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 Abstract الخالصة
تشرين من شهر  األولبعقوبة للفترة ما بين مدينة في  بعقوبة التعليميعينة من مستشفى 41جمعت 

وعزلت  بأخماج الجروح فقطمصابين  العينات بالغين، تضمنت  8149 كانون األولمن  14لغاية  8142 الثاني
 البلمرة تفاعل مختبر إلى المستشفى من العزالت ونقلتلألحياء المجهرية ،  المستشفىالعينات في مختبرات 

الحمض النووي  استخالصتم  حيث ، ديالى جامعة العلوم كلية – الحياة علوم قسم في PCR الـ المتسلسل
DNA  للمضادات الخمسة ) العزالت مقاومة أن إلىنتائج الدراسة  ،كما بينت عزلة 41منAmpicillin, 

Cefixime, Cefotaxime, Cefoxitin, Tetracycline( بالنسب التالية على التوالي )2.58% ، 411 ،%
( بالنسب التالية على Imipenem, Amikacin%( بينما كانت حساسة لكل من )%411 ، %411 ، 2.58

وجود  وتم الكشف عن،  %(1859بنسبة)( Gentamycin( ومتوسطة في مضاد )%.9859%،8257التوالي )
 استخداموذلك عن طريق  PCRجهاز البلمرة المتسلسلة  باستخدام E.coli (papC , fimH )جينات بكتريا 

تراوحت .  زوج قاعدي 811و 172حجومها على التوالي حيث ان   وتم الترحيل كهربائيا   لهابوادئ متخصصة 
قد فنانوغرام لكل مايكروليتر,  700-600بين  E.coliعزالت بكتريا تراكيز الحامض النووي المستخلص من 

 . E.coliلضراوة بكتريا  ينالمميز  %fimH 8(.1،)% papC 8(41) نلجيننسبة وجود ا وجد 
  ، بعقوبة الترحيل الكهربائي،  أخماج الجروح، Escherichia coli الكلمات المفتاحية :
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 : Introductionالمقدمة . 2
حيث تعود إلى العائلة المعوية  E.coliوالتي يرمز لها اختصارا  بـ  Escherichia coliبكتريا  عدت

Enterobacteriaceae (NCBI , 2019 ولها شكل عصوي )Rod  وسالبة لصبغة غرامGram negative 
في أمعاء اإلنسان Commensalsوهي جراثيم متعايشة  Normal flora، تعيش بهيئة فلورا طبيعية 

 والحيوان،
 Opportumsticكما توجد في التربة، والمياه، والمواد الغذائية، وتتحول إلى جراثيم انتهازية ،

ً لإلنسان كاإلسهال ،   والتهاب المجاري البولية، والتهاب السحاياDiarrheaوتسبب أمراضا

،Meningitisوالتهاب الحويصلة الصفراوية ; Guentzel, 1996) والتي تتضمن مجموعة من  (8112 , ناجي
 Salmonellaالشيكيال،  Shigellaاالشريكية،  Escherichiaاشهر اجناس البكتريا المسببة لألمراض كـ)

 Proteusالسيراشيا،  Serratiaالكبسيال،  Klebsiellaبكتريا االمعاء،  Enterobacterالسالمونيال، 
من الجروح أمرا  نادرا  للغاية يعود  E.coliتعد االصابة ببكتريا و  (.Brooks et al, 2013المتقلبة، وغيرها( )

بشكل طبيعي  S.0aureusباألساس إلى تلوث العدد الجراحية إذ تستعمر بكتريا المكورات العنقودية الذهبية 
ال يمنع من االصابة بخمج الجروح  E.coliالجلد بعد اول تنظيف الجرح إال ان تلوث المنطقة ببكتريا 

(Renvall et al, 1980) 
 

( إال أن ذلك ال يمنع من ظهور المقاومة CLSI, 2018طيفا  واسعا  من العالجات ) E.coliتمتلك بكتريا 
 البلمرة تفاعل( ، يمثل Abass et al, 2014الدوائية المتعددة نتيجة االستخدام الخاطئ للمضادات الحياتية )

 لمختلف DNA لقطعة نسخ عدة أو مفردة نسخة لتضخيم الجزيئية األحياء علم في تستخدم تقنية هي المتسلسل
 يد على م4921 عام تطويره وتم.  مخصص DNA لتتابع النسخ من ماليين إلى االالف مولدة األحجام أنظمة
 Kary Mullis. (Bartlett and Stirling, 2003) موليس كارلي

محددين مهمـين لهمـا جاذبيـة عاليـة لمسـتابالت المسـالك البوليـة وبالتـالي يزيـد  papCو fimHويعد وجود 
( وتكــوين البــايوفلم كمــا فــي القنــاة Sokurenko0et al,02004للبيئــات المماةلــة ) E.coliمــن قابليــة اســتعمار 

 (. Alwan & Khwen, 2017(؛ )Beloin0et al,02008الهضمية )
أخماج الجروح المعزولة من  للمضادات الحيويه بكتريا االشريكية القولونية مقاومة دراسة هدف البحث :  2.1
 . Electrophorese Gelوالترحيل الكهربائي  PCRتقنية  باستخدام papCو fimHالكشف عن جينات و 
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 : Resources Interviewاستعراض المراجع  .1
 :Escherichia coli بكتريا  2.1

ــــا  عــــدت ـــــ  Escherichia coliبكتري ــــوا  E.coliوالتــــي يرمــــز لهــــا اختصــــارا  ب ــــة  أحــــد أن ــــة المعوي العائل
Enterobacteriaceae (NCBI , 2019 ) لها شكل عصوي وRod  سالبة لصبغة غـرام وGram negative 

فـي القنـاة الهضـمية للبشـر والحيوانـات والتـي تتضـمن مجموعـة مـن  Normal floraتعيش بهيئة فلورا طبيعيـة  ،
 Salmonella، الشـــيكيال Shigella، االشـــريكية Escherichiaاشـــهر اجنـــاس البكتريـــا المســـببة لألمـــراض كــــ)

 Proteus، السيراشــــــــيا Serratia، الكبســــــــيال Klebsiella، بكتريــــــــا االمعــــــــاء Enterobacter، الســــــــالمونيال
، تصيب البكتريا مختلف اعضاء الجسم ولكنها تقتصـر بشـكل شـائع (Brooks et al, 2013) المتقلبة، وغيرها(

          تكوينهـــــــا اللتهابـــــــات الجهـــــــاز الهضـــــــمي و  (Abe0et0al,02008) (UTIالمجـــــــاري البوليـــــــة ) التهابـــــــاتعلـــــــى 
(WHO, 2019) ( وبشـكل نـادر للغايـة مـن أخمـاج الجـروح ومـن العمليـات الجراحيـةYadav et al, 2012). 

