبية يمتاز جنس المكورا

متالكو صنؼ ىيمواليسيف كاما الف ىذا الذيفاف  لو القابمية ب  S.epidermidis وجنس 

عمى تحطيـ كريات الدـ الحمراة والصفيحات الدموية وىو ساـ لبعض خاليا االنسجة ، 

 Macrophage  ا الممتيمة الكبيرةكما اف صنؼ الفا لو القابمية عمى تحميؿ الخالي

(Demuth َ Lamont ,2006. ) 

     Protease   Production     انتاج البروتيز 2-4-4   

ليا القدرة البيئية    S.aureus  لػتعود  %60بنسبة  تعزال 6اظيرت النتائج اف  

AL-Hasani ( ،2011 )تمؾ النتائج مع ما توصمت لو تقاربت   عمى انتاج ىذا االنزيـ

تقاربت مع ما توصؿ لو وقد , منتجة ليذا االنزيـ  S.aureusمف عزالت   %80بأن 

ز ولـ تتفؽ  يمنتجة النزيـ البروت S.aureusمف عزالت  %75( ب ف 2014, )الحيالي 

عزلة  35( ب ف مف بيف 2009, )نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت لو اسماة واخروف 

 انزيـ البروتيز. %28.5عزالت 10 انتجت  S.aureus  تعود لػ

ليا القدرة عمى  %80عزالت وبنسبة   8المرضية ب ف  S. aureusبينما اظيرت نتائج 

( بأن 2011، ) AL-Hasaniتمؾ النتائج مع ما توصمت لو انتاج ىذا االنزيـ ، تطابقت 

الي تقاربت مع ما توصؿ لو الحيوقد , منتجة ليذا االنزيـ  S.aureusمف عزالت   80%

ز ولـ تتفؽ  نتائج يمنتجة النزيـ البروت S.aureusمف عزالت  %75( ب ف 2014, )

عزلة  35ب ف مف بيف ، ( 2009, )الدراسة الحالية مع ما توصمت لو اسماة واخروف 

 .( 4-5كما في جدوؿ ) انزيـ البروتيز %28.5عزالت 10 انتجت  S.aureus  تعود لػ
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مف اىـ عوامؿ الضراوة لما لو مف اىمية في احداث   Proteaseانزيـ البروتيز ُيعّد       

السمسمة الثقيمة  االصابة  وذلؾ مف خالؿ تحطيمو لبروتينات المضيؼ مثؿ 

)اسماة واخروف    Immunogolobulin  heavy chainالمناعية نات ولينوكموبيو ميلال

 ،2009) . 

           Lipase  Productionاوخبج انالٌبٍش  3-4-4

البيئية   S.aureus لمنوع تعود  %20بنسبة عزلتيف يرت نتائج الدراسة الحالية اف ظأ 

الى اف  AL-Hasani  ،(2011)مع ما توصؿ اليو لـ تتفؽ ىذه النتيجة  ,منتجة لاليبيز

 جميع عزالت ذلؾ النوع منتجة ليذا االنزيـ .

لمرضية ليا القدرة ا S. aureus لتعود  %80عزالت وبنسبة  8بينما اظيرت النتائج باف 

 AL-Hasani  ،(2011)نتائج مع ما توصؿ اليو ال تمؾ تقاربتعمى انتاج ىذا االنزيـ 

 الى اف جميع عزالت ذلؾ النوع منتجة ليذا االنزيـ .

يعد انزيـ الاليبيز مف عوامؿ الضراوة الميمة ويمثؿ الاليبيز عامؿ ضراوة انزيمي        

 free fattyاو في تحرير االحماض الدىنية الحرة   Nutrition يسيـ في عممية التغذية 

acids   التي ليا دور في عممية االلتصاؽAdherence (winny  2012، واخروف .) 

         Staphylokinase   productionالستافيموكاينيز اوخبج 4-4-4  

منتجة ية الطبيع  S.aureusتعود لمنوع  70%بنسبة  عزالت و 7بينت النتائج اف        

انتجت انزيـ   S.aureusتعود لمنوع  %80عزالت بنسبة  8ولمستافيموكاينيز 

 (Dezfulianاذ تقاربت تمؾ النتائج مف ما توصؿ اليو ,  (4-5)  جدوؿ الستافيموكاينيز
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% مف 60نسبة ب عزلة 12عزالت مف اصؿ 7اف الذي بيف  ، (2012واخروف، 

االنزيـ عمى تحميؿ اذ يعمؿ ىذا  ، نتاج ىذا االنزيـالمكورات العنقودية ليا القابمية عمى ا

وبالتالي يسمح لمبكتريا المرضية باالنتشار خالؿ  Fibrin clotخثرة الميفيف )الفايبريف( 

ة انسجة جسـ العائؿ مف خالؿ الجروح والحروؽ ما يؤدي الى حدوث التيابات جمدي

(Menstrina2011، َاخزَن). 

 Urease Production                                 انتاج اليوريز   5-4-4   

 حيثمف عوامؿ ضراوة البكتيريا  عامالً  تعد نزيـ اليوريزإنتاج إقابمية البكتيريا عمى اف    

نزيـ عمى تحميؿ اليوريا وتحرير األمونيا القاعدية التي تعمؿ عمى رفع األس يعمؿ اإل

نتاج االى الموف الوردي في حالة  لوسط ف ار لو يّ مما يؤدي الى تغ؛ الييدروجيني لموسط 

تختمؼ قابمية البكتيريا في  ( .2005,و اخروف  Friedrich)نزيـ البكتيريا ليذا اال

نتاج ىذا إليا القابيمة عمى  S.aureus  يابكتير  جميع نزيـ إذ وجد أفنتاجيا ليذا االا

   .(4-5)ا في جدوؿ كم  (2007)عمي و اخروف ، اتفقت ىذه النتائج مع اذ  نزيـ ،اإل

  Bacteriocin Production                         انتاج البكتريوسين   6-4-4

 عزالت بكترياجميع ب ف  (4-5)و كما ىو موضح في الجدوؿ  بينت النتائج      

Staphylococcus aureus   مع   ىذه النتائج لـ تتفؽو    منتجة لمبكتريوسيفغير البيئية

