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الخالصة:

تضمنت الدراسة جمع 933عينة من بيئات مختمفة والتي شممت السريرية والغير سريرية حيث جمعت 339عينة سريرية(ادرار،
جروح،حروق ،خروج ،قشع) اما الغيرسريرية (التربة والمياه) فقد كان مجموعيا 601عينة خالل الفترة من تشرين الثاني  3062ولغاية

شباط .3062تـم تشخيص  26عزلة بكـتيرية تع ـود ال ـى بكتريـ ـا  K. pneumoniaeبأستخدام طرق التشخيص الم ـظيرية وال ـزرعية

والكيموحيوية وتم تأكيد التشخيص بأستخدام  API20Eوبأستخدام جيازالفايتك .vaitek2أظيرت نتائج اخـتبار مقاوم ـة الـمضادات

لمعينات ال ـمعزولة مـن الحاالت المرضية المختمفة والمصادرالبيئية (التربة،المياه) لـ 63من المضادات الحياتية مـن مختـمف الـمجاميع
تباينا فيما بينيا بين مقاومة وحساسة ليذه المضادات بينما كانت البكتريا حساسة وبنسبة %600فقط لممضاد الحيوي
.Imipenemصممت عـدد مـن ال ـبادئات المتخصصة لم ـكشف ع ـن البكتريا ب ـاستخدام جين مميز فييا والكشف ايضا عن مقاومتيا
لممضادات بأستخدام تقنية تفاع ـل البممرة ال ـتسـمـسمـي الـمتعدد  Multiplex PCRلمكشف عن وجود او غياب ثمانية انواع م ـن الجينات

 magA, rmpA ,htrA ,Uge-1 ,gent-2, blaCTX ,terA-, StrA-2المشفرة لعوامل الضراوة الرئيسية لتشخيص

K.

.pneumoniaeواظيرت النتائج وجود تباين في المحتوى الجيني بين العزالت فقد احتوت 22عزلة بكتيرية عمى الجين  rmpAوالذي
يمكن ان يتخذ كمؤشرتشخيصي وفي نفس التفاعل تم الكشف ع ـن وجودجينات م ـقاومة ألربعة م ـن المضادات الحياتية العائدة الـ ـى

مجاميع مختمفة ( )StrA, terA ,blaCTX, gent-2حيث احتوت كل عزالت K.pneumoniaeعم ـى جين  .StrAوم ـن خالل ىـ ـ ـذه
الدراسة يمكن استثمار تقنية البممرة التسمسمية المتعددة كوسيمة ل ـتمييز ال ـبكتريا ال ـمعزولة م ـن م ـصادرمـختمفة بصورة دقيقة وتشخيص
مقاومتيا لممضادات الحياتية الشائعة االستعمال بوقت قصير وجيد اقل دون الرجوع الى الفحوصات الروتينية المعروفة.

كممات مفتاحيةmultiplex PCR, antibiotic resistance, Klebsiella pneumonia, virulence gene :

المقدمة

الكمبسيال الرئوية تسبب اصابات خطيرة تتضمن تقيحات الكبد
والتيابات باطن العين والتيابات السحايا وىذه االصابات قد