 E.coliالمسببة لألمراض خارج المعي وهي مجموعـة واسـعة مـن سـالالت بكتريـا  E.coliلبكتريا  اختصارا  يرمز 
( UPECفي المسالك البوليـة فتختصـر بــ) اإلصاباتالتي تسبب ومنها خارج المعدة واألمعاء  لإلصاباتالمسببة 

 ,AL-Sayigh et al)      (NMEC( وااللتهابـات نتيجـة الـوالدة الحديثـة بــ)SAPEوالمسـببة لخمـج الـدم بــ)

ال يمكن حصرها في مجموعات  تسبب التهابات مختلفة لنفس البكتريا سالالت اخرى عديدة أيضا   وهناك( 2013
(NCBI, 2019 ). 

 
 ( NCBI , 2019)  باالعتماد على المصدر البكترياتم تصنيف  : Classificationالتصنيف  1.1

 Life الحياة

 Domain: Bacteria البكترياالمجال: 

 Phylum: Proteobacteria المتقلبات:  الصنف

 Class: Gammaproteobacteria الصف: متقلبات غاما

 Order: Enterobacterales الرتبة: المعوية

 Family: Enterobacteriaceae المعويةالعائلة : 

 Genus: Escherichia االشريكيةالجنس : 

 Escherichia coli االشريكية القولونية

 
  : الوبائية 3.1

مــن الجــروح أمــرا  نــادرا  للغايــة يعــود باألســاس إلــى تلــوث العــدد الجراحيــة إذ  E.coliببكتريــا  تعــد االصــابة
بشكل طبيعي الجلد بعد اول تنظيف الجرح إال ان تلوث  S.0aureusتستعمر بكتريا المكورات العنقودية الذهبية 

التهابـات علـى عكـس  (Renvall et al, 1980ال يمنـع مـن االصـابة بخمـج الجـروح ) E.coliالمنطقـة ببكتريـا 
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                       واحـــــــــدة مـــــــــن أكثـــــــــر االصـــــــــابات الشـــــــــائعة والتـــــــــي يتـــــــــأةر بهـــــــــا البشـــــــــر فإنهـــــــــا تعـــــــــد  UTIالمســـــــــالك البوليـــــــــة 
(Abe0et0al,02008 ، ) ـــــــا  التهابـــــــات% مـــــــن 91تشـــــــكل حـــــــوالي و ـــــــة تســـــــببها بكتري          E.coliالمســـــــالك البولي
(AL-Sayigh et al, 2013 وحيـث أنهـا أيضـا  تشـكل ) مـن المسـببات الشـائعة داخـل المستشـفى11حـوالي %         
(Salman et al, 2013 ) وحــدوث قســطرة  اإلنــاث، حيــث تــزداد عوامــل الخطــورة نتيجــة لتقــدم العمــر وبجــنس

، ووجـــود المضـــادات الحيويـــة ســـابقا  ، مـــرض الســـكري ،  Nephrostomyالمثانـــة ، ووجـــود أنابيـــب فغـــر الكليـــة 
االنســـداد الميكـــانيكي والوضـــع التشـــريحي الغيـــر الطبيعـــي المحفـــز علـــى ركـــود البـــول ) كاألضـــرار الحاصـــلة فـــي 
أعصــاا المثانــة ، اإلنجــاا ، حصــى الكلــى (، حيــث ترفــع هــذه المســببات الخطــورة الــى مســتوى عــال  فــي النســاء 

وأن االحليــل الصــغير يــىدي الــى  Urethraواالحليــل البــولي  Anusن فتحتــي المخــرج نتيجــة ضــيق المســافة بــي
  .(Foxman & Brown, 2003تفريغ المثانة )

 االمراضية : 1.1
 epithelialالبكتريــا علــى الســطر الخــارجي لخاليــا الطبقــة الطالئيــة بالتصــا الجــرح يبــدأ ظهــور ألتهــاا 

layers مــن خــالل وجــود روابــط بــين البكتريــا علــى هيئــة بروتينــات  كمــا هــو الحــال فــي التهــاا المســالك البوليــة ،
صـــغيرة تقـــع علـــى قمـــة أهـــالا البكتريـــا التـــي تـــرتبط ببقايـــا كاربوهيدراتيـــة فـــي جـــدار خليـــة المضـــيف والتـــي تعمـــل 

ــا باالســتقرار علــى ســطر الطبقــة ومقاومــة  ، بصــورة عامــة فــأن  ة الجســممناعــكمســتابالت ، حيــث يســمر للبكتري
                  تشـــــــمل االهـــــــالا مـــــــن نـــــــو  Adhesions االلتصـــــــا ســـــــالالت البكتريـــــــا تنـــــــتج أنـــــــوا  مختلفـــــــة مـــــــن عوامـــــــل 

Type10fimbriae  الخاليــــــــــا الطالئيــــــــــةوأمثالهــــــــــا والتــــــــــي هــــــــــي ضــــــــــرورية للتعــــــــــرف والتعلــــــــــق بمســــــــــتابالت                 
(Oliveria et al, 2011 مـن بـين عوامـل االلتصـا  للــ ،)UPEC  ،كـال  مـن عـدت fimH وpapC ين محـدد

للبيئـات المماةلـة  E.coliجاذبية عالية لمستابالت المسالك البولية وبالتـالي يزيـد مـن قابليـة اسـتعمار مهمين لهما 
(Sokurenko0et0al,02004ـــــــايوفلم ـــــــاة الهضـــــــمية ( وتكـــــــوين الب ( Beloin0et0al,02008) كمـــــــا فـــــــي القن

  (.Alwan & Khwen, 2017) والمسالك البولية
 ارتبـا  ومحـددات ، البنسـلينات مـن خـالل E.coliتستعمل المضادات التالية للعالج من بكتريا  : اتالعالج ..1
 السيفالوســـبورينات مجـــاميع)  بضـــمنها الســـيفيبيم مضـــادات مـــن واســـعة ومجموعـــة Lactamaseβ- الكتميـــز بيتـــا

Cephalosporins والمونوبكتــــام(  1 الــــى 4 مــــن االجيــــال Monobactam منهــــا Aztreonam ومضــــادات 
 Macrolidesو Aminoglycosides االمينوكاليكوســــــــــــــــــايدات ومضــــــــــــــــــادات Caebapenem الكــــــــــــــــــاربينيم

