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المقدمة
تعػد جرثومػػة  S.pneumoniaeمػػف الجػراثيـ الموجبػة لصػػبرة كػراـ تظهػػر بنػػكؿ ثنا يػات او س سػػؿ قصػػيرة يػػر متحركػػة

وسػػالبة ختبػػار الكاتػػالي وا وكسػػيدي  ،اختياريػػة هوا يػػة اع تنمػػو بنػػكؿ اف ػػؿ عنػػد تػػوفير ػػا  CO2بنسػػبة  %0وتعطػػي تحمػ

ج يػاً  α- hemolysisعمػػى وسػػط اكػػار الػػدـ ،كمػػا ولهػػا القابميػػة عمػػى التحميػػؿ الكامػػؿ  β-hemolysisتحػػت الظػػروؼ ال هوا يػػة

وتظهر هالة ار قة حوؿ المستعمرات في وسط اكار الدـ اثر هعا النوع مف التحمؿ لكريػات الػدـ الحمػ ار ).(Ryan and Ray 2004
يمك ػػف التمييػ ػ ب ػػيف جرثوم ػػة

 S.pneumoniaeوبق ي ػػة انػ ػواع الس ػػبحيات م ػػف خػ ػ ؿ اختب ػػار الحساس ػػية تج ػػا ا وبتج ػػيف

 Optochin testاع تبدي حساسية تجا هعا ا ختبار في حيف اف باقي ا نواع مقاومة لم )(Jia et al., 2022

وص ت جرثومة  S.pneumoniaeعمى انها مف الجراثيـ المتعاينة في البمعوـ ال موي في معظـ ا نخاو ا صحا

حيث انار الباحث ) Hryniewicz and Sadowy (2020الى اف جرثومة S.pneumoniae
التي تنمؿ انواع السبحيات المتعاينة في ا نساف والتي توصؼ بكونها

تنتمي الى مجموعة mitis

تتسبب باألمراض ا

ناد اًر فيما عدا جرثومة

 S.pneumoniaeوالتي تعد جرثومة انتها ية مت كها عوامؿ فوعة تؤثر في انتنار وانتقاؿ العدوى متسببة بأمراض خطيرة

منها عات الر ة ،التهاب ا نية الدماغ ،التهاب نراؼ القمب وتجرثـ الدـ Al-Jubory and Essa, 2022
لُ ػػوحظ لممػ ػرة ا ولػ ػػى قابمي ػػة الجرثومػ ػػة

 S.pneumoniaeعم ػػى افػ ػ ار الهيمو يسػ ػػيف واعطػػػا الػ ػػنمط التحميمػػػي نػ ػػوع β-

 hemolysisعػػاـ  1990اع انػػار الباحػػث  Canvin et al., 1997الػػى اف ظػػروؼ التح ػػيف ال هػ ػوا ي تحػػث جرثومػػة
 S.pneumoniaeالنامية عمى وسط اكار الدـ عمى التحميؿ نػوع بيتػا كمػا واف الم ػادات الحيويػة والتػي مػف نػأنها تحطػيـ جػدار

الخمي ػ ػ ػػة الجرثومي ػ ػ ػػة ت ػ ػ ػػؤدي دو ار هام ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي تحري ػ ػ ػػر انػ ػ ػ ػ يـ الهيمو يس ػ ػ ػػيف وافػ ػ ػ ػ ار عب ػ ػ ػػر الج ػ ػ ػػدار وق ػ ػ ػػد اك ػ ػ ػػدت د ارس ػ ػ ػػة الب ػ ػ ػػاحثيف
 Tabata and Nagamue, 2021عمى قابمية انواع مجموعة  mitisب منها  S.pneumoniaeعمى انتاج الهيمو يسيف عي

القابمية التحميمية مف النوع بيتػا  β-hemolysisويطمػؽ عميػم تسػمية الهيمو يسػيف ال نمطػي  atypical hemolysinوالػعي ينػابم
بنػكؿ كبيػر نػوعيف مػف الهيمو يسػيف النمطػي  CDC typical hemolysinو  SLSالػعي تنتجػم كػؿ مػف جرثومػة  E.coliو
S.pyogenes
ينتمػػي  β-hemolysinالػػعي ت ػػر جرثومػػة  S.pneumoniaeالػػى الصػػنؼ ا وؿ مػػف البكتريوسػػينات  class Iوهػػي