تعد الكميبسيال الرئوية من بين أكثر األجناس البكتيرية السالبة

تؤدي الى الموت وقد اقترنت ىذه االصابات باالنماط

لممون كـ ـرام المسببة لألمراض ] .[1وتنتشر الكميبسيال الرئوية

المصمية لمكمبيسيال الرئويو K1و .K2وتعد ىذه االنماط من

في امـاكن واسعة من البيئة وىــي التربة والمياه والنباتات وىـ ــذه

اخطر االنماط المصمية المتالكيا عوامل ضراوة تمكنيا من

البكتري ــا أصبحت تغطي مي ـ ــاه الصـ ـ ـ ــرف الصناعية] .[2

التيرب من الجياز المناعـ ـي لممضيف والتسمل الى مجرى

وى ـ ـي مـ ـن الممرضات االنتيازية الميمة ال ـتي تسبب العدوى

الدم ومن ثم غزو االنسجو وخاصة ال ـصفو المظيرية ف ـرط

المكتسبة مــن المستشفيات والتـ ـ ــي تيدد الحي ــاة وتسبب

الـ ـزوجيو

األم ـراض السريرية المكتسبة كالتياب مجرى الــدم وااللتيابات

المـخاطي ـو

mucoviscosity

[4]Hyper

.phenotypeتتـ ـوزع البكتريا عـ ـمى نطـاق واسع ف ـ ـي

الــتي تصيب األطــفال ال ــخدج فــي وحـ ـ ــدات العناية المركزة

الجيازال ـيضمي gastro intestinalوالجيازالبولي urinary

وان س ـالالت الكمبسيال ال ـ ـرئوية مقاوم ـ ــة لع ــدد مـ ــن األدوية

tractوالـ ـجيازالتنفسي respiratory tractوكـ ـذلك تــوجد

وأصبحت متزايدة وذات صمة بالمشاكل الطبية في جميع

بصورة طبيعية لـ ـ ــدى االشخاص االصحاء وىي تسبب العدوى

انح ــاء العالم مما تؤدي الـى جعل الخيارات العالجية السريرية

خصوصا ع ـدوى المستشفيات ويسبب ىذا الممرض
̋
األنتيازية

محدودة لذا برزت الحاجة لتطويـ ــر س ــتراتيجيـ ــات عـ ــالجية

التياب الجياز التنفسي الحاد مثل االلتياب الرئوي ومـ ـن

جــدي ــدة فضالً ع ـ ــن الع ــالج بالمضــادات الحيوية التقميديـة

األمراض االخرى الناجمة ع ـ ـن ىذا الكائن تشمل التياب

].[3لقد ظيرت في العقود الثالثة االخيرة عزالت غازيو من
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المسـ ـ ـالك

ال ـبـ ــولية

والتيـ ــابالجـ ــروح

infection

tract

infection

والخـ ـ ـ ـراجات

abscessesوالتسمم

sepsisواالسيال

diarrheaومعظم

urinary

الدىني Lipo poly saccharideبسبب ان سكاريد المحفظة

wound

في

يحتوي

الحامضglucoronic

عمى

الذي

يدخل

تركيبيا].[10
الكمبسيال

تتميزCTX-Mبتحمميا

الرئوية

لمسيفوتاكسيم

األنتقائي

مرتبطةبمعـدل الوفيات ف ـ ــي المستشفى اذا ع ـ ـ ــولجت بشكل

( )Cefotaximeبــدال من سيفاتزيديم ( )Ceftazidimeعمى

غيـ ـ ــر صحيح].[5

الرغم من ان بعض أنواع CTX-Mمثل CTX-M-15يمكـن

تمتمك الكميبسيال الرئوية العديد من جينات الضراوة الجديدة اذ

ان تحمل.[11]Ceftazidim.

يعد جين magAجـ ـ ـين كروموسومي يسبب فـ ـ ــرط المزوجـ ـ ـ ــة

جينHtrA

يعتبر
تصنيع

المخاطيـ ـ ــة hyper mucoviscosityكما حددت بواسطة

من

الجينات

Lipopolysaccharideفـي

الم ـ ـسؤولة
الكميبسـيال

عن
الرئوية

النتائج األيجابية فـ ـ ـي أختبارات سـ ـمس ـمة الم ـزوجة وال ـمادة

المتميزة وراثيا ويعدم ــن األليات الجديدة لضراوة الكميبسيال

المخاطية mucoviscosityوى ــذا الجين يعتبر جزءا م ـن

الرئوية .أن التحميل الجيني لمكروموسومات المطفرة حددت

سك ـ ـاريد المحفظة  polysaccharideالم ـرتبط بالـ ـ ـنمط

وجــود نواقل ف ــي جين HtrAوى ـ ـ ـ ـ ـو يشارك في ضراوة ان ـواع

المصمي  K1ويساىم في فوعة البكتريا ]. [6لقد ت ـم تحديد

مختمفة من الكائنات الحية وان طـف ـرات ىذا الجين في ىذه

الجينmag Aبأنو جين الضراوة والـ ـجيـن المرتبط بالمزوجة

االنواع أظيرت أن ـخفاضا في قدرتيا عمى البقاء عمى قيد
الحياة فـي الفاجات الكبيرة ربما بسبب زيـ ــادة الحساسية