 فنيكـوالت إلـى باإلضـافة Folate Pathway Antagonistsو فلوروكوانليونـاتالو  والكوانليونـات والتتراسـايكلينات
 Nitrofurans (CLSI, 2018 .) ونايتروفيورنس Fosfomycins وفسوفومايسين

 نسخ عدة أو مفردة نسخة لتضخيم الجزيئية األحياء علم في تستخدم تقنية هي : المتسلسل البلمرة تفاعل ..6
 وتم.  مخصص DNA لتتابع النسخ من ماليين إلى االالف مولدة األحجام أنظمة لمختلف DNA لقطعة
 كان والذيKary Mullis. (Bartlett and Stirling, 2003 ) موليس كارلي يد على م4921 عام تطويره
 تعد حيث ، م4991 عام الكيمياء في نوبل جائزة على الحائز وكان. Cetus corp كيتوس مجموعة في موظفا  
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 على تطبيقه يمكن مفهوما   يعد حيث. DNA من مركزة قطعة لتكرار موةوقية وأكثرها الطر   وأرخص أسهل من
 ومن( Learn.Genetics, 2018) الصلة ذات األخرى  والعلوم الحديث األحياء علم في المجاالت من العديد

 التقنية تستخدم حيث ، الجزيئية األحياء علم في ستخداما  ا األكثر هو المتسلسل البلمرة تفاعل يكون  أن المحتمل
 . (Saiki, 1988) الجزيئي اآلةار وعلم الجنائي والطب الطبية البحوث في

 : PCR جهاز عمل مبدأ ..7
 عمـــل طرائـــق معظـــم( . الهـــدف DNA) DNA شـــريط علـــى لمنطقـــة PCR تضـــخيم علـــى المبـــدأ يعتمـــد

PCR قطعــــة تضــــخيم هــــي DNA قاعــــدي زوج الالفا 41 إلــــى 154 بــــين مــــا Kbp ، بعــــض أن مــــن بــــالرغم 
 نــاتج عتمـدوت( Cheng et0al, 1994) الحجـم حيــث مـن قاعـدي زوج ألـف 11 حتــى بتضـخيم تسـمر التقنيـات
          تفــــاعلي كبرنــــامج الغايــــة تصــــبر والتــــي التفاعــــل فــــي الموجــــودة الخاضــــعة المــــادة علــــى المــــرات بعــــدد التضــــخيم

(Carr and Morre, 2012.) 
 : بضمنها( Sambrook and Russel, 2001) وكواشف مكونات عدة يتطلب PCR أساس عمل

 . للتضخيم الهدف DNA المنطقة على يحتوي  والذي DNA قالب -2
 المقــاوم بــوليمريز Taq البلمــرة أنــزيم ؛ وهــي الجديــدة الــدنا أشــرطة يبلمــر أنــزيم وهــو DNA بلمــرة أنــزيم -1

 تمسـيخ عملية خالل سليما   بقاءه السهل من يكون  والذي( NCBI2, 2018) عادة يستخدم والذي للحرارة
Denaturation الـ DNA العالية بالحرارة . 

 أرتبــا  يمكــن) الهــدف لــدنا' 1 النهايــة مــن األخــر أحــدهما( يــتمم) يتضــاد والــذي DNAللـــ بــادئين يســتخدم -3
 بنسـخ البـدء يمكـن ال بوجودهـا حيـث ؛ DNAللــ الثنـائي الشـريط منطقة من ويستطيل DNA بلمرة أنزيم
 تحديــد يــتم حيــث( learn.Genetics, 2018 ) (للتأصــر البلمــرة أنــزيم يتواجــد حيثمــا واحــد لموقــع ةنــائي

 متخصصــة تكــون  مــا وعــادة ، بالتضــاعف البــدء قبــل الهــدف الــدنا لموقــع تــتم والتــي المخصصــة البــوادئ
 . البايوكيمياوية للمواد التجار المزودين من تشترى  أو للمختبر

 تمثـــل والتـــي(  ةالةيـــة مجموعـــة علـــى النيوكليويـــد يحتـــوي ) dNTP الفوســـفات ةالةـــي ديوكسينيوكليوســـايد -1
 . البلمرة بأنزيم تكوينه خالل من جديد دنا شريط لبناء االساسية األحجار

 المثلــى الفعاليــة علــى نحصــل لكــي الظــروف لتغيــر مناســبة كيميائيــة مــادة وهــو مــنظم بمحلــول التــزود يــتم -1
 . DNA بلمرة ألنزيم األمثل واالستقرارية

 لتطفيــر Mn والمنغنيــز شــيوعا   االكثــر Mg المغنيســيوم تكــون  مــا وعــادة التكــافى ةنائيــة كيتونــات تســتخدم -6
DNA بواسطة PCR .بنـاء خـالل الخلـل معـدل زيـادة إلـى للمنغنيـز العالية الزيادة تسبب حيث DNA .

(Pavlov, 2014. ) 
 .K البوتاسيوم أيون  يكون  ما وعادة التكافى أحادية كيتونات أيضا   تستخدم -7
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 الـدنا) الكبيرة الجزيئات تحليل أو لفصل طريقة هي:  Gel electrophoresis الهالمي الكهربائي الترحيل ..8
 الكيميـاء مختبـرات فـي أيضـا   وتسـتخدم.  وحجمهـا الكهربائيـة شحنتها على تستند والتي وقطعها( البروتينات أو الرنا ،

 الكيميــاء وفــي(  أساســية بصــورة الحجــم مســتقلة ، أكــاروز IEF)  بحجمهــا و\أو بشــحنتها البروتينــات لفصــل الســريرية
 أو الرنــا أو الــدنا قطــع حجــم لتقــدير ، بــالطول والرنــا الــدنا لقطــع مخلوطــة مجــاميع لفصــل الجزيئــي واألحيــاء الحياتيــة
 (Kryndushkin et.al, 2003. ) بالشحنة البروتينات لفصل
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 : Materials and Methods المواد وطرائق العمل .3
 :المواد  2.3

 : األجهزة و المستلزمات المختبرية 2.2.3
 الشركة المصنعة/ المنشأ األجهزة والمستلزمات المختبرية

 Kimo,24700Montpon, France (BSC – ll)                         حجرة األمان      

 Incubator Memmert, Germany     الحاضنة                              
 Oven Memmert, Germanyالفرن الكهربائي                                     

 Centrifuge        Cooling Sigma 1-13,Harz, Germany جهاز النبذ المركزي المبرد
 جهاز النبذ المركزي المبرد عالي السرعة
High Speed Cold centrifuge 

