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ABSTRACT 

A total of 60 samples were isolated from surgical wound infections, nares, and UTI's. 
Eight samples were positive for Staphylococcus aureus biochemical tests. These samples 
were collected from the Dr. Khalid General hospital in Koya city.  

  Analysis of plasmids that digested by EcoRI and Hind III showed that plasmids 
conferring different resistance phenotypes showed different restriction profiles, while 
plasmids conferring similar resistance phenotypes may have shared one or more bands in 
common.  

 Generally, Staphylococcus aureus isolates were highly diverse, as shown by their 
differing chromosome and plasmid patterns, and antibiotic resistance profiles. Plasmids 
isolated from surgical wound infections showed similarity with plasmids isolated from 
urinary tract infections depending on the antibiotic resistance and deportation gel 
electrophoresis. There was no similarity between the plasmids isolated from isolates of non 
pathogenic and pathogenic state. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Staphylococcus aureusعزل وتحديد خصائص الحمض النووي االجمالي لبكتريا 

 تجويف األنفي لغير المرضى،المعزولة من إصابات جروح العمليات، ال

   والتهابات المسالك البولية
 

  الملخص
 عينة من التهاب العمليات الجراحية ، وتجويف األنف ، والمجاري البولية مـن مستـشفى                60جمعت    

 Staphylococcus aureusثماني عينـات كانـت ايجابيـة الختبـارات     . الدكتور خالد العام في مدينة كويه

  . الكيموحيوية

 أن البالزميدات   HindIII و EcoRIنت نتائج تحليل البالزميدات المهضومة بوساطة االنزيمات القاطعة          بي

فيما إن البالزميدات ذات مقاومة مماثلة قد تكون مشتركة         . كانت ذات مقاومة مختلفة إذ أظهرت حزم مختلفة       

  . بحزمة واحدة أو أكثر بشكل عام
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نوعة للغاية،  كما يتضح من نمـاذج البالزميـدات و    متStaphylococcus aureusعموما، عزالت 

اظهـرت  . الكروموسومات المختلفة المهضومة باالنزيمات القاطعة، وأنماط مقاومـة المـضادات الحيويـة           

البالزميدات المعزولة من التهاب العمليات الجراحية تشابها مع البالزميدات المعزولة من التهابات المـسالك              

لم يكن هناك اي تـشابه بـين        . قاومة المضادات الحيوية والترحيل الكهربائي الهالمي     البولية اعتمادا على م   

  .البالزميدات المعزولة من العزالت الجرثومية الممرضة وغير الممرضة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


