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 الممخص

المرضية لإلنسان إذ أنيا تسبب العديد من المراض ما بين  نواعمن أىم ال  Staphylococcus aureus  بكتريا تعد

تأتي من عوامل الضراوة البكتريا  هإن إمراضية ىذ ، االلتياب الجمدي إلى الخمج الحاد في الجيزة المختمفة من الجسم

سريرية تضمنت نماذج من اخماج  ةعين278 شممت الدراسة جمع  ، عمى إحداث اإلصابةالتي تمتمكيا والتي تساعدىا 

المجاري البولية ومسحات الجروح والحروق وعينات الدم ومسحات االذن من مستشفى كركوك العام ومستشفى طوز 

 Staphylococcusعزلة من بكتريا 30  تشخص .  2013ولمفترة من شير نيسان ولغاية شير تشرين الول  العام

aureus  عزالت من اخماج  5% و7عزلة بنسبة  100عزالت من أخماج المجاري البولية من مجموع   7عمى توزعت

 % و 20 عزلة  بنسبة  40عزالت من اخماج الحروق من مجموع   8% و8.3عزلة بنسبة  60الجروح من مجموع 

عزلة بنسبة  53عزالت من عينات الدم من مجموع  7% و 12عزلة بنسبة  25عزالت من اخماج االذن من مجموع  3

 الحساسية باستخدام القراص تجاه  دراسة فحصتم  .  API staph وأكد التشخيص باستخدام نظام ، % 13.2

إذ كانت جميع العزالت  S.aureus ىوالكثر تأثيرًا عمى بكتريا Chloramphenicol وكان مضاد  مضادًا حيويا15

اختبرت حساسية العزالت % ، 100بنسبة   Ampicillinاما اعمى مقاومة فكان لمضاد  %100 حساسة لو بنسبة

(  (Amoxicillin, Augmantine, Cefotaxime, Ciprofloxacin, Tetracyclinةحيوي اتمضاد 5تجاه 
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وقد تبين من النتائج أن المنشأ االماراتي ىو الكثر كفاءًة من بقية المناشئ   ،مناشئ مختمفة من بتراكيز معينة و 

فكان المنشأ العراقي ىو  Tetracyclinاما بالنسبة لمضاد  حيث أظيرت العزالت اقل نسبة مقاومة ليذا المنشا، االخرى

 %90عزلة بنسـبة  30من مجموع  البيتاالكتاميزعمى انتاج انزيمات عزلة  27  النتائج قابمية أظيرت ،  الكثر كفاءة

موجبة لمفحص  27عزلة من مجموع  12 اظيرت النتائج أن  قدكشف عن انزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف و تم ال، 

  . %44.44 بنسبة 

     .،البيتاالكتاميز المضادات الحيوية،المكورات العنقودية الذىبية : الكممات الدالة
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ABSTRACT 

S.aureus bacteria is considered one of the most important types of human diseases . It causes 

many types of diseases like , Inflammation of the skin and acute infection in different organs 

of the body . The pathogenesis of this bacteria comes from factors of intensity that it own , 

and it helps to cause the injury . The study included the collection (278) included the same 

clinical samples of urinary tract infections and swabs of wounds and burns, and blood 

samples and swabs from ear from Kirkuk General Hospital and Tuz .                                     

General hospital in period from April until October 2013. Total diagnosed 30 clinical 

isolation form Staphylococcus aureus bacteria . They are distributed as :  7 isolates (Urinary 

tract infection) From 100 isolation ,as ratio   7%, 5 isolates ( Wound infections) form 60 

isolation , as ratio 8.3% , 8 isolates (burns infections) form 40 isolation ,as ratio 1.20% , 3 



             Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   
Volume 10, Issue 4, December 2015 , p.p(26-43) 

ISSN 1992 – 0849 

 

 
Web Site: www.kujss.com   Email: kirkukjoursci@yahoo.com,  

 kirkukjoursci@gmail.com   

 
28 
 

isolates ( ear infections ) form 25 isolation ,as ratio  12%, 7 isolates (blood sampling )from 53 

isolation , as ratio 13.2%, confirmed diagnosis using the API Staph system. The study 

included examination of sensitivity using discs toward the 15 antibiotic and the results were : 

Anti Chloramphenicol was the more influence on S.aureus bacteria , All isolates were 

Sensitive to it,100% ratio. And were resistant high to Anti Ampicillin to 100% ratio . 