Memmert, Germany 

 Vortex mixer Sigma 1-13,Harz, Germanyجهاز الرج الكهربائي                     

 pH meterمقياس اأُلس الهيدروجيني                   
Biomax ,Desaga , Heidelberg,   

Germany 

 Sensitive balance Sartorius ,Germany                 الميزان الحساس 

 Refrigerator Diora, Turkey ثالجة                          

 Nanodrop specrophotometer Thermo, U.S.Aجهاز القطرة النانوية 
 Thermal Cycle Eppendorf, Germany جهاز البلمرة التسلسلي 

 Electrophoresis set Helena, U.S.Aجهاز الترحيل الكهربائي                 
 UV- transilluminator Herolab, Germany   مصدر األشعة فوق البنفسجية

 Gel documentation Herolab, Germany جهاز تصوير الهالم 
 Micropipettes Brand, Germany ماصات دقيقة بأحجام مختلفة       

 Magnetic stirrer China المازج المغناطيسي           
 DdH2O Lab.Tech, N.Korea                جهاز ماء منزوع االيونات 

 Screw-capped Schott, Germanyزجاجات ذات غطاء حلزوني           
 Flasks Schott, Germany                           الدوارق    

 Disposable Petri dishes Al-Hani, USAأطباق بالستيكية         

 Distiller Fisons, Japanجهاز التقطير                     

 
 :المواد الكيميائية المستعملة  1.2.3

 الشركة المصنعة المادة
 Ethanol (100%) Promega (USA)كحول األيثانول 

 Agarose Promega (USA) اكاروز 

 Ethidium Bromide Promega (USA)صبغة بروميد االثيديوم     
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 الشركة المصنعة المادة
 TBE-buffer (10x) Promega (USA) محلول بفر       

 Loading dye Promega (USA) صبغة التحميل   

DNA Ladder 100bp/1000bp Promega (USA) 
 

 : The diagnostic kitsالعدة التشخيصية  3....
 والمنشأ أسمها العدة

Extraction DNA WisPrep
TM

 gDNA Mini Kit (Cell/Tissue) 

,Wizbiosolutions, N.Korea 
Master Mix PCR Accupower PCR primer kit, Biodeer, USA 

 
 : Antibioticsالمضادات المستخدمة  1....

 التركيز الرمز المضاد الحياتي ت
µg/disk 

 )*( مترقطر منطقة التثبيط بالملي

 Rمقاوم 
متوسط 
 Iالحساسية 

 Sحساس 

1 Amikacin AK 30 ≤ 14 26 - 15 ≥ 27 
1 Ampicillin AMP 20 ≤ 13 16 - 14 ≥ 17 
3 Cefixime CFM 1 ≤ 15 18 - 16 ≥ 19 

1 Cefotaxime CTX 30 ≤ 11 11 - 13 ≥ 16 
1 Cefoxitin FOX 30 ≤ 14 17 - 15 ≥ 18 
6 Gentamycin GM 20 ≤ 12 14 - 13 ≥ 15 
7 Imipenem IMP 20 ≤ 19 22 - 20 ≥ 23 

8 Tetracycline TET 30 ≤ 11 14 - 12 ≥ 15 
 
 

 : Media االوساط المستخدمة 1....
 الشركة المصنعة والمنشأ والحجم و طريقة التحضير الوسط ت
 ,Blood agar Saluca Dutch technology in life science الدم آكار 2

Netherlands  
 82غرام ، يذاا  11.، الحجم  158 ± 7.4يحفظ بحامضية 

مل من الماء المقطر ويغلى حتى ذوبان الوسط  4111غرام في 
 .4باوند لمدة  .4م ضغط 484ºويعقم بالمىصدة بدرجة حرارة 
 دقيقة ويخلط جيدا  قبل الصب .

                                                           

 .(CLSI , 2018طبقًا للمصدر)لها ، تركيا . وتمت معايرة أقطار الحساسية   Bioanalysisالمضادات الحيوية المصنعة من شركةتم استخدام  )*(
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 الشركة المصنعة والمنشأ والحجم و طريقة التحضير الوسط ت
 MacConkey agar HiMedia, India وسط ماكونكي  1

مل من الماء  4111غرام في  49.53غرام ، يذاا  11.الحجم 
المقطر ويغلى حتى ذوبان الوسط ويعقم بالمىصدة بدرجة حرارة 

484º دقيقة ويخلط جيدا  قبل الصب . .4باوند لمدة  .4م ضغط 

 Nutrient broth MAST Group, USA غذائيوسط  1

مل من الماء المقطر  911غرام في  2غرام ، يذاا  11.الحجم 
ويغلى حتى مل من الماء القطر  4111ومن ةم يكمل الحجم حتى 

 .4م ضغط 484ºويعقم بالمىصدة بدرجة حرارة   ذوبان الوسط
 دقيقة ويخلط جيدا  قبل الصب . .4باوند لمدة 

 Muller Hinton HIMEDIA ref M173-500G , India أكار مولر هانتون  3

من الماء مل  4111غرام في  12غرام ، يذاا  11.الحجم 
المقطر ويغلى حتى ذوبان الوسط ويعقم بالمىصدة بدرجة حرارة 

484º دقيقة ويخلط جيدا  قبل الصب . .4باوند لمدة  .4م ضغط 
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 : Methodsطرائق العمل  1.3
 : pecimen collectionSجمع العينات  2.1.3

تشرين الثاني للفترة ما بين االول من شهر  بعقوبة التعليميمستشفى  داخل ينةاربعة عشر عجمعت 
وعزلت فقط الجروح  بأخماجمصابين  بالغين العينات ، تضمنت 8149 كانون االولمن  14لغاية  8142

 ةتفاعل البلمر مختبر  إلىمن المستشفى  العزالت تالعينات في مختبرات المستشفى لألحياء المجهرية ، ونقل
الحمض النووي  استخالصتم حيث كلية العلوم جامعة ديالى ،  –في قسم علوم الحياة  PCRالـ المتسلسل 

DNA  عن الجينات بكتريا وتم الكشف  عزلة 41منE.coli عن طريق الترحيل الكهربائي . 
 تحضير األوساط الغذائية :  1.1.3

لها وكما هي مذكورة في  لقد تم تحضير األوسا  الغذائية الجاهزة حسب تعليمات الشركة المنتجة
(.5451 )  

 : Antibiotic Sensitivity Testاختبار حساسية المضادات الحيوية  3....
               الحيوية مضاداتلل البكتريا حساسية الختبار الاياسيةBauer & Kerby  طريقة تم استخدام

( Vandepitteet et. al, 1991 ) ما يأتي :وك 
 Wire loopفي بيئة غذائية مناسبة يتم بواسطة إبرة الحقن المعدنية الزوائف الزنجاريةعزالت بعد نمو  -4

مل محلول فسيولوجي  . – 1 عزل مستعمرة أو مستعمرتين منفصلة وحقنها في أنبوبة تحتوي على
 . متعادل أو ماء مقطر معقم

عكارة عينة  للعينة التي تم حقنها تحت ضوء جيد مع turbidityيتم قياس درجة العكارة  -8
 . ولتسهيل المقارنة توضع ورقة بيضاء تحت األنابيب turbidity of standerالضابط

يتم اخذ مسحة من المحقون المعد وتخطيط المسحة على طبق  Sterile swabبواسطة مسحة معقمة  -1
Mueller Hinton agar يتم تخطيط على كامل سطر الطبق بثالةة اتجاهات. 