ببتيػػدات  competitive peptidesعات و ف ج ي ػػي صػػرير اقػػؿ مػػف  0ثابتػػة ح ارريػػا تتسػػبب بتثبػػيط األن ػواع الجرثوميػػة ا خػػرى
ألجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى المرػػعيات التػػي يوفرهػػا الم ػػيؼ وتبػػر فعاليتػػم بتعطيػػؿ تكػػويف جػػدار الخ يػػا الجرثوميػػة ا خػػرى او تحطػػيـ

الحمض النووي وتت وؽ جرثومة  S.pneumoniaeعمى باقي ا نواع الجرثومية المسػتعمرة لمبمعػوـ ال مػوي فػي افػ ار هػعا النػوع مػف

الببتيدات 2021) Vogel and Spellerberg,

 S.pneumoniaeم ػػف خػ ػ ؿ المنظوم ػػة blp

ُينػ ػ ر ألنت ػػاج البكتريوس ػػيف ن ػػبيم الببتي ػػد  β-hemolysinف ػػي جرثوم ػػة
) Bacteriocin like peptidوالتػػي تحػػوي مػػا يقػػارب  9جينػػات مسػػؤولة عػػف انتػػاج ان ػواع الببتيػػد التنافسػػية

 peptidesوتُحور ما بعد الترجمة لتُ ر بنكؿ ببتيد نا ػ
الى اف الهيمو يسيف يعد احد عوامؿ ال وعة التي تمتمكها السبحيات بنكؿ عاـ اع اف مف نأنم تحطيـ خ يا الدـ و

competitive

 Wholey et al.,2019وانػار الباحػث Molloy et al., 2011

كريػػات الػػدـ الحم ػ ار انمػػا

يقتصػر عمػى

ػػمف مػػدى واسػػا مػػف التحميػػؿ لكريػػات الػػدـ البي ػػا باإل ػػافة لقابميتػػم عمػػى التسػػبب بتكتػػؿ الص ػ يحات

الدموية مما يتسبب ب رر ألنسجة الم يؼ

هػػدفت الد ارسػػة الحاليػػة الػػى التطػػرؽ إلػػى التحػػري نػ يـ الهيمو يسػػيف الػػعي ت ػػر جرثومػػة  S.pneumoniaeوتأكيػػد قابميػػة

البكتريػا عمػى التحميػؿ مػف نػوع  β-hemolysisمػف خػ ؿ الكنػؼ مظهريػ ًا عػف الهيمو يسػيف وت ػخيـ الجػيف  hlyبتقنيػة PCR
ومقارنة التتابا التسمسمي لمجيف  hlyبطريقة سانجر Sanger sequencing.
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المواد وطرائق العمل
-1

جمع العينات

ُجمعػػت  50عينػػة قنػػا مػػف المر ػػى المصػػابيف بالتهابػػات الجهػػا التن سػػي السػػ مي الم ػراجعيف وال ارقػػديف فػػي مستنػػ يات
الموصػػؿ مستن ػ ى الس ػ ـ ،مستن ػ ى ابػػف سػػينا لم ت ػرة مػػف نػػهر اب  0501وحتػػى نػػهر اعار  0500حيػػث اسػػتخدمت الحافظػػات
الب ستيكية المعقمة لتجنب التموث
 -2العزل والتشخيص
رعػػت عينػػات القنػػا عمػػى وسػػط اكػػار الػػدـ واكػػار الػػدـ المطبػػو وح ػػنت بدرجػػة  37ـ و ػػا  CO2بنسػػبة  %0لمػػدة 02

سػػاعة ،نخصػػت الع ػ ت مظهريػػا با عتمػػاد عمػػى نػػكؿ المسػػتعمرات الناميػػة وال حػػو المجهػػري
اختبػ ػػرت حساسػ ػػيتها تجػ ػػا ا وبتجػ ػػيف 2022) optochin

al.,

et

)(Holt et al., 1994

 ، Jiaوتأكيػ ػػد التنػ ػػخيو بتقنيػ ػػة ال ايتيػ ػػؾ

vitek

)Książczyk et al., 2016
مظهريا عن االنزيم بيتا هيمواليسين β-hemolysin
التحري
ً
ػادا عمػى ) ، Canvin et al ., 1997تػـ اختبػار قابميػة العػ ت عمػى تحميػؿ الػدـ نػوع بيتػا باسػتخداـ التخطػيط عمػى
اعتم ً
وسط اكار الدـ  ٪ 1.0وح ػنت ا طبػاؽ

عند  8-2درجة م وية ولمدة  2ساعات

هوا يػاً بدرجػة  39ـ لمػدة  02سػاعة ثػـ ُنقمػت إلػى التح ػيف تحػت الظػروؼ الهوا يػة