  Staphylococci( حيث كانت نسبة بكتريا 2007) نجيب و اخروف ، ماتوصؿ اليو 

 . 20المىزغخ للجاززُٔسٕه %

كانت منتجة  %20وبنسبة عزلتيف المرضية باف   S. aureusبينما اظيرت نتائج        

 ؛(  2007) نجيب و اخرون ,لمبكتريوسيف اذ تطابقت تمؾ النتائج مع ماتوصؿ اليو 
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العزالت المنتجة بيف دراسة وأخرش الى عزالت االختبار  بصورة  االختالؼ في نسب يعود

أساسية،  فقد  تكوف  عزلة  االختبار  متحسسة  لنوع  معيف مف  البكتريوسيف  لكف  

،  أو  قد     قارىا  لممستقبالت  الخاصة  بنقموإظيار الفعالية  القاتمة  يعزش  إلى  افت

مف  قتؿ  الخمية  الحساسة ، كما  قد  تتعرض ينتج  لكف  بكميات  قميمة ال تتمكف  

خر مما قد ينتج عنو  فقداف  المستقبالت   إلى طفرات معينة  لسبب أو ا  البكتريا

 .( 2013)العتبي، الخاصة   لمبكتريوسيف  وبالتالي   تصبح  عزلة االختبار مقاومة 

                                                                                       Biofilm  Production                  انتاج الغشاء الحيوي 7-4-4

ليا القابمية البيئية  S. aureus مف عزالت  20%بنسبة و عزلتيف اظيرت النتائج اف 

النتائج  تمؾ تقاربتاذ  (4-5احمر الكونغو جدوؿ )بطريقة و  الحيوي انتاج الغشاة عمى

منتجة   S.aureusمف   %42.8  اذ وجد اف (2013ج دراسة خضر )جزئيا مع نتائ

 .لمغشاة الحيوي 

( الذي وجد 2006,) Turkylimaz  َKaya ما توصؿ إلية  النتائج معلـ  تتفؽ تمؾ 

 . منتجة لمغشاة الحيوي Staphylococcusمف عزالت  %77.8اف 

ليا القابمية  100%سبة بنو  عزالتالجميع اف المرضية   S. aureusبينما اظيرت نتائج 

النتائج جزئيا مع ما توصؿ  تمؾ تقاربت احمر الكونغووبطريقة  الحيوي انتاج الغشاة عمى

مف عزالت  %77.8( الذي وجد اف 2006,) Turkylimaz  َKayaاليو 

Staphylococcus  منتجة لمغشاة الحيوي. 

 %78عزلة وبنسبة  25(  اف 2014, )تقاربت النتائج ايضا مع نتائج الحيالي وقد    

 .  تعود لجنس المكورات العنقودية منتجة لمغشاة الحيوي
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                 Coagulase production  إنتاج االنزيم المخثر        8-4-4

والمرضية ب ف ليا القدرة عمى انتاج ىذا  البيئية   S.aureusاظيرت جميع عزالت    

( إذ   2013ئج مع ما توصؿ اليو )االبراىيـ ،وتتفؽ ىذه النتا % 100االنزيـ وبنسبة 

 منتجة لالنزيـ المخثر الحر .  S.aureusمف  %100وجد اف 

(   2004واخروف ،  Minaتعزش امراضية المكورات العنقودية الى دورىا في تحمؿ الدـ )

أذ يعد ىذا االنزيـ مف عوامؿ الضراوة الميمة ويشكؿ عامال ميما في تزويد الجراثيـ 

(  اذ يتداخؿ مع أغشية الخاليا المضيفة وىو   Mulvey  ،2012و Dhakalيد ) بالحد

  Nielubowiczفعاؿ ضد العديد مف انواع الخاليا بما في ذلؾ الخاليا الظيارية البولية )

 ( .  Mobley ،2010و 

كما وجد اف البكتريا المكونة لألغشية الحيوية تشكؿ مشكمة كبيرة اذ انيا تعمؿ عمى 

الدفاعات المناعية لممضيؼ والمواد القاتمة لمجراثيـ والمضادات الحيوية  مقاومة

(Hancock   ، 2010واخروف  . ) 

التي تسيـ   S.aureusىناؾ عدد مف االنزيمات والذيفانات االخرش التي تنتجيا بكتريا 

( الذي يحمؿ الفايبريف (Staphylokinaseفي زيادة امراضيتيا مثؿ الستافيموكاينيز 

( الذي يحمؿ البروتينات الخموية (Proteinaseكوف لمخثرة ، اضافة الى الم

(Humphrey  ،1997  ومف االنزيمات االخرة التي تفرزىا االنزيـ الحاؿ لمدىف )

(Lipase الذي يساعد عمى غزو ىذه البكتريا النسجة الجمد الدىنية وما تحت الجمد )

(Todar  ،2002  . ) 



 - 65 -      َالمىبلجخ الىزبئظ:  الزاثغ الفص 

 

التي تعد مف   Ureaseىي انزيمات   S.aureusتنتجيا بكتريا ومف النواتج االخرش التي 

عوامؿ الضراوة التي تسيؿ عممية انتشار االصابة الى االنسجة المجاورة وبالتالي تؤدي 

 2007واخروف ، Brooks ;  2009واخروف ،  Murrayدورا في امراضية ىذه البكتريا )

 ; Harley وPrescott  ،2002  . ) 

بعض عوامل لانمىخجت Staphylococcus aureus  عشالث  د( اعذا4-5جذول )

 انمئىٌت . ووسبهب الضراوة

 ػشالد ػش  وُع االخزجبر

S.aureus 

 الجٕئٕخ

ػشالد  ػش 

S.aureus الجٕئٕخ 

َوسجٍب المىزغخ 

 المئُٔخ

 ػشالد ػش 

S.aureus 

 المزظٕخ

ػشالد  ػش 

S.aureus المزظٕخ 

َوسجٍب المىزغخ 

 المئُٔخ

 10 10  اليسينانتاج الييمو  

100)) 