 . معقم يتم وضع أقراص المضاد الحيوي وتثبيتها على سطر الطبق forcepsط بواسطة ملق -1
 . ملم بين كل قرص وأخر .8ملم عن نهاية حافة الطبق و .4 يجب أن يبعد قرص المضاد الحيوي  -.
دقيقة حتى يتم انتشار المضاد الحيوي من القرص في البيئة وتحضن األطبا   11 يتم ترك الطبق لمدة -7

 . ساعة 42 – 47 م لمدة º 18 – .1 في حاضنة هوائية تحت
 عدت. بعد عملية الحضن يتم مشاهدة مناطق التثبيط وقياسها وكتابة نتائج التثبيط لكل مضاد حيوي  -8

     في الواردة الاياسية المواصفات حسب( I) ( أو متوسطةR( أو مقاومة )S)حساسة البكتيريا
(NCCLs , 2017. ) 

 :التشخيص الجزيئي  3.1.3

   :  DNA استخالص 1.3.2..
 :( Wizbiosolutions, N.Korea) كما ذكرت لمنتج شركة مكونات التحضير للعدة 
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 عزلة 41التحضير لـ حلول / المادةاسم الم ت
 مل GT1 3.63منظم  2
 مل GT2 3.63منظم  1
 مل W1 7.81منظم  3
 مل W2 1.11منظم  1
 مل 2.1 الشطفمنظم  1
6 Proteinase K 6.26 ملغ 
 عمود 21 اعمدة التدوير 7
 عمود 21 اعمدة الجمع 8

 
 خطوات االستخالص :

 في الحجم يالحظ) االولي االستخدام قبل W2 المنظم المحلول إلى االيثانول مذاا يضاف : البدء قبل -2
 قد الراسب كان اذا ، D.W من µl411  في Proteinase K مكونات كل تذاا ةم ومن ،( العلبة
 . االستخدام قبل م7º. حرارة درجة عند بالحضن فيذاا GT1 منظم في تشكل

9×8 من أقل بعدد) مركزيا   مطردة الغرام سالبة البكتريا خاليا توضع : البكتريا تحضير -1
د 41 لمدة( 41

 الحامل في والمعلقة الطافية المكونات تزال ةم ومن( دورة بالدقيقة 8.11) غرام×  111. لكل حيث ان
 . GT1 منظم من  µl 421 في pellet البكتيري 

 بالخال  ويخلط للعينة Proteinase K من µl81  و GT2 منظم من µl 1  يضاف : التحليل خطوة -3
 . دقائق . كل االنبوبة تضاف التحضين خالل ،د 41 لمدة م 7. عند يحضن ةم ، vortex المدوار

 بعناية ويخلط التحليل عينة إلى% 411 بتركيز يثانولمن محلول اال µl 811 يضاف : االرتباط خطوة -1
 عند واحدة دقيقة لمدة مركزيا   ويطرد التدوير عمود على بالتطابق الخليط يوضع ، المدوار بالخال 
 .داخله وضعها ويعاد التدوير عمود خارج تدفق ما الخليط من يهمل الحقا   بالدقيقة، دورة 41111 سرعة

 عند واحدة دقيقة لمدة مركزيا   ويطرد التدوير عمود الى W1 منظم من µl .11 يضاف خطوة الغسل : -1
 وضعها ويعاد التدوير عمود خارج تدفق ما الخليط من يهمل الحقا   ، بالدقيقة دورة 41111 سرعة
 ويطرد التدوير عمود في( مضاف االيثانول يكون ) W2 منظم من µl 811 يضاف ةم ومن. داخله
 عمود خارج تدفق ما الخليط من يهمل ، بالدقيقة دورة 41111 سرعة عند واحدة دقيقة لمدة مركزيا  
 . بالدقيقة دورة 41111 بسرعة دقيقتين لمدة مركزيا   ويطرد داخله وضعها ويعاد التدوير

 مايكروليتر 411~1. بنحو ويضاف ، مل .45 بسعة انبوبة مع التدوير عمود يربط خطوة الشطف : -6
 واحدة دقيقة لمدة مركزيا   يطرد ةم ومن واحدة دقيقة لمدة الغرفة حرارة بدرجة ويحضن الشطف منظم من

 خطوة في لالستخدام المنقى بالدنا ويشطف التدوير عمود يهمل واخيرا   ، بالدقيقة دورة 41111 بسرعة
 طويلة خزن  لفترة م81º- ، ايام لعدة م81º- حرارة بدرجة يحزن  المشطوف الدنا ، PCRالـ تحضير
 . للغاية
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 :   Primers Preparationتحضير البادئات  3.1....
ــــــــــــات مــــــــــــن  ــــــــــــزت البادئ ــــــــــــل شــــــــــــركةُجِه ــــــــــــى شــــــــــــكل  Wizbiosolutions قب ــــــــــــف عل مســــــــــــحو  مجف

 Deionized distilled waterخـالي االيونـات ذيبـت هـذه البادئـات بالمـاء المقطـر (. أُ lyophilized)ومجمـد
م لحـين االسـتعمال،  81-مـايكروليتر( وتحفـظ عنـد /بيكومـول 411لتحضير محلول التخـزين الـذي يكـون بتركيـز)
مــايكروليتر( مـــن محلـــول  10( وذلــك بأخـــذ )working solutionاســتعملت هـــذه البادئــات بتحضـــير محلــول )

( للحصول ddH2Oمايكروليتر من الماء المقطر  خالي االيونات)90 إلى وأضافته( stock solutionالتخزين )
( أســماء وتتابعــات 451( الجــدول )working solutionيتر( مــن محلــول )مــايكرول/بيكومــول 41علــى تركيــز )

 البوادئ المستعملة .
 ( تتابعات البوادئ للجينات المستعملة 2.3جدول )ال

Target Primer Sequence Source 

fimH 

(465bp) 

F 5'GCCAAACGAGTTATTACCCTGTT'3 
Salman et.al, 2013 

R 5'CCTTGATAAACAAAAGTCACGCC'3 

PapC 

(200bp) 

F 5'GTGGCAGTATGAGTAATGACCGTTA'3 Abdul-Ghaffar & 

Abu-Risha, 2017 R 5'ATATCCTTTCTGCAGGGATGCAATA'3 

 
 :   PCR تحضير وسط تفاعل البلمرة المتسلسل 3.3....