فـ ــي السالالت المسبـبة لألمراض في تايوان والمتسببة لتقرحات
الكبد وقد وصف ىذا الجين بأعتباره عامل م ــن ع ـوامـل الفوعة

لألجياد التأكسدي يجعميا أكثر عرضـة ألليات القتل التي

اوالضراوة الجديدة المسؤولة ع ـ ـن زيادة الضراوة فــي بعض

تعتمد عمــى أوكسجين المضيف] [12وىـذاالجين ل ـ ـو دور كبير

سالالت الكميبسيال الـرئـوية ].[7

ف ـ ـ ـي مساعدة الكائنات الحية عمـى البقاء تحت الضغوط البيئية

أن جين الضـراوة magAالذي يرتبط بمـ ـ ـزوجية أصبح

عمى قيد الحي ــاة مثل األجياد التأكس ـ ـ ـ ـ ـدي ودرجات الح اررة
العالية].[13

م ـ ــؤخ ـ ـ ـ ار مع ــروف ف ـ ــي السالالت المرضية في الكميبسيال
الرئوية وتم الكشف عنو في الغالبية العظمى في الكميبسيال

المواد وطرائق العمل

تكون مق ــاومة لمقتل مــن قبل المصل والبمعـمة ] .[8كما يعد

بيئـ ـ ـات مختمفة والتـ ـي ش ـ ـممت ال ـ ـسريرية والغيرسريريةحيث

الرئوية المعزول ـ ــة من خراجات الكبد والمرتبطو مع HIVوالت ــي

جمع العينات وتشخيص العينات-:تم جمع ( )933عين ـة مـ ـن

جين  rmpAالمسؤول عن الصفة المظيرية فرط المزوجة

جمعت

المخاطية وىو من عوامل الضراوة االخرى الموجودة ف ـي

شممت(ادرار،خروج،جروح،حروق،قشع)من مستشفى الرمادي

الجنس  Klebsiellaوالمنقولة عـ ـ ــن طريق البالزميد وان

التعميمي العام اما الغير سريرية شممت (التربةوالمياه)جمعت

منظ ــم النم ــط المظيري المخاطيAال ـ ـ ـذي يشفر تصنيع

 601عينة من اماكن مـ ـختمفة ولمفترة الواقعو من تشرين الثاني

سكريات المحفظةو ىذا الجين قد يزيد مـ ـ ــن قدرة البكتريا عمى

3062ولغاية شيرشباط  .3062واجريت الفحوصات الزرعية

التيرب م ـ ـن البمعمة م ــن قبل الفاجات الكبيرة] .[9يمنح

والم ـ ـجيرية والكيموحيوية اعتمادا عمى المصادر العممية

لزوجية عالية لمنمط الظاىري وينظم تصنيع السكريــات
المتعددة لممحفظة وقد وصـ ـف الول مرة مـن