10 10 

100)) 

      انتاج البروتيز  

 

10 6 

60)) 

10 8 

80)) 

 2 10 اوخبج انالٌبٍش 

20)) 

10 8 

80)) 

 7 10 الستافيموكاينيزاوخبج  

70)) 

10 8 

80)) 

 10 10 انتاج اليوريز 

100)) 

10 10 

100)) 

 2 10 0 10 انتاج البكتريوسين 

20)) 
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 2 10 انتاج الغشاء الحيوي 

20)) 

10 10 

100)) 

 10 10 إنتاج االنزيم المخثر

100)) 

10 10 

100)) 

 

 Antibiotic  لمضادات الحياة الذىبية اختبار حساسية بكتريا المكورات العنقودية 5.4

sensitivity test                                                                                    

ئج اختبػػار حساسػػية عػػزالت المكػػورات العنقوديػػة الذىبيػػة تجػػاه ثمانيػػة مضػػادات اظيػػرت نتػػا

البيئية   S.aureus %60بنسبة  تعزال 6اف ( 1( وممحؽ  رقـ )4-6)جدوؿ  حياتية في

مقاومػػة ليػػذا  %40 عػػزالت و بنسػػبة  4فػػي حػيف كانػػت  Tobramycinحساسػة لمضػػاد 

, واخػػػػروف  Jameelتوصػػػػمت اليػػػػو  وقػػػػد توافقػػػػت نتػػػػائج دراسػػػػتنا جزئيػػػػا مػػػػع مػػػػا  المضػػػػاد

 .S، بينمػا اظيػرت نتػائج  %90.9( حيػث كانػت نسػبة الحساسػية ليػذا المضػاد 2015)

aureus  كانػػت حساسػػة لمضػػاد  %20وبنسػػبة عػػزلتيف المرضػػية افTobramycin  فػػي

مقاومػة ليػذا المضػاد اذ لػـ تتوافػؽ نتػائج دراسػتنا مػع مػا  %80عػزالت وبنسػبة   8حػيف اف

( حيػػػػث كانػػػػت نسػػػػبة الحساسػػػػية ليػػػػذا المضػػػػاد 2015, )واخػػػػروف  Jameelتوصػػػػؿ اليػػػػو 

. ولكف ىناؾ بعض السالالت التي قد تبدي بعض المقاومة وذلؾ بسب بوجػود   90.9%

 (  modifying  enzyme  Majumder التحػويرطريػؽ انزيمػات  انظمػة الػدفؽ اوعػف

 . (  2009َاخزَن,



 - 67 -      َالمىبلجخ الىزبئظ:  الزاثغ الفص 

 

لمضػاد  المقاومػة البيئيػة S.aureus عػزالت عػدداظيرت نتائج الدراسػة الحاليػة اف  وقد   

Gentamycin 4   عػػػػزالت حساسػػػػة ليػػػػذا المضػػػػاد و بنسػػػػبة  6و  %40عػػػػزالت بنسػػػػبة

اف نسػبة  اوضح الذي (  2009وىذه تتفؽ مع ماتوصمت اليو زيداف واخروف ، )،  60%

 ىػذه النتيجػة مػع دخيػؿ و تكتػوؾلػـ تتفػؽ  ، بينمػا %52 العػزالت المقاومػة  ليػذا المضػاد

 .%10ليذا المضاد  S.aureusحيث كانت نسبة مقاومة  (2009)

كانػت مقاومػة  %80عزالت وبنسػبة  8المرضية اف  S. aureusوكذلؾ اظيرت عزالت  

كانػػت حساسػػػة لممضػػاد  وقػػد توافقػػػت نتػػائج دراسػػػتنا  %20ليػػذا المضػػاد وعػػػزلتيف وبنسػػبة 

اف نسػػػبة العػػػزالت  اوضػػػح الػػػذي (  2009مػػػع ماتوصػػػمت اليػػػو زيػػػداف واخػػػروف ، ) جزئيػػػا

 (2009)ىػذه النتيجػة مػع دخيػؿ و تكتػوؾ ،بينمػا لػـ تتفػؽ   %52 المقاومػة  ليػذا المضػاد

اومػة ليػذا وقػد يعػود سػبب المق .%10ليػذا المضػاد  S.aureusحيث كانت نسػبة مقاومػة 

( الػػػذي يػػػرتبط بػػػو 30sالحػػػداث  تحػػػوير فػػػي الموقػػػع اليػػػدؼ ) المضػػػاد لوجػػػود جػػػيف يشػػػفر

 (.    Hanaki , 2004  )ة المقاوم ةالمضاد ويسبب نشو 

لمضاد المقاومة  البيئية S.aureus عدد عزالتبينت نتائج الدراسة الحالية اف           

Trimethoprimsulfamethoxazole  80عزالت بنسبة  8و  %20بنسبة عزلتيف% 

 ، عبد الرضا و مجيدىذه النتائج مع ما توصؿ اليو  تفؽتحساسة ليذا المضاد و لـ 

توصؿ اليو  ما لـ تتفؽ كذلؾ مع و  %72.26 كانتمقاومة ال( اذ اف نسبة 2009)

Jameel و لـ تتفؽ كذلؾ مع  %100نسبة المقاومة  ( حيث كانت(2015،و اخروف

بينما اظيرت جميع  ، %66.6حيث كانت نسبة المقاومة ليذا المضاد  (2013)ميدي، 

يذا المضاد اذ تطابقت ىذه مقاومة ل %100المرضية وبنسبة  S. aureusعزالت 
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نسبة المقاومة  ( حيث كانت(2015،و اخروف Jameelتوصؿ اليو  ما مع النتائج 

( اذ اف 2009)،  عبد الرضا و مجيدمع ما توصؿ اليو ، وتقاربت ىذه النتائج  100%

حيث كانت نسبة المقاومة  (2013)،  ميدي نتائج معو  %72.26 كانتمقاومة النسبة 

 . و يعود السبب الى االختالؼ في نوع ومصدر عينات الدراسة.  %66.6ليذا المضاد 

بينما كانت  ، Doxycyclineلمضاد البيئية اي مقاومة  S.aureusعزالت لـ تظير 

 S.aureusوكاف عدد عزالت حساسة ليذا المضاد ، %100  عزالت وبنسبة  10

حساسة  %80بنسبة  عزالت 8و  %20بنسبة عزلتيف المقاومة ليذا المضاد المرضية 

 ليذا المضاد .