استخالص الحمض النووي  DNAوالتضخيم بتقنية تفاعل البممرة التسمسمي PCR
استخمو الحمض النػووي  DNAلخمػ

عػ ت مػف جرثومػة  S.pneumoniaeباسػتخداـ العػدة المجهػ ة مػف لقبػؿ النػركة

 Geneaidتػايواني المننػػأ ،اجػري ت ػػخيـ الجػيف  hlysبتقنيػػة ت اعػؿ البممػرة التسمسػمي  PCRباسػػتخداـ بػوادئ متخصصػػة بػػالجيف

) ،primer F(CCCGTTGTCTTGACCTTGAT) and R (AGTCCGCCAGTTACCATGAGمصػممة اعتمػاداً

عمى موقا ) (www.ncbi.nlm.nih.gov

والعدة المجه ة  PCR premix mastermixمف قبؿ النركة ) (Geneaid, Accupower®Profi Taq PCR Premixوالتػي
تحتوي عمى جميا متطمبات ت اعؿ البممرة التسمسمي منها:
)Top DNA polymerase, dNTP, Tris-HCl, pH 9, KCl MgCl2 (Accupower®Profi Taq PCR Premix
الجدول  :1مكونات تفاعل سمسمة البممرة واحجامها بالمايكروليتر
الحجم بالمايكروليتر
6
2
2
10
Lypholyse
20

المكونات
DNA template
Forward primer
Revers primer
PCR water
PCR premix
Total volume

تػـ تح ػػير أنابيػب ت اعػػؿ  PCRوفقًػا لتعميمػػات التصػنيا ،ثػػـ م جػت بالمػػا ج ونقمػت إلػػى جهػا طػػرد مركػ ي  355دورة فػػي
الدقيقة لمدة  3دقا ؽ ،وتـ و عها في جها  PCRو الجدوؿ  0يو ح الظروؼ المثمى لت اعؿ سمسمة البممرة PCR

رؤى عامر ثامر وأميرة محمود الراوي

2

الجدول  :2ظروف تفاعل سمسمة البممرة PCR
Final
Extension

Extension

2C for 7 min

2C for 1min

Annealing

Denaturation

C 1min

C for 35 sec

Initial
denaturation

No. of
Cycle
30 cycles

C for 4 min

Gene
hlys

فُصػمت نػوات  PCRباسػػتخداـ الترحيػؿ الكهربػػا ي بواسػطة هػ ـ ا كػارو  %1ونػوهدت الحػ ـ بعػد الترحيػػؿ بواسػطة جهػػا
ا نعة فوؽ البن سجية )(Han and Zhang, 2019
التحميل التتابعي DNA Sequencing

ارسمت نوات ت اعؿ سمسمة البممرة الى نركة ) Macrogene (Koreaألجؿ تحديد التحميؿ التتابعي لمع لة رقـ 2بطريقة

سانكر  ،sanger sequencingوبعد وصوؿ النتا
BLASTA

بواسطة

برنام

Mega-7

تـ ت سيرها مف خ ؿ الموقا العالمي لمتقنات الحياتية  NCBIفي برنام

واجري

تحديد

ترايرات

ا حماض

ا مينية

بواسطة

برنام

Genes

Al-Rawi and Ali, 2011
النتائج والمناقشة
الع ؿ والتنخيو :مف إجمالي  05عينة مف القنا تـ الحصوؿ عمى  0ع ت مف  ٪15 S.pneumoniaeهع النسبة

أعمى مف نسبة ع ؿ الجرثومة في دراسة الباحث  Keith et al., 2006والعي حصؿ عمى ع ت بنسبة  ٪2فيما كانت نتيجة
دراستنا أقؿ مف النسبة التي حصؿ عميها  Tamimi, 2013البالرة  ٪11أظهر ال حو المجهري لمع ت جراثيـ موجبة لصبرة
ال رع عمى وسط اكار الدـ تحم ج يا α-hemolysis

كراـ بهي ة ثنا يات او س سؿ قصيرة كما في الصورة  ، 1واظهرت نتا

كما في الصورة  ، 0ولوحظ حساسية الع ت تجا اختبار ا وبتجيف  optochinالمو حة في الصورة 3

الصىرة  S.pneumoniae:1تحت
المجهر الضىئي بقىة تكبير 100 X

الصىرة  S.pneumoniae :2على وسط
اكار الدم

ك

الصىرة  :3حساسيت جرثىمت
 S.pneumoniaeتجاه االوبتجين
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0