339

عينة

من

حاالت

سريرية

مختمفة

المتبعة عالميا لتشخيص البكتريا][16]، ,[15],[14اضافة

قبل

ال ـ ـى استخدام نظام  API20Eواخي ار تم استخدام التشخيص

Nassifوالذي اوضح ان ازالة الجين rmpAيمكن ان يقــمل

الكيموحيوي باستخدام جياز  vitek2ومن ثم اختبرت مقاومة

مـ ــن الضراوة ،وقداثبتت الدراسات ان السالالت الت ـ ـي تحمل

العزالت البكتيرية لممضادات الحياتية بطريقة االقراص طبقا

جين rmpAمرتبطة مع النمط المظيري الــذي يعـرف بـأسـم

ل ـ] [17لمتعرف عمى مـ ـدى حساسية الع ـزالت البكتيرية قيد

فــرط المزوجية المخاطية].[5وم ـ ـ ـن ناحية اخرى ان rmpA

الدراسة لممضادات الحياتية بأستخدام مجموعة من اقراص

ثانويا فــي الضراوة مقارنة مع وجـ ـ ـ ـ ــود النمط
̋
يمعب دو ار ̋

المضادات الحياتية المجيزة من قبل شركة Al-Raze

المصمي K2,K1وان ىـ ــذا الجين المشفر ينظــم النمط

العراقية

المخاطي الظاىري الذي قــد يكون موجودا عمى كروموسوم

استخالص

ام ـا جين  Ugeفيشارك ىذا الجين في تصنيع الحامض

واعتمادا عمى تعميمات الشركة المصنعة تمت عممية

البكتريا او عمى البالزميد ].[7

وتنقية

الدنا

الجينومي-:تـ ـم

االستخالص

بـ ـأستعمال عدة االستخالص المجيزة م ـ ـن شركة Geneaid

galacturonic acidمنUDP-glucoronic acidوى ـ ـ ـ ــذا

استخالص الحمض النووي  DNAمن العزالت البكتيرية البالغ

الجين يعتبر ج ــزء من الكتمة الحيوية المصنعة لمعــديد السكري ــد

عددىا 26عزلة بكتيرية التي تم تشخيصيا مسبقا.
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البادئات المستخدمة -:صممت عدة بادئات نوعية والتي تم

,StrA

تصميميا بشكل خاص ليذه الدراسة لغ ـرض دراسـة جينات

مجفد()Lyophilizedمن شركة  Bioneerوقد تمت اعادة

وال ـ ـ ـتي

تذويبيا بحجم من الماء المقطر والمعقم بحسب توصيات

الضراوة ومقاومة المضادات الحي ـ ـ ـاتية بأعتماد برنامج

الشركة

 Primers3والـ ـ ـخارطة الـ ـ ـجينية لب ـ ـكتريا الكـ ـ ـميبسيال الموجوده
عمـ ـ ـى م ـوقع NCBIوالتـ ـ ـي تستيدف ج ـ ـ ـينات الـ ـ ـيدف
(

),blaCTX

ج ـ ـيزت

بشكل

مسحوق

والحصول

عمى

محمول

خزين

لكل

بادئ

بتركيز 600Pmol/µlثم حفظ ىذا المحمول الخزين بدرجة
ح اررة 30-م

htrA,Uge,magA,rmpA,gentamycin,terA

جدول ()0البادئات المستخدمة في الدراسة Primer Selection
حجم الناتج
()bp

اسم البادئ

تسلسل البادئ

htrA
F
'5'-GCTGGTGAACCTCAACGGCGAA-3
447
htrA
R
5'-ACCTGGGTCTGGTTGCTCTGCT-3
uge
F
'5'-TGTAATCCCGCAGGCCAATGCC-3
260
uge
R
'CCTTCACTGACGTTTGCGGCCT-3'5magA
F
'5'-AGGTCAGGCAGCTGTTGTGAACG-3
323
magA
R
'ACTGGCCATATTGCTCCGTTGC-3'5rmpA
F
'5'-ATGTGGCTTGACGTTTCGGGGG-3
191
rmpA
R
'5'-CATTGCAGCACTGCTTGTTCCTTT-3
gent
F
'5'-ATGCATCGATGGTCGCGGTTGG-3
390
gent
R
'AGCACTGAGCAAAGCCCACGAC-3'5terA
F
'5'-CCGTGAACAGCTTTCGTGGGCA-3
103
terA
R
'TCCGTCAGCTGATAACGGGCCA-3'5blaCTX F
'5'-GCTTTGCGATGTGCAGCACCAG-3
497
blaCTX R
'AACCCAGGAAGCAGGCAGTCCA-3'5strA
F
'5'-CGCAATGCCGTCAATCCCGACT-3
299
strA
R
'AAGGCGCGCTCTGCTTCATCTG-3'5HtrA: high temperature requirement A ,Uge: uridinediphosphate galacturonate4-epimerase , magA:
mucoviscosity associated geneA , terA: tetracyclines ,StrA: streptomycinA, rmpA: regulatore of
mucoidphenotypeA ,gent: gentamycin, blaCTX: B-Lactamase cefotaxime
التحري عن الجينات البكتيرية باستعمال تفاعل البممرة