عػزالت  Azithromycin  4 دلمضػاالمقاومػة الجٕئٕاخ   S.aureus عػزالت نسػبة  بمغػت 

كانػػػت حساسػػػة ليػػػذا المضػػػاد وقػػػد توافقػػػت ىػػػذه  %60عػػػزالت وبنسػػػبة  6و  %40وبنسػػػبة 

لػـ  و %52.3 كانػتمقاومػة ال( اذ اف نسػبة 2014)اليػو الحيػالي ، النتائج مع مػا توصػؿ 

ت نسبة مقاومة بمغبينما  .  %78 ( التي كانت2012توصؿ اليو التميمي، ) ما مع تتفؽ 

ىػػػػػذه تتوافػػػػػؽ  ، لػػػػػـAzithromycin 100%لمضػػػػػاد  المرضػػػػػية   S.aureusعػػػػػزالت   

لػـ  و %52.3 كانػتمقاومػة ال( اذ اف نسػبة 2014)النتائج مع مػا توصػؿ اليػو الحيػالي ، 

اف سػػبب مقاومػػة بكتريػػا  .%78 تػػي كانػػت( ال2012توصػػؿ اليػػو التميمػػي، ) مػػا تتفػػؽ مػػع 

 ermA  َermBجينػػػػات  قػػػػد تحمػػػػؿأنػػػػو  Azithromycinالمكػػػػورات العنقوديػػػػة لمضػػػػاد 

النتقاؿ بيف المرضى او القدرة عمى ا ليا( التي Methylaseوالتي تسمى بجينات المثيمة )

ليػػػذه ر موقػػػع  اليػػػدؼ لمضػػػاد الحيػػػاة او نتيجػػػة االسػػػتعماؿ الواسػػػع والعشػػػوائي نتيجػػػة تغّيػػػ

 ( .2014واخروف،  Hatkarالمضادات )
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    Nalidixic acid الممبَمخ لمعب الجٕئٕخ  S.aureusو اوضحت النتائج اف عدد عػزالت 

كػػػػػػذلؾ اظيػػػػػػرت عػػػػػػزالت و  %40بنسػػػػػػبة حساسػػػػػػة عػػػػػػزالت  4و  %60بنسػػػػػػبة  تعػػػػػػزال 6

S.aureus      عػزالت  4و %60 عػزالت مقاومػة بنسػبة 6 المرضػية النتػائج نفسػيا

حيث كانت نسبة  (2009)لـ تتفؽ ىذه النتيجة مع دخيؿ و تكتوؾ،  %40نسبة حساسة ب

 . %38المقاومة 

المقاومػػػة البيئيػػػة   S.aureusعػػػزالت  عػػػدداوضػػػحت نتػػػائج الدراسػػػات الحاليػػػة اف  

حساسػػة  %80بنسػػبة  عػزالت 8و  %20بنسػػبة عػزلتيف كانػػت  Ciprofloxacinلمضػاد 

( اذ بمغػػت نسػػبة مقاومػػة 2014اليػػو خميفػػة ) وىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع مػػا توصػػمتلممضػػاد 

 (2009)دخيػؿ و تكتػوؾ،  اليػو مػع مػا توصػؿجزئيػا تتفؽ و  %17 عزالتيا ليذا المضاد 

عبػد  نتػائج دراسػة  لـ تتفؽ  مػع اولكني %38 اذ بمغت نسبة مقاومة عزالتيا ليذا المضاد 

 .Sظيػرت نتػائج . بينمػا ا% 0( اذ كانػت نسػبة مقاومػة عزالتيػا 2009، )الرضا و مجيد

aureus  عػػػزالت بنسػػػبة  4مقاومػػػة ليػػػذا المضػػػاد و  %60عػػػزالت بنسػػػبة  6المرضػػػية اف

( 2009زيػداف واخػروف، ) نتائج دراسة  معحساسة لممضاد اذ تطابقت ىذه النتائج  40%

دخيػؿ و  اليػو مع مػا توصػؿىذه النتائج تتفؽ و لـ  ، %60اذ كانت نسبة مقاومة عزالتيا 

نتائج  لـ تتفؽ  معو  %38 بمغت نسبة مقاومة عزالتيا ليذا المضاد  اذ (2009)تكتوؾ، 

 .% 0( اذ كانت نسبة مقاومة عزالتيا 2009، )عبد الرضا و مجيد دراسة 

 Amikacin  4لمضػػاد  المقاومػػةالبيئيػػة  S.aureus  عػػزالت عػػددواوضػػحت النتػػائج اف 

تقاربػػػػت ىػػػػذه  وحساسػػػػة لممضػػػػاد  %60بنسػػػػبة  عػػػػزالت و 6و   %40و بنسػػػػبة عػػػػزالت 

، و لػػـ تتفػػؽ  %37( حيػػث كانػػت نسػػبة المقاومػػة (2015،و اخػػروف Jameelالنتيجػة مػػع 
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. اما  %63حيث كانت نسبة المقاومة لممضاد  (2009)ىذه النتيجة مع دخيؿ و تكتوؾ، 

 و مقاومة ليذا المضاد  %80عزالت وبنسبة  8 المرضية فقد كانت S. aureusبالنسبة 

ىػػػػػذه النتيجػػػػػة مػػػػػع دخيػػػػػؿ و تكتػػػػػوؾ،  اسػػػػػة لممضػػػػػاد تقاربػػػػػت حس %20عزلػػػػػة وبنسػػػػػبة  2

، ولػػػػـ تتفػػػػؽ مػػػػع مػػػػا توصػػػػؿ اليػػػػو  %63حيػػػػث كانػػػػت نسػػػػبة المقاومػػػػة لممضػػػػاد  (2009)

Jameel 37( حيث كانت نسبة المقاومة (2015،و اخروف%   . 