 (851جدول )المكونات تفاعل البلمرة المتسلسل والكميات التي تم مزجها موضحة في 
 

 DNAمكونات وسط التفاعل المستعملة لتضاعف الدنا( 1.3جدول )ال
Volume Components 

5 μl DNA template 
1.5 μl Forward primer (10pmol) 

15 μl Reveres primer (10pmol) 
12 μl ddH2O 
20 μl Total volume 

 
                   مكونـــــــــــات التفاعـــــــــــل المـــــــــــذكورة أعـــــــــــاله فـــــــــــي األنابيـــــــــــب الموجـــــــــــودة فـــــــــــي العـــــــــــدة الاياســـــــــــية   وضـــــــــــعت 

(Accupower PCR primer kit والتــي تحتــوي علــى جميــع المكونــات االخــرى الالزمــة ألجــراء التفاعــل )
 Tag DNA Polymerase,Tris-Hcl PH 9.0 ,dNNTPs ,KCL ,Mgcl2 ,Stabilizerوهـــي)

,tracing dye PCR وجميــع أنابيـب التفاعـل مزجـت بواسـطة )Vortex  1111وبسـرعةrpm  دقــائق  1ولمـدة
ــــي جهــــاز  ــــك وضــــعت ف  Convential PCRالنظــــام   وباســــتعمال PCR Thermocyclerوبعــــد ذل

thermocycler system .والخاص بكل جين 
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 PCR( ظروف جهاز 3.3جدول )ال

Gene 
Initial 

denaturation 
denaturation Annealing Extension 

Final 

Extension 
Hold 

fimH 
95C° for 

1min. 

95C° for 
30 min. 

56C°for 
30min 

72 C° for 
1 min. 

72 C° for 
10min. 

- 4 C° 

forever. 

1 cycle 30 cycles 1 cycle – 

papC 

95C° for 
1min. 

95C° for 
30 min. 

56C°for 
30min 

72 C° for 
1 min. 

72 C° for 
10min. 

- 4 C° 

forever. 

1 cycle 30 cycles 1 cycle – 

 

 :   هالم االكاروزتحضير  ....1.3
 مل من محلول  1.غرام من مسحو  االكاروز في  158% وذلك بإذابة .45حضر هالم االكاروز بتركيز 

1X TBE buffer)).  شكل رائق، وبعدها  إلىُسخن المحلول حتى الغليان وتم مجانسة المحلول  حتى يتحول
للمحلول ويمزج  0.3mg/ml مايكروليتر من صبغة بروميد االةيديوم   4م، ُيضاف 1.ترك ليبرد بدرجة حرارة 

والذي يكون مثبتا  به مسبقا  Tray)بشكل جيد؛ وذلك برج المحلول برفق. يصب الخليط في لوح التحميل )
ينات الدنا، ويترك في درجة حرارة الغرفة ليتصلب ( الخاص بتكون الحفر الالزمة لتحميل ع(Comboالمشط  
ويرفع المشط بهدوء، وتوضع تحت  (Gel tankحوض الترحيل ) إلىدقيقة، ينقل الهالم المتصلب  .1لمدة 

 1X TBEحوض الترحيل صفيحة سوداء معتمة  لظهور الحفر بشكل واضر و يملئ حوض الترحيل بمحلول 

buffer)حتى تغطي الهالم. توضع عي )( نات الدنا في الحفر بواسطة ماصة دقيقةMicropipette وبحجم )
 DNAالحفرة ويوضع الدليل الحجمي  سطر من العينة خروج عدم مراعاة ماكروليتر من كل عينة مع 41

ladder)مايكروليتر من  1مايكروليتر ويمزج مع  8الهالم  وبحجم  جانبي أحد له على المخصصة الحفرة ( في
 الكهربائي التيار أقطاا بإيصال ((Electrophoresisبعدها تجرى عملية الترحيل الكهربائي دارئ التحميل، 

ما  إلى الزرقاء الصبغة وصول وعنددقيقة  .1 وبعد الموجب باتجاه القطب الترحيل فولت ويتم .7 بقدرة ويجهز
 UV Trans-illuminatorجهاز األشعة فو  البنفسجية   إلىالترحيل وُنقل الهالم  إيقاف تمي الهالم نهاية قبل

 وصّور الحجمي الدليل معبالمقارنة  الجزيئي هحجم وتقدير الدنا حزم لرؤيةنانومتر  181وعلى طول موجي 
 (.Sambrook and Russel, 2001 )التصوير جهاز باستعمال الهالم

 
الرسم لنتائج المضادات الحياتية التي تم الحصول الجدول التكراري مع تم إجراء  التحليل اإلحصائي : ....1

 88االصدار  SPSSباستخدام برنامجي  وتحويلها الى فئات معيارية ومن ةم تحليلها عليها من اقطار التثبيط
  . Microsoft Office Excel 2010وحزمة 
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 : Results and Discussionالنتائج والمناقشة . 1
 : مشخصةنتائج العينات ال 2.1

يوافق  الو  عينة 1.1 أصلمن  E. coliبكتريا  إلىعزلة %( 1511)41 الدراسة الحالية عائدية أظهرت
 4122من اصل  141%( بمجمو  .185) E.coli( حيث بلغت نسبة عزالت Yadav et al, 2012دراسة )
من خالل دراسة ،  UPEC%( لكن في عينات 1511).4( Al-Taai et al, 2018لكن يوافق دراسة ) عينة

على وسط الماكونكي ظهرت المستعمرات النامية كما وأالفحوصات الكيموحيوية ، الصفات الزرعية والمجهرية و 
MacConkey agar  ووسط آكار الدمBlood agar حيث وافقت ( نتائج دراسةAl-Taai et al, 2018 )
  للفحوصات المختبرية.