وزع المحمول التفاعل الرئيسي عمى انابيب سعة 0.3مميميتر

المتسمسل -:Multiplex PCRحضرمزيج التفاعل الرئيسي

وبحجم 33مايكروليتر لكل انبوبة بعدىا اضيف الى كل انبوبة
 9مايكروليتر من الـDNAالخاص بكل عينة ليصبح الحجم

الغير حاوي عمى الـ  DNAالمستخمص من العزالت البكتيرية

لعمل تفاعل  MultiplexPCRلبكتريا K. pneumoniae

النيائي لكل عينة 32مايكروليترباستثناء السيطرة السالبة بعدىا
وضعت العينات في جيازالبممرة الحراري وضبطت الظروف

وتم تحضير مزيج تفاعل لـ 26عينة DNAمن ىذه البكتريا

المثمى لتنفيذ تقنية  PCRكما في الجدول رقم( )3ثم حمل

باألضافة الـ ـ ـى ذلك تم اضافة عينة سيطرة سالبة مع البادئات

المزيج

ال ـ ـتي من المفترض ان تعطي نتيجة سالبة ليذه البكتريا

في

حفر

ىالم
3

االكاروزالمحضربتركيز

10(%6.2دقيقة 7،فولت /سم ) لمكشف عن وجود الجينات.

ليصبح عدد العينات الكمية لكل مزيج تفاعل 23عينة ومن ثم

جدول( )5الظروف المثمى لمتفاعل
No.of cycles

30

Time

Temperature

Step

3 min

95 Cᵒ

Pre-Denaturation

30 sec

95 Cᵒ

Denaturation

1 min

58 Cᵒ

Annea ling

1 min

72 Cᵒ

Extension

7 min

72 Cᵒ

Final Extension
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النتائج والمناقشة

مقارنتيا مع الجداول القياسية الواردة في] .[19واظيرت
النتائج المبينة في الجدول ( )9ان ىنالك تباينا واضحا ف ـي