نتيجػة امػتالؾ البكتريػا انزيمػات  تحػدث المقاومػةيتبػّيف أف  الحالية نتائج الدراسة خالؿ مف 

اذ  Production of modifying enzymesمحػورة المحطمػة لممضػػادات الجرثوميػةال

يقاؼ عمػؿ المضػاد الجرثػومي قبػؿ وصػولو الػى الموقػع اليػدؼ إعمى تعمؿ ىذه االنزيمات 

( Majumder 2009،َاخزَن.) 

كما قد تنش  مقاومة  )المضادات الحيوية( طبيعيًا عف طريؽ االصػطفاة الطبيعػي بواسػطة 

لعشػػػوائية عنػػػدما يػػػتـ تكػػػويف الجػػػيف الجديػػػد تسػػػتطيع البكتريػػػا تحويػػػؿ المعمومػػػات الطفػػػرات ا

الوراثيػػػة بطريقػػػة افقيػػػة ) مػػػا بػػػيف الكائنػػػات الدقيقػػػة ( بواسػػػطة تبػػػادؿ البالزميػػػد ) الحمػػػض 

النػووي الػدائري (. مفعػػوؿ المضػاد الحيػوي يشػػكؿ ضػغطا بيئيػا عمػػى البكتريػا لكػف الطفػػرات 

لبكتيريا تجعميا تنجو مف مفعوؿ المضاد الحيوي ، بعد ذلؾ التي تظير في بعض الخاليا ا

تنتقػػؿ ىػػذه الميػػزة الػػى النسػػؿ المقبػػؿ الػػذي يتميػػز بكونػػو جػػيال ذا مقاومػػة كاممػػة لممضػػادات 

الحيوية . بينػت عػدة دراسػات اف طريقػة اسػتعماؿ المضػاد الحيػوي تػؤثر بصػفة كبيػرة عمػى 

ف فػػرط اسػػتعماؿ المضػػادات الحيويػػة ذات تطػػور عػػدد الكائنػػات الحيػػة الدقيقػػة المقاومػػة . ا

الطيؼ الواسع ،مثػؿ سيفالوسػبوريف مػف الجيػؿ الثػاني والثالػث ، ّسػرع عمميػة تطػور مقاومػة 

الميثسميف . كما اف استعماؿ المضادات بشكؿ واسع ولفترة زمنية طويمة مكنت العنقوديات 
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كذا ظيرت سالالت جديدة الذىبية وغيرىا مف الجراثيـ مف تطوير المقاومة ليذه االدوية وى

مقاومة . ومف االسباب التي ساعدت في تطور ىذه المقاومة اسػتخداـ جرعػات دوائيػة أقػؿ 

مف الجرعػات المطموبػة لمقضػاة عمػى الجػراثيـ . ىنػاؾ عوامػؿ أخػرش تتمثػؿ فػي التشػخيص 

الطبػػي غيػػر الػػدقيؽ ، ووصػػؼ الطبيػػب أدويػػة غيػػر ضػػرورية ، واالسػػتعماؿ غيػػر المناسػػب 

 ( .  2005واخروف ،  Crizالحيوية مف قبؿ المريض )لممضادت 

عزالت المكورات العنقودية الذىبية ونسب مقاومتيا والحساسة  عدد) 4-6جدول )

             الحياة  لمضادات 

       عشالث   ووسبت عذد     مضبداث انحٍبة

aureus S.   انبٍئٍت% 

       عشالث   ووسبت عذد    

aureus S.   ٍت انمزض  % 

R S R S 

Tobramycin 4 

40)) 

6 

60)) 

8 

80)) 

2 

20)) 

Gentamicin 4 

40)) 

6 

60)) 

8 

80)) 

2 

20)) 

Trimethopri

msufamethox

azol 

2 

20)) 

8 

80)) 

10 

100)) 

        0 

0)        ) 

Doxycycline 0 

0)) 

10 

100)) 

2 

20)) 

8 

80)) 

Azithromycin 4 

40)) 

60 

60)) 

10 

100)) 

0 

0)) 

Nalidixic acid 6 

60)) 

4 

40)) 

6 

 )60) 

4 

40)) 
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Ciprofloxacin          2 

         20)) 

 

8 

80)) 

6 

60)) 

4 

40)) 

Amikacin 4 

40)) 

6 

60)) 

8 

80)) 

2 

20)) 

 

R= Resistante 

S= Sensitive  

   nucو   femAجينيا و التحري عن جينات الضراوة  S.aureusتشخيص بكتريا  6-4

 P.C.Rتفاعل البممرة المتسمسل ستخدام با

ختبرت       التي تحمؿ التسمسالت البيئية والمرضية  S.aureus   مف بكترياعزالت  4اُ 

 لمتشخيص الجيني بواسطة جيف ُاختيرت ىذه العينات  ذا   ، (1-5-23-36)

16srRNA الضراوة  اتلمكشؼ مف وجود الجينات ومنيا جين وnuc, femA  وذلؾ ،

  ات( المتخصصة بجين Primers)    عتماد عمى البوادئ وباال (PCR)ة ستخداـ تقنيبا

femA ,nuc  والمجيزة مف قبؿ شركة (Bioneer \ Korea)  عمى وفؽ التسمسؿ

كما ىو  (PCR )، وقد تـ برمجة جياز 2015)و اخروف،  Hamzaالمصمـ  مف قبؿ )

( template DNAستعماؿ الدنا القالب ). وتـ ا (  3-11موضح في جدوؿ )