نتائج التحري المظهري عن الهيمواليسين β-hemolysin
اظهػرت نتػا

التحػري عػف  hemolysin like peptideلعػ ت  S.pneumoniaeنتيجػة ايجابيػة وكمػا فػي الصػورة 2

وبنسبة  % 155اع تمثمت بظهور مناطؽ ار قة حػوؿ المسػتعمرات الناميػة فػي وسػط اكػار الػدـ والتح ػيف فػي ظػروؼ هوا يػة د لػة
عمػػى قابميػػة  S.pneumoniaeعمػػى افػ ار انػ يـ الهيمو يسػػيف والػػعي يػػؤثر فػػي كريػػات الػػدـ الحمػ ار فػػي وسػػط اكػػار الػػدـ ويتسػػبب

بتحميمها بنكؿ كامؿ ويعطي نمطاً تحمي  ،β-hemolysisوافقت نتا جنا هػع مػا توصػؿ اليػم الباحثػاف Canvin et al., 1997

اع اجريػػا تحريػاً عػػف انػ يـ الهيمو يسػػيف فػػي  9عػ ت لمجرثومػػة  S.pneumoniaeواظهػػرت جميػػا العػ ت نتػػا
 ،%155تقاربػت نتا جنػا مػف نتػا

ايجابيػػة وبنسػػبة

البػاحثيف ) Tabata and Nagamue, 2021فػي د ارسػتهما عمػى مجموعػة  mitisب ػمنها

جرثومة  S.pneumoniaeوكانت النتا

ايجابية في قابمية الجرثومة عمى انتاج β-hemolysin

الصورة  :4نتيجة التحري عن الهيمواليسين
نتيجة التحري عن الجين  hlysبتقنية تفاعل البممرة التسمسمي PCR
تـ ت خيـ جيف  hlysعػف طريػؽ ت اعػؿ البممػرة المتسمسػؿ  PCRباسػتخداـ وجػيف مػف البػوادئ لمت ػخيـ اسػتخدـ جهػا

 Nanodropلقيػػا

تراكي ػ الحمػػض النػػووي والتػػي تراوحػػت بػيف  110-01نػػانو راـ  /ميكرولتػػر ونقػػاوة مقػػدرة مػػف  0-1.8تػػـ
أف  2عػ ت مػف 0

قاعديا بالمقارنة ما الدليؿ الحجمي 155وج قاعدي أظهرت النتا
وجا
ً
ت خيـ جيف  hlysإلى حجـ ً 029
بنسبة  ٪85تحتوي عمى هعا الجيف الصورة  ، 0توافؽ نتا جنا ما توصؿ اليم الباحػث ) Vogel and Spellerberg (2021اع
انػار فػي د ارسػتم الػى اف جميػا عػ ت  S.pneumoniaeتحتػوي عمػى منظومػة الجػيف  Bacteriocin like peptidالمسػؤولة
عف التن ير إلنتاج الببتيدات التنافسية وبنسبة %155

رؤى عامر ثامر وأميرة محمود الراوي
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الصورة  :5نتيجة الترحيل الكهربائي لنواتج التضخيم في هالم  agroseبنسبة  ٪ 1بفولتية  65فولط ولمدة ساعة ونصف
باستخدام الدليل الحجمي  DNA ladderيبدأ من  111زوج قاعدي متمثل بالمسار  ،Mويمثل المسار  Nالسيطرة
السمبية ،ويمثل  Pالسيطرة الموجبة متمثمة بالعزلة  ،Streptococcus pneumoniae ATCC 49619وباقي
قاعديا.
زوجا
المسا ارت هي نواتج الجين التابع لعزالت  Streptococcus pneumoniaeوالتي اظهرت حجم 262
ً
ً
التحميل التتابعي لمجين  hlysوالتغاير في االليل
اظهػػرت نتػػا

التحميػػؿ التتػػابعي لمجػػيف  hlysترػػاي ار عمػػى مسػػتوى ا ليػػؿ بالمقارنػػة مػػا  18اليػػؿ يعػػود الػػى ع ػ ت عالميػػة

مسػػجمة و تحػػوي اًر فػػي اربػػا احمػػاض امينيػػة ادى الػػى حػػدوث اربػػا ط ػرات عمػػى مسػػتوى ا ليػػؿ فػػي المواقػػا  C523089Gممػػا ادى

لط رة صامتة  silentاع لـ يحدث اي تريير لمحػامض ا مينػي كػوف الكودونػات  GGCو  GGGك همػا ينػ ر لمحػامض ا مينػي