بعد اجراء الفحوصات الكيموحيويةلمعزالت البكتيرية المعزولة

مقاومة العزالت قيد الدراسة تجاة المضادات المستعممة فقد

م ـن المصادر السريرية والغير سريرية تم تشخيص  26عزلة

اوضحت

مـ ـ ـن مجموع العينات الـ ـكمي وال ـ ـمعزولة م ـ ـن م ـصادر

ومصادربيئية

وتعد االخيرتان من المصادرالبيئية)والباـمغ عددىا  933وذلك

جيازالفايتك.vitek2اذ

اظيرالفحص

وحساسة لممضادات الحيوية قيد الدراسة .بينما كـ ـانت البكتريا

استخدم

المجيري

حساس ـ ـة بنسبة %600فقط لممضاد الحيوي .Imipenem

والتصبيغ

وىـ ـذه النتيجة متـ ـوقعة ربما يـ ـعود السبب الـ ـى االستعمال

بصبغة كرام بانيا عصيـ ـات قصيرة سالبة لصبغة كرام مرتبة

الواسع والعشوائي لممضادات الجرثومية وقمة الوعي الصحي

بشكل مفرد او مزدوجة او بشكل سالسل قصيرة مطابقة لما

باألضافة الى استخدام معقمات عشوائية من قبل السكان

جاء في].[18اج ـري أختبار مقاومة المضادات بطريقة

لتعقيم مياه الشرب وىذا يقود الى تطور اليات مقاومة في

االقراص لمعرفة مـ ـ ـدى حساسية او مقاومة ع ـزالت بكتريا

K.pneumpniaeتجاة

حيويا.اعتمادا

63مضادا

شممت التربة والمياه كانت مقاومة الغمب

المضادات الحيوية واختمفت العزالت فيما بينيا بين مقاومة

اعتمادا عمى الصفات الزرعية والمجيرية والكيموحيوية
وباستخدام

المحمية

K.pneumoniaeالمعزولة من مناطق اصابات مختمفة

مختمفة(ادرار،حروق ،قشع،خروج ،جروح،التربة واخي ار المياه

نظامAPI20Eوكذلك

النتائج

ان

العزالت

لبكتريا

سالالت بكتريا  K.pneumoniaeلممضادات الحيوية][20

عمى

قطرمنطقة التثبيط المحيطة باقراص ىذه المضادات ومن ثم
جدول()3مقاومة البكتريا

العزالت
الجروح
الحروق
الخروج
االدرار
القشع
التربة
المياة

AK
R
R
34
30
30
30
30

AMC
R
R
R
R
R
R
R

 Klebsiellapneumoniaeلممضادات الحيوية من مختمف مناطق العزل

CTX
R
R
R
R
30
30
R

CIP
40
34
36
30
24
36
30

من خالل استخدام تفاعل البممرة المتسمسل

CFM
R
R
R
R
30
30
R

Multiplex

GN
R
R
16
24
20
24
R

TMP
30
40
22
20
36
43
R

Cm
36
30
30
30
40
30
34

TE
16
R
26
R
R
20
R

CEP
R
R
R
R
R
R
R

IPM
28
20
46
36
34
36
40

V
20
R
R
R
R
18
R

الى ضراوة العزالت فضال عن مقاومتيا الغمب المضادات

 PCRوباستخدام ثمانية بوادئ حيث قسمت ىذه البوادئ الى
االولى

شممت

البادئات

االربعة

الحيوية وىذا ما يؤكدان لبكتريا K.pneumoniaeدو ار ميما
في احداث الخمج بالمجاري البولية طبقا لما ذكره].[21فضال

عمى

اربع

مناطق

جينية

عن متعدد السكرايد المكون لممحفظو ومتعدد السكرايد الشحمي

ىذه الجينات االربعة في تفاعل واحد اظيرت النتائج

التاثيرالقاتل في نظام المتمم وتشمل تمك االليات انتاج االنزيم

مجموعتين،المجموعة
المستخدمة

لمتعرف

فان بكتريا  K.pneumoniaeتمتمك اليات اخرى لمقاومة

وىي( )htrA,gent-2,terA, Uge-1حيث تبين عند دمج
الموضحة في الصورة( )6ظيور الجين التشخيصي اضافة

المحمل لبروتين السيرين المحفزبالصدمة الح اررية والذي

)1,terA-1في جميع العزالتالبكترية مع ظيور حزم واضحة

Ugeفي العزالت البكتيرية يدل عمى حمميا الحد عوامل

يظيرىذا البادئ في بقية العزالت وان ظيور جينات الضراوة

الجين عن متعدد السكريات مع المستضد Oمع وجود

يشفرمن قبل جين.[22] htrAواوضحت النتائج وجود جين

الى جينات البوادئ لممضادات الحيوية(gent-2,Uge-

في العزالت ()6،3،2،1،61اما بالنسبة لمبادئ  htrAلم

الضراوة التي ليا دور كبير في امراضية البكتريا اذ يعبر

الكبسولة عمى جدران البكتريا].[23

االربعة في اغمب عينات البكتريا المعزولة من االدرار يشير
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صورة( :)0تفاعل  PCRلمكشف عن جينات الضراوىبأستعمال البوادئ االربعة (terA - 1وحجميا  103زوج قاعده uge-1 ،