( المجيز مف قبؿ شركة  Mini DNA Bacteria kit)   المستخمص  بواسطة

Bioneer  وتـ الكشؼ عف نواتج استخالص الدنا البكتيري باستخداـ تقنية الترحيؿ ،

العُئٕخ  الاضبفخ ممٕبص عٍبس سزخشكَا,  الكيربائي  عمى ىالـ االكاروز لبعض العينات

Spectrophotometer   ؿ ناتج ح  رُ .  ( 1.8-2الؼٕىبد رززاَػ مب ثٕه ) كبوذ ومبَح لا

 (%(1عمى ىالـ االكاروز بتركيز 16srRNAتفاعؿ البممرة التسمسؿ الخاص بالجيف 
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لوحظ ظيور حزمة واحدة مف جميع  ذا  ،( فولت 100)بفرؽ جيد قدره ساعة( 1)لمدة 

( . ىذا 4-1)شكؿ الحفر وذلؾ بعد تعريض اليالـ الى االشعة الفوؽ بنفسجية كما في 

يدؿ عمى ارتباط البادئ مع التسمسؿ المكمؿ لو عمى شريط القالب عند مقارنة الحـز 

 \ Bioneer) المجيز مف قبؿ شركة DNA   Ladder المتضاعفة مع الدليؿ الحجمي 

Korea  . ) 

ّف احجاـ الحـز مماثمة لمحجـ المتوقع ىو  ، 16srRNA  ( لجيفbp ) 1400لوحظ ا 

بينت الدراسة  ( 2005واخروف ، Mert مع النتائج التي توصؿ الييا ) وذلؾ عند مقارنتو

ّف ) ّف (%100لمفحص بنسبة موجبةكانت   S.aureus مف بكترياعزالت ( 4الحالية ا  (، ا 

تشخيصي يستخدـ بشكؿ واسع لتشخيص االنواع البكتيرية ىو جيف  16srRNAجيف

نواع الحية و ىذا الجيف ال يكوف بيف اال كذلؾ في التصنيؼ و معرفة العالقات ويستخدـ 

جميع الكائنات الحية حيث توجد ىناؾ مجموعة مف التغايرات التي  يف اً و متجانس اً متطابق

،كذلؾ بينت نتائج الترحيؿ  ،  (2003و اخروف ،  Pfisterتحدث خالؿ عممية التطور )

البيئية    S.aureus عزالت بكتريا  جميع ب ف  nuc ,femA لجينات المقاومةالكيربائي 

مع  ال تتوافؽ  النتيجةىذه الجينات وىذه حاوية عمى غير كانت  (%100)بنسبة 

في العراؽ الذي كاف مصدر عزالتو مف الدـ  2015)و اخروف،  Hamza)ماتوصؿ اليو 

بنسبة  femA جيف مىو اخماج المجاري البولية اذ كانت العزالت جميعيا حاوية ع

 ( . (%20بنسبة  nucجيف و  (100%)

المرضية فقد كانت عزلة واحدة مف مجموع عزلتيف استخدمت   S.aureusبالنسبة لعزالت 

 509bp ( وكاف حجـ الحزمة الناتج ) %50وبنسبة) femAفي الدراسة حاوية عمى جيف 

( وىذه النتيجة متقاربة مع ما توصؿ اليو 509bp( وىو مطابؽ لحجـ الناتج المتوقع )
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(Hamza  ،جيف مىالعزالت حاوية ع جميع ذ كانتا 2015)و اخروف femA  بنسبة

(100%)  . 

فقد كانت عزلة واحدة مف مجموع عزلتيف استخدمت في الدراسة  nucاما بالنسبة لجيف 

( وىو 397bp( وكاف حجـ الحزمة الناتجة ) %50وبنسبة) nucحاوية عمى جيف 

ما توصؿ اليو ( وىذه النتيجة متقاربة مع 397bpمطابؽ لحجـ الناتج المتوقع )

(Hamza  ،20)عزالت وبنسبة ) 10عزلتيف مف مجموع   اذ كانت 2015)و اخروف% 

 . ىذا جيف مىحاوية ع
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          S4            S3         S2          S1             M                              

 

ىةةةةةةةةةةةالم األكاروز  عمى  16srRNAلناتج جين : الةةةترحةيل الكةةةةيةرباوي (4-1) شكل
لمدة  فولت 100% وفرق جيد 1, بتركيز  S.aureusنبكخزٌب   PCRستخدام تقنية اب
 .بعد التصبيغ بصبغة بروميد االثيديوم والمعرضة لالشعة فوق البنفسجية  ( ساعة1)

                                                                                        

  Marker 100-2000bp( :  Mالمسبر   )    
 المزظٕخ S.aureus (  1) (: ػشلخ 1المسبر رلم  )

 المزظٕخ  S.aureus ( 5) (: ػشلخ 2المسبر رلم  )

 الجٕئٕخ  S.aureus(  23)(: ػشلخ  3) المسبر رلم 

 الجٕئٕخ   S.aureus  (36)ػشلخ  (:  4المسبررلم ) 

 

   

 

 

 

 

2000 

1000 
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100 

1400pb 
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                       S4        S3         S2     S1        M            

 

 

                                                                      

 

ىةةةةةةةةةةةالم األكاروز  عمى   femAلناتج جين : الةةةترحةيل الكةةةةيةرباوي  (4-2)شكل
لمدة  فولت 100% وفرق جيد 1, بتركيز  S.aureusب نبكخزٌ  PCRستخدام تقنية اب

 .( ساعة بعد التصبيغ بصبغة بروميد االثيديوم والمعرضة لالشعة فوق البنفسجية 1)
 

  Marker 100-2000bp( :  Mالمسبر   )
 البيئية   S.aureus ( 23) (: ػشلخ 1المسبر رلم  )

 الجٕئٕخ  S.aureus ( 36) (: ػشلخ 2المسبر رلم  )

 المزظٕخ  S.aureus(  1)(: ػشلخ  3) سبر رلم الم

 المرضية S.aureus ( 5) (: ػشلخ 4المسبر رلم  )

 

                                                 

  

   

 

 

 

2000 

1000 

500 

 

100 

509pb 
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              M                   S1       S2         S3           S4  