الك يسػػيف ،والترييػػر فػػي الموقػػا  T523090Cادى لننػػو ط ػرة نقطيػػة مػػف النػػوع  missenseكػػوف الحػػامض ا مينػػي التايروسػػيف
والحامض ا ميني الهستديف لديهما تركيػب كيميػا ي متقػارب و يػؤثر علػؾ عمػى بنيػة البػروتيف النػات  ،فيمػا كانػت الط ػرة فػي الموقػا

 T523265Aط رة نقطية تسببت بتحوير التن ير مف الحامض ا ميني السيريف الى ا رجنيف ا اف تأثي اًر لـ يظهر عمى البػروتيف
المن ر ويعود علؾ الى طبيعة ا حماض ا مينية والتػي تنتمػي الػى ن ػ

المجموعػة التصػني ية ،فػي حػيف كانػت الط ػرة فػي الموقػا

 T523265Cسبباً في تحوير التن ير مف الحامض ا ميني المثيونيف الى الحامض ا ميني الثريونيف ولػـ يظهػر اي نمػط مظهػري
لمط رة تمؾ لتنابم التركيب الكيميا ي فيما عدا احتوا المثيونيف عمى الكبريت الجدوؿ 3
اختم ت نتا

د ارسػتنا مػا نتػا

الباحػث  Miller et al., 2016حيػث أجػري د ارسػتم عػف الجػيف المسػؤوؿ لمتنػ ير ألنػواع

الببتيدات التنافسية  bacteriocin like peptideواظهرت النتا

 2آ ؼ ع لة مف العقديات الر وية ،كما واظهرت نتا

تراي ار في ا لي ت في د ارسػتم الواسػعة والتػي انػتممت مػا يقػارب

تحميؿ تسمس ت ا حماض ا مينية وجود ط رات حعؼ وا افة بما يقػارب

 029-1حامض اميني
الشجرة التطورية

مػف خػ ؿ الحصػػوؿ عمػػى مخطػػط النػػجرة التطوريػػة المو ػػحة فػػي الصػػورة  2يت ػػح اف ع لتنػػا S.pneumoniae Iraq

تنػػابهت بنسػػبة %98مػػا  13ع لػػة مػػف الع ػ ت العالميػػة المسػػجمة فيمػػا كػػاف التنػػابم بػػيف ع لتنػػا المحميػػة والع لػػة القياسػػية

S.
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 مما يدؿ عمىNCBI  عمى موقا%155  وبما انم لـ تظهر ع لتنا تطابقا بنسبة،%90  بنسبةpneumoniae 49619 ATCC
اف ع لتنا جديدة موجودة في منطقتنا الجررافية فقط دوف الدوؿ ا خرى

 التغاير في مواقع االحماض االمينية والنيوكميوتيدات:3 الجدول
Type of
substitution

Location

Nucleotide

Nucleotide
change

Transversion

523089

C\G

GGC\GGG

Transition

523090

T\C

TAT\CAT

Transversion

523260

T\A

AGT\AGA

Transition

523265

T\C

ATG\ACG

Amino acid
change
Glycine\
Glycine
Tyrosine\
Histidine
Serine\
Arginine
Methionine\
Threonine

Predicted Sequence ID with
Identities
effect
compare
Silent
Missense
Missense
Missense

Source: Streptococcus pneumoniae

 مخطط الشجرة التطورية:6 الصورة

ID: CP025076.1
gene=" hemolysin
III "

99%
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Phenotypic and Molecular Investigation of Streptococcus pneumoniae Hemolysin
Roaa A. Thamer
Department of Medical Laboratory Technologies/ Medical Technical Institute / Mosul
Amera M. Al-Rawi
Department of Biology/ College of Science/ University of Mosul
ABSTRACT
The current study aimed to detect S.pneumoniae, which is one of the gram-positive bacteria
that gives partial α-hemolysis on blood agar media, as well as has the ability to complete blood
hemolysis (beta)-hemolysis under anaerobic conditions. Fifty sputum specimens were collected
from patients in Ibn sena and Al Salam hospitals in Mosul/ Iraq from august 2021 to March 2022.
Five isolates were diagnosed as S.pneumoniae which exhibited an ability to produce hemolysin
when phenotypically investigated. Polymerase chain reaction (PCR) technique was used to detect
hlys gene Electrophoresis results showed four bands (80% of isolates) with a molecular size of 296
bp the PCR product were then sequenced.
Keywords: S.pneumoniae، hemolysin like peptide, β-hemolytic, PCR sequencing.