وحجميا  260زوج قاعده  gent-2،وحجميا  390زوج قاعده  htrA ،وحجميا  447زوج قاعدة )،المسار  M DNAقياسي
،المسار 3-1عزالت الخروج  ،المسار9-4عزالت الحروق ،المسار 13-10عزالت الماء  ،المسار 18-14عزالت االدرار ،
بأســـتعمال ىالم االكـــــاروز 60( %1.5دقيقة  7،فولت\سم. )5

اما

المجموعة

الثانية

شممت

التشخيصية وتدل الى ان العزلة ذات نمط مصمي نوع

الجينات

( )rmpA,magA,StrA,blaCTXحيث تبين بانو عند دمج

]. K2[26ومعظم العينات ال ـ ـحاممة ل ـجين  rmpAتحمل ايضا

لمجينات االربعة فـ ـ ـ ـي

].],[28وان امتالك العينات ل ـ ـجين magAىومحدد بالنمط

جميع العزالت وتتفاوت ظيورىا من عزلة الى اخرى اعتمادا

المصميK1ويرتبط بالصفة فرط المزوجية المخاطية نالحظ من

عمى نوع ومكان عزل البكتريا وضراوتيا وقد ظير بان جميع

خالل ىذه النتائج الحصول عمى نسبة قميمة من البكتريا تابعة

جينات انتاج انزيم  blaCTXوىذا يـطابق ما اشار الية [27

ىذه الجينات في تفاعل واحد اظيرت النتائج الموضحة في

صورة ( )3ظيور المناطق الجينية

العزالت تمتمك جين الضراوة rmpAمما يدل عم ـ ـى امتالك

لمنمط المصمي  K1وتغمب النمط المصمي K2عمى]K1[29

يقع عمى بالزميد اقتراني كبير الحجم حسب ما اشار

عمى ضراوة العزالت ومقاومتيا لممضادات الحيوية قيد الدراسة

بينما تمتمك جميع العزالت عمى جين الضراوة StrAمما يدل

العزالت فرط لزوجة مخاطية منتجة من جين  rmpAوالذي

الييا[24][25],وان امتالك العزالت لجين rmpAمن الصفات

صورة ( : )5ناتج تفاعل  PCRلمكشف عن جينات الضراوة باستعمال البوادئ األربعةrmpAوحجميا  191زوج

قاعده  strA ،وجحميا  299زوج قاعده  mag A ،وحجميا  323زوج قاعده  bla CTX ،وحجميا  497زوج قاعدة

)،المسار  M DNAقياسي  ،المسار 3-1عزالت الخروج  ،المسار9-4عزالت الحروق  ،المسار 13-10عزالت الماء  ،المسار
18-14عزالت االدرار  ،بأســـتعمال ىالم االكـــــاروز 60( %1.5دقيقة  7،فولت\سم. )5
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Abstract:This study includes collected of 399 samples from different sources included clinical and non clinical
samples. 293 clinical samples (urine, wounds, burns, stool, sputum). Non- clinical samples included 106
samples (water, soil) from November 2014 through February 2015. 51 samples were diagnosed as K.
pneumoniae using phenotypic, biochemical and cultural diagnosis features and definitely diagnosed
with API20E and vaitek test. Results of antibiotic resistance against different antibiotics showed that K.
pneumoniae isolated from clinical and non- clinical samples varied in their resistance to these
antibiotics and all isolates were sensitive 100% to Imipenem. A number of specific primers were
designed to detect bacteria by using distinct gene and also to detects resistance to antibiotics using
multiplex PCR technology for the presence or absence of 8 genes(magA, rmpA, htrA, Uge-1, gent2,blaCTX, terA-1,StrA-2) that encodes for main virulence factors to diagnose K. pneumoniae. The
result showed that that 45 isolates had rmpA which might be used as detection marker, in the same
reaction of multiplex PCR detection of 4 genes related with resistance to different antibiotic
groups(StrA,terA,blaCTX,gent-2) were done all K,pneumoniae contained StrA gene. According to this
study we can concluded that multiplex PCR can use to distinguish isolated bacteria from different
sources more correctly and also to determine its antibiotic resistance that are widely used in short time
and little effort without need to routine testing.
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