 
ىةةةةةةةةةةةالم األكاروز  عمى    nucلناتج جيناوي : الةةةترحةيل الكةةةةيةرب (4-3) شكل

لمدة  فولت 100% وفرق جيد 1, بتركيز  S.aureusنبكخزٌب   PCRستخدام تقنية اب
 .( ساعة بعد التصبيغ بصبغة بروميد االثيديوم والمعرضة لالشعة فوق البنفسجية 1)

 
  Marker 100-2000bp( :  Mالمسبر   )

 البيئية S.aureus ( 23) (: ػشلخ 1المسبر رلم  )

 البيئية S.aureus ( 36) (: ػشلخ 2المسبر رلم  )

 المزظٕخ  S.aureus(  1)(: ػشلخ  3) المسبر رلم 

 المرضية  S.aureus ( 5) (: ػشلخ 4المسبر رلم  )

 

 

 

397pb 
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 Conclusionsاالسخىخبجبث      

 

تمكػػػت معظػػػـ العػػػزالت قيػػػد الدراسػػػة عمػػػى عػػػدد مػػػف عوامػػػؿ الضػػػراوة مثػػػؿ انتػػػاج ام -ٔ
 S.aureus, كما تمتمك  %100بنسبة  Coagulaseواليوريز و الييمواليسيف و 

المرضية عدد مف االنزيمات و الذيفانات االخرش التي تسيـ في زيػادة إمراضػيتيا  
البيئية كانت تمتمؾ عوامػؿ بينما العزالت  %100كامتالكيا لمغشاة الحيوي بنسبة 

 . الضراوة بنسبة قميمة او قد التمتمكيا
 

المرضػػػية أكثػػػر مقاومػػػة لممضػػػادات مػػػف   S.aureusلنتػػػائج اف بكتريػػػا رت اأظيػػػ -ٕ
البيئيػػة حيػػث أظيػػرت مقاومػػة عاليػػة لمعديػػد مػػف المضػػادات    S.aureusبكتريػػا 

 .المستخدمة في الدراسة 
 

 16srRNAى الجيف التشخيصي قيد الدراسة عمالعزالت جميع امتمكت  -ٖ
 

عف مقاومػة  ؿو المسؤ    femAالضراوة  جيف  المرضية  S.aureusعزالت  امتمكت -ٗ
 autolysisوالمسؤوؿ عف دوره السريع في التحمؿ الذاتي  Methicillinالبكتريا لؿ 

البيئيػػػة التحتػػػوي عمػػػى ىػػػذا  S.aureus، بينمػػػا أظيػػػرت النتػػػائج اف جميػػػع عػػػزالت 
 .الجيف 

 

الػذي   nucالمرضية جيف الضػراوة  S.aureusالنتائج أيضًا أمتالؾ  تأظير كما  -٘
والمسػػػػػػػػػػػؤوؿ عػػػػػػػػػػػػف انتػػػػػػػػػػػاج السػػػػػػػػػػػمـو الداخميػػػػػػػػػػػػة  Thermonuclease لليشػػػػػػػػػػػفر

enterotoxin   عزالت , بينما كانت جميعS.aureus  البيئية التحتوي عمػى ىػذا
 .الجيف 
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 Recommendationsانخىصٍبث     

 .مى أنواع بكتيرية مرضية سالبة لصبغة كراـ وراثية عاجراة دراسة  -ٔ

التحري عف جينات بعض عوامؿ الضراوة غير التي درست وعمؿ تسمسؿ نيوكميوتيدي  -ٕ

 . PCRليا باستخداـ تقنية 
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 الجامعة المستنصرية . ،

  ,(. عزؿ و تشخيص بعض 2009)خمود حامد و نياد خالوي تكتوؾ. دخيل

االنواع البكتيرية المرافقة اللتيابات المجاري البولية عند النساة الحوامؿ 

و مقاومتيا لبعض المضادات الحيوية. مجمة اليندسة  Bالمصابات بالسكري نوع 

 .ٙٔ، العدد ٕٚو التكنموجيا ، المجمد 

  د ، عمػػي صػػادؽ . ) القػػزاز ، عبػػدالكريـ عبػػدالرزاؽ و محمػػ ،زيػػداف ، اسػػراة عمػػي

 Staphylococcus ( . ت ثير الجمع بػيف مضػادات الحيػاة عمػى بكتريػا  2009

aureus  . قسػـ التقنيػات االحيائيػة ،جامعػة بغػداد لمعمػوـ مجمةالمعزولة سريريا  ،

 . (4) 6 جامعة بغداد ،،كمية العمـو 

  ,تثبيطي ( . مقارنة الت ثير ال2009حسف عمي ، حال محمد مجيد . )عبد الرضا

لبكتريا حامض المبنيؾ و رواشحيا مع بعض المضادات الحيوية ضد جرثومة 

المكورات العنقودية الذىبية . مجمة جامعة االنبار لمعمـو الصرفة ، المجمد الثالث، 

 العدد الثالث.
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  ,(. 2007فاطمة عبودي، عباس عمي ىادي، مجاىد خمؼ عمي. )عمي

 Coagulase negative Staphylococciتشخيص انواع جرثومة 

 المعزولة مف حاالت مرضية مختمفة . كمية العموـ ،جامعة تكريت.