 :للمضادات الحياتية عزالت بكتريا االشريكية القولونية  التحري عن مقاومة 1.1

 أقـراصباسـتخدام عزلـة  41البـالغ عـددها  E.coliلعـزالت بكتريـا تم التحري عن تأةير المضـادات الحياتيـة 
 أظهـرت ( حيـث451كمـا هـو موضـر فـي الجـدول) الثمانيـة المـذكورةفحص الحساسية الدوائية للمضـادات الحياتيـة 

 ,Ampicillin, Cefixime, Cefotaximeالعـزالت مقاومــة للمضـادات الخمســة ) أننتـائج الدراسـة الحاليــة 

Cefoxitin, Tetracycline( بينما كانت حساسـة لكـل مـن )Imipenem, Amikacin مضـاد ( ومتفاوتـة فـي
(Gentamycin) ( 8ويتمثــــل الشــــكل )نفس لــــ االشــــريكية القولونيــــةاســــية لكــــل مــــن عــــزالت بكتريــــا درجــــات الحس
  أنف ذكرها .التي لمضادات الحياتية ا

مصنفة حسب المضادات ودرجة  E.coli(: التكرارات والنسب المئوية لعزالت الجروح الخاصة ببكتريا 2.1الجدول )
 (. R، مقاومة I، متوسطة Sحساسيتها )حساسة 

 االحصاءات المضاد الحياتي ت
 درجات الحساسية

 الكلي
 (Rمقاومة ) (Iمتوسطة ) (Sحساسة )

2 Amikacin 
 14 1 2 11 التكرار

 100 7.1 14.3 78.6 النسبة %

1 Ampicillin 
 14 14 0 0 التكرار

 100 100 0 0 النسبة %

3 Cefixime 
 14 12 0 2 التكرار

 100 85.7 0 14.3 النسبة %

1 Cefotaxime 
 14 12 0 2 التكرار

 100 85.7 0 14.3 النسبة %

1 Gentamycin 
 14 5 6 3 التكرار

 100 35.7 42.9 21.4 النسبة %

6 Cefoxitin 
 14 14 0 0 التكرار

 100 100 0 0 النسبة %

7 Imipenem 
 14 0 1 13 التكرار

 100 0 7.1 92.9 النسبة %

8 Tetracycline 
 14 14 0 0 التكرار

 100 100 0 0 النسبة %
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 E.coliعزالت بكتريا (: االشرطة البيانية التي تمثل درجات الحساسية للمضادات الحياتية الثمانية مع 2.1الشكل )

( فـي Yadav et al, 2012) فـي الهنـد تعـود إلـى دراسـة تخـالف( فإنها 451وبالمقارنة مع نتائج الجدول )
واســــعة الطيــــف % مــــن العــــزالت هــــي 88%( وكــــون 1258حيــــث بلغــــت نســــبة الحساســــية ) Amikacinمضــــاد 

والتــــي تشــــمل  extended-spectrum0β-lactamasesوالتــــي تختصــــر إلــــى  ESBLلمجموعــــة البيتــــاالكتميز 
عزالت بكتريا االشـريكية القولونيـة المعزولـة مـن لالبنسلينات والسيفالوسبورينات ، أما بالمقارنة مع نتائج الحساسية 

( وافقـت أيضـا  فيمـا يخـص بعـض مقاومـة Abass et al, 2014فنتـائج )، فـي العـرا   UPEC األدرار عينـات
التـي لـم تتطـر  إليهـا نتـائج الدراسـة لكنـه يقـع  Cloxacillinمضادات مجموعة السيفالوسبورينات إشارة منـه الـى 

يقعــان ضــمنها ، فيمــا وافقــت نتــائج  Cefiximeو  Cefoxitinضــمن المجموعــة التــي بعــض المضــادات مثــل 
(Salman et al, 2013 )الـى المقاومـة العاليـة للمضـاد Cefotaxime ( 82بنسـبة )% ومجموعـة مضــادات

( فــي مقاومـة مضــاد البنســلين Al-Taai et al, 2018نتـائج دراســة )أيضــا  ، ووافقـت ايضــا  السيفالوسـبورينات 
إال ، %(1ة )بنسب Gentamicin%( و1بنسبة ) Imipenemو %(21بنسبة ) Cefixime%( و9151بنسبة )
تىكــــد هــــذه األبحــــاث إلــــى أن مجمــــو  العــــزالت  %(8758بنســــبة ) Cefoxitinخالفــــت فــــي مقاومــــة مضــــاد أنهــــا 

 Muti-drag resistanceختالف النسب يعـود إلـى المقاومـة المتعـددة للمضـادات وا ESBLالمعزولة تعود الى 
 وإلى المنطقة الجغرافية واالزمنة واسباا حصول االصابة المختلفة .

 
 



 النتائج واملناقشة الرابعالفصل 
 

(21) 
 

 : E.coliلجينات بكتريا االشريكية القولونية التشخيص الجزيئي  ..3
نانوغرام لكل  4.1-1. ( بينينةع 41) عينات المصلتراوحت تراكيز الحامض النووي المستخلص من 

بالنسـبة  زوج قاعـدي 811وبلغـت حـوالي      زوج قاعـدي 168الـوزن الجزيئـي fimH بالنسـبة لجـين  .مـايكروليتر
مــن خــالل الكشــف  %fimH 7(1852)%  ،papC 8(41)جينــات عــن . قــد تــم الكشــف الجزيئــي  papCلجـين 

ــا  ينالمميــز  كــال الجينــينعــن تتابعــات خاصــة   باســتعمال PCRبواســطة تفاعــل البلمــرة المتسلســل  E.coliلبكتري
كما يالحظ في الشكل  على التوالي زوج قاعدي 811و 172 إذ تعطي نواتج تفاعل حجوم ،برايمرات متخصصة 

إن تضـخيم التتابعـات  إلـىالمسـتعملة فـي هـذه الدراسـة تنتمـي  العـزلةبت من خالل النتـائج أن جميـع  (، وقد851)
ببكتريا االشريكية القولونية المستخدمين للكشف عن عوامـل ضـراوتها كمـا  ينالخاص fimH  ،papCجينات في 

 .(Al-Ganimi & Al-Khafaji, 2015ودراسة ) (Salman et.al, 2013)في دراسة 

الخاصــــة ببكتريــــا  fmHو papC( التكــــرارات للنتــــائج الموجبــــه والســــالبة بالنســــبه للجينــــات 8-1جــــدول )
E.coli  . 