 (. مسح إلصابات التياب المجرش البولي مف 2013, دالٌا صالح . )ميدي

مجمة . المرضى ذوي القثطار البولي الراقديف في مستشفى الحمة التعميمي العاـ

 .ٕٔ، المجمد ٖجامعة بابؿ، العمـو الصرفة و التطبيقية، العدد 

  ,(. عزؿ 2007ليث مصمح، أحمد محمد تركي، رأفت حمدي الحديثي. )نجيب

البكتريوسيف مف عزالت بكتيرية منتخبة و دراسة طيفيا التثبيطي ضد بعض انواع 

البكتريا المرضية . كمية العموـ ، جامعة االنبار، مجمة جامعة االنبار لمعمـو 

 ني.  الصرفة، المجمد االوؿ ، العدد الثا
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نمضبداث Staphylococcus aureus  (  اخخببر حسبسٍت عشالث بكخزٌب 1مهحق )

 انحٍبة

 

S . aureus   انبٍئٍت 

رقم 

 انعشنت  

TN GM TS DXT ATM NA CIP AK 

1 R R R S S R S R 

2 S S S S R R S S 

3 S R S S S R S R 

4 R S S S R S R S 

5 S S S S S S S S 

6 R S S S R R R S 

7 S R S S R R S R 

8 S S R S S R S S 

9 S R S S S S S R 

11 R S S S S S S S 

S . aureus انمزضٍت  

1 R R R S R R R R 

2 R R R S R R S R 

3 R R R S R S R S 

4 R R R S R S R R 

5 S S R R R R S R 

6 S R R S R S R R 

7 R R R S R R R R 

8 R R R S R R R R 

9 R R R S R S S R 

11 R S R R R R S S 
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 انواع البوادئ المستعممة في الدراسة (2)ممحؽ 
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 PCRدليؿ مكونات خميط التفاعؿ الرئيسي ؿ  (3)ممحؽ 
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 100pb DNA Ladderالدليؿ الحجمي المستخدـ في الدراسة  (4)ممحؽ 
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Summary                                                                                                                                                              
       The study was conducted during the period from the 1

st
  of 

November , 2016 until the 1
st
 of Feberuary 2017 . The above isolaty 

were obtained originally from 16 samples collected from different 

environments (soil ,water). Soil samples were obtained (agricultural 

and non-agricultural) from 5 different locations included soil 

samples (Mandali, Shahrban, Alwogihea, Deli Abbas, Pohric) water 

samples were obtained from 3 different locations from the mherot 

River.                     

 The  study  involves  isolation and ldentifieation of 60 bacterial 

isolate , they were distributed as follows : Bacillus subtilis 14 

isolates ;Staphylococcus epidermidis 13; Bacillus cereus 11; 

Staphylococcus aureus 10; Escherchia coli 7 and Bacillus 

sphaericus 5 . This study facused on the pathogenic bacteria 

Staphylococcu  aureus which was isolated from the natural sources 

(soil ,water ) and was compared with Staphylococcus aureus 

isolated from clinical isolates obtained from different clinical cases 

included samples (Urine , Wound , Burn) from Baquba General 

Teaching Hospital .                                                   

 The results of virulence factors of   S.aureus , showed  that all  

isolates both from environimental and clinical origin have the ability 

to produce hemolysin    100 % , while 6 (60%) isolates  were of 

environimental origin and 8 (80%) were S.aureus of clinical origin 

were able to produce protease enzyme , however , 2 (20%) isolats 

were S . aureus from enviromental samples were capable of 

producing the lipase enzyme , 8(80%)   isolates from clinical 

samples were also lipase enzyme producers.  Whereas the tests for 

staphylokinase enzyme revealed that 7(70%)  isolates from the 

environment samples and 8(80%) from  clinical isolates were 

staphylokinase producers . The tests for urease production showed 

that all S.aureus isolates both from clinical and enviroment origin 

were urease producers , (100%) . Bacteriocin production tests 

indicate that all S.aureus isolates of enviromental origin were 

bacteriocin positive , while 2(20%)  clinical isolates were 

bacteriocin producers . Biofilm production showed that 2(20%)  

environment isolated and 10 (100%)  clinical isolates are capable of 

biofilm production . However , the tests for coagulase enzyme  

revaled that all the tests isolats (100%) of the different origin were 

coagulase producers .                                                            

Antibiotic sensitivity tests against 8 diffrent antibiotics showed that 

S.aureus isolates from the environment aganist Tobromycin , 

Gentamicin and Amikacin were 40% resistant ,whereas ,resistance 



Summary 
 

 

of S.aureus from clinical origin were 80% resistant aganist the same 

antibiotics , while the resistance of  S.aureus isolates from 

environmental aganist  Trimethoprim sulfamethoxazole was 20% 

while  S.aureus clinical isolates were 100% resistant , however , all  

isolates from the environment were non-resistant aganist 

Doxycycline , while only  20%  of S. aureus  clinical isolates were 

resistant .The results also showed that all S.aureus isolates from the 

clinical were resistant aganist Azithromycin (100%) while only 40% 

of environmental  isolates were Azithromycin resistants .The 

Nalidixic acid resistance tests showed that S.aureus isolates from 

both clinical and environmental origin were 60% resistant . 

Moreover , the resistance of S.aureus isolates from the environment 

aganist Ciprofloxocin were 20% resistant and 60% of clinical 

isolates were resistant .                                     

Total DNA for the S.aureus isolates was extracted 4 isolates were 

extracted using Mini DNA Bacteria Kit which was supplied by 

Bioneer company , the extracted DNA purity was (1.8-2) for all the 

selectcted samples . Polymerase Chain Rraction (PCR) test were 

performed using several specific primers which targeted the 

sequence of the 16srRNA gene whose molecular weight 1400 base 

pair , and the specific sequence for the femA gene whose molecular 

weight is 509bp , and the specific sequence for nuc  gene whose 

molecular weight is 397 base pair . The products of the 

multiplication were electrophorised on Agrose gel (1%) , only one 

band was obserred in all line in the gel in the same lenel of the gene 

. The results of PCR using specific primer for the gene 16srRNA 

showed that all isolated contain this gene (100%) at the same 

molecular weight 1400bp , while the results of PCR using specific 

primer for the femA gene revcaled that among 2 isolated belong to 

pathogenic S.aureus one isolate contains this gene (50%) at the 

same molecular weight of 509bp , whilst 2 isolates belong to 

S.aureus from the environment do not contain this gene (100%) .                                                                      

   The PCR results by using specific primer for the nuc gene 

indicated that among each 2 isolated belong to pathogenic (clinical) 

S.aureus isolate one (1) isolate contain this gene (50%) at the same 

molecular weight of 397bp , , whilst 2 isolates belong to S.aureus 

from the environment do not contain this gene (100%) . 
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