 العدد الكلي  النتيجة السالبة)%(  النتيجة الموجبة )%( الجيناسم 

fmh H 7(1852)% 2(.854)% 41(411)% 

pap C 8(4158)% 41 (8451)% 41(411)% 
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للتابعات المميزة في   PCRعلى هالم االكاروز لناتج تفاعل البلمرة المتسلسل  الترحيل الكهربائي  :(1.1الشكل )
, زوج قاعدي 168بين قطعة حجمها يالذي )على اليمين(  fimHلجيني بكتريا االشريكية القولونية 

M 2.1تركيز الهالم , ( 11,12,13,14, ,4,5العينات الموجبة )( زوج قاعدي, 200) الدليل الحجمي ,
زوج  200بين قطعة حجمها يالذي  )على اليسار( papCوجين  .دقيقة 60فولت لمدة  80الفولتية 

, الفولتية 2.1تركيز الهالم , ( 2,6العينات الموجبة )( زوج قاعدي, 200) الدليل الحجمي M, قاعدي
 .دقيقة 60فولت لمدة  80

بالمقارنـــة مـــع نتـــائج الترحيـــل الكهربـــائي لعـــزالت بكتريـــا االشـــريكية القولونيـــة المعزولـــة مـــن عينـــات األدرار 
UPEC دراســة  فــي العــرا  ، فنتــائج(Al-Ganimi & Al-Khafaji, 2015)  أشــار إلــى جــينpapC  ذو
320bp 8لــ (( مـن العـزالت وهـذا يوافـق نتائجنـا ، أمـا دراسـة ).485%Abass et al, 2014 فقـد أشـار الــى )

وهــذا بــالطبع  UPEC%( مــن عــزالت 84) 81لـــ 508ذو fimH%( ولجــين 89) 88لـــ 328bpنفــس الجــين ذو 
 510bpذو  fimH( فكانــت نتائجــه عــن Alwan & Khwen, 2017يخــالف نتائجنــا ، وبالنســبة لدراســة )

، أمــا بالنســبة الخــتالف البــوادئ التابعــة لترحيــل الجــين يخــالف أيضــا  نتائجنــا  UPEC%( مــن عــزالت 411)42لــ
 N27%( مــن ســاللة .425) .لـــ 200bpذو  papC( فكانــت نتائجــه عــن Salman et al, 2013لدراســة )
هـي أقـل مـن التـي حصـلنا عليهـا  α-hemolysinيوافق لنتائج دراستنا نتيجة كـون نسـبة  ذلك ال UPECلبكتريا 

%( فـال تصــلر الدراســة للمقارنـة ، وبالنســبة نتــائج 411)41%( مــن العـزل بينمــا كانــت نتائجنـا جميعهــا 8858)7بــ
وهـذا  %(411) .4موجـود فـي  890bpذو  fimH( فقـد أشـاروا إلـى أن جـين Al-Taai et al, 2018دراسـة )

( إلــى أنــوا  مختلفــة مــن كــال 1021فرحــان وآخــرون ، ذاتــه ، فــي حــين أشــار ) البــادئيخــالف نتائجنــا الخــتالف 
-Abdul-Ghaffar & Abuالجينـــين لـــم توافـــق دراســـتنا الخـــتالف البـــوادئ ذاتهـــا ، وأمـــا بالنســـبة لدراســـة )

Risha, 2017 فقد اشارا كال منهما إلـى أن )fimH  508ذوbp ( يخـالف نتائجنـا كـون البـوادئ 2251) 12لــ%
وأخيــرا  بالمقارنــة  UPEC%( فقــد خالفــت كــون العــزالت هــي 81)18لـــ 200bpذو  papCمختلفــة عــن دراســتنا و

%( فقـد خالفـت 411)81لــ  878bpذو  fimHفقـد بينـت نتـائج دراسـته أن الجـين ( Merza, 2017مع دراسة )
 . نتائج دراستنا الختالف البوادئ أيضا  
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 االستنتاجات والتوصيات :. 1
 االستنتاجات : 2.1

مما يرجر وجود أخماج الجروح والتي تم عزل البكتريا منهـا  UPECوجود جميع عزالتنا مطابقة لعزالت  -4
 باألدوات الجراحية الغير المعقمة وعدم العناية بالجرح .  E.coliنتيجة تلوث الجرح ببكتريا 

ممــا  UPECلمــا هــو موجــود لــبعض ابحــاث المتعلقــة ببكتريــا  وافــقأةبتــت النتــائج أن الجينــات المبحوةــة ت -8
 .ووجود الجينات يدل على ضراوة البكترياات صحة نتائجنا دل على إةبي

وجود المقاومة العالية لمجموعـة البنسـلينات والسيفالوسـبورينات يـدل علـى أن العـزالت تعـود الـى مجموعـة  -1
تعــود الــى عــدم تــداول  Imipenemوأن الحساســية العاليــة لمضــاد  ESBLواســعة الطيــف للبيتــاالكتميز 

  هذا المضاد خارج المستشفى لتفادي حدوث المقاومة الدوائية المتعددة .

 يات :التوص 1.1
 المعزولة من أخماج الجروح . E.coliإجراء بحوث متعمقة ببكتريا  -4

المستشــفيات ودور المراكــز الصــحية فــي المــدارس ودور  بــينمــن خــالل النشــر الفعالــة التوعيــة الصــحية  -8
 . والحرص على نظافة االدوات الجراحية من التلوث واإلعالم الحضانة

 لمختلف انوا  االصابة . E.coliإجراء بحوث تتعلق بأنوا  أخرى لعوامل ضراوة بكتريا  -1
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Abstract 
Fourteen wound   Samples was collected from Baquba Teaching Hospital from 

1st of Dec. 2018 till 31th Jan. 2019, This study have included Adults wound 

infections and those samples were isolated inside Hospital Labs of Microbiology, 

Later samples were transport from the Hospital to PCR Lab of Biology Department - 

College of Sciences, University of Diyala.,the E.coli sample were examinated its 

resisrtance and sensitive to antibiotics  Results shows 5 Antibiotic have been resisted 

(Ampicillin, Cefixime, Cefotaxime, Cefoxitin, Tetracycline ) as follows (100%, 

85.7%, 85.7%, 100%, 100%) while there are 2 antibiotics have been sensitive 

(Imipenem, Amikacin) as follows (92.95%,78.6%) and intermediated in 

(Gentamycin) with (42.9%). 

later DNAs were extracted from 14 of  ns E.coli and then two genes were 

selected  (papC , fimH)  to identified  causes of adhesion virulent factor   using PCR 

device and its specific Primers, Gel electrophoresis done later. DNA concentrations 

that was extracted from E.coli isolates ranged between 49- 150 ng/μl. Molecular 

detection of fimH genes was 7(50%), papC was 2 (14%) characteristic of the 

virulence of Escherichia coli.  
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