Sensitivity isolates had been tested toward 5 antibiotics (Amoxicillin 

,Augmantine,Cefotaxime, Tetracyclin , Ciprofloxacin) , concentrations of certain and several 

different origins, The results showed that Emirates originate has more efficient than the rest 

of other origins , The isolates showed resistant lesses to these the originate, while Iraqi 

originate has more efficient toward Anti Tetracyclin , the results showed that (27) isolation 

have to produce enzymes Beta-Lactamase from the total (30) isolation rate (90%),to detect 

broad-spectrum Beta-Lactamase enzymes and the results showed that there are (12) isolation 

of  the total (27) is positive for examination rate (44.44%) .                                                    

Keyword: S.aureus , antibiotic , β-Lactamase 

 (Introduction)المقدمة . 1

ويعد  Staphylococcus وىو أحد أنواع الجنس   . Micrococcaceae [1]الى عائمة   S.aureusتنتمي بكتريا      

تتواجد بشكل نبيت  ، كرام صبغةبكون خالياه كروية  ، موجبة ل  يمتاز،  النوع الرئيسي الذي يسبب األمراض لإلنسان

%( من االشخاص يكونون حاممين  50 -20، وان )  اليضميةي الجمد والقناة التنفسية و ف  Normal floraطبيعي 

وليا القدرة عمى  ،  Catalase تكون موجبة النزيم[2] طبيعيين ليذه البكتريا، وتعد انتيازية مسببة لمعديد من االصابات 

وكذلك  Staphylococcus وىو انزيم مخثر بالزما الدم الذي يميزه عن األنواع األخرى من  Coagulase انتاج انزيم

وكذلك  [2]اصابات جمدية شائعة منيا الدمامل والجمرة  ىذه البكتريا تسبب . DNase  [3]تمتاز بإنتاج انزيم التحمل 

لتيابات  كما إنيا تسبب اصابات اخرى منيا ذات الرئة ، [3] تسبب اخماجأ في حاالت الحروق وجروح بعد العمميــــات وا 

لتياب السحايا واألذن الوسطى وخاصة بعد إصابات  Septicemiaعفونة الدم تسبب ممكن أن ، و  المجاري البولية وا 

تعد المضادات الحيوية واحدة من  . [2]كذلك تعد من أىم المسببات لإلصابات المكتسبة من المستشفيــــات  [4] روح .الج

المضادات الحيوية  بمقاومتو لمعديد من اصنافS.auerus وتمتاز بكتريا   ،[5]اإلكتشافات الميمة في العموم الطبية 

ن من أىم أسباب المقاومة لمضادات البيتاالكتام في ىذه البكتريا ىي انتاجيا النزيمات  وخاصة مضادات البيتاالكتام وا 
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اي بعد سنتين فقط من استعمالو كعالج  1941 لمبنسمين عام   S.aeurus ظيرت أول دالئل مقاومة . [2]البيتاالكتاميز

اصبحت نسبة مقاومة   1980وبما ان مقاومة البنسمين بالزميدية فقد انتشرت بسرعة كبيرة الى عدة سالالت وبحمول عام

ونظرا لكثرة المناشئ الموجودة في االسواق المحمية  . [6] تمفة مخ المعزولة من مصادر يا في سالالت % 90 البنسمين

وتقييم كفاءتيا عن طريق المقارنة ليذه المضادات S.aureus ىدفت الدراسة الحالية معرفة مدى حساسية او مقاومة بكتريا 

البيتاالكتاميز والسيما واسعة وكذلك التحري عن العزالت المنتجة ألنزيمات بين عدة مناشئ مختمفة لكل مضاد حيوي 

 .الطيف منيا 

 ( (Material and Methods طرائق العمل. 2

  جمع العينات. 1.2 

عينة سريرية تضمنت نمادجًا من اخماج المجاري البولية ومسحات الجروح والحروق وعينات الدم  278 جمعت      

ـي ىاتين المستشفيين المرضى المراجعين والراقدين فومستشفى طوز العام من  ومسحات األذن من مستشفى كركوك العام

 . 2013شير تشرين األول ولغاية  ولمفترة من شير نيسان

 عزل البكتريا وتشخيصيا .2.2 

              ساعة ثم نقمت 18-24لمدة  ºم 37زرعت العينات عمى وسط آكار الدم ، ثم حضنت األطباق بدرجة      

شخصت العزالت البكتيرية النامية مبدئيًا اعتمادًا  ساعة. 48لمدة ° م37الممحي،  وحضنت بدرجة  إلى وسط المانيتول

عمى صفاتيا الزرعية من حيث حجم المستعمرات، ولونيا، وقوام المستعمرات، فضاًل عن قدرتيا عمى تحميل كريات الدم 

صبغة كرام، وفحصت تحت باستخدام ص المجيري أخضعت العزالت البكتيرية إلى الفحثم  الحمراء عمى وسط آكار الدم.

بعد تنقية العزالت البكتيرية اجريت و  العدسة الزيتية لمتمييز بين شكل الخاليا، وطريقة تجمعيا، وايجابيتيا، وسمبيتيا لمصبغة.

 Hemolysis Test ، Mannitol Fermentation Test ، Catalase Production االختبارات الكيموحيوية التالية:

Test ،Coagulase Production Test ،DNase Production Test .  واجري التشخيص التأكيدي باستخدام نظام

API Staph)) 
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 اختبار الكشف عن انزيمات البيتاالكتاميز  .3.2

 قيد الدراسة في الكشف عن قدرة العزالت Rapid lodometeric method استخدمت طريقة اليود القياسية السريعة      

اختبار التحري عن انزيمات البيتاالكتاميز واسعة اما  [7]  . ورد في وكما   β- Lactamase الـ اتعمى إنتاج إنزيم

 .  [8] وحسب ما ورد فـــــــي Disc approximation استخدمت طريقة االقراص المتاخمة  فقدالطيف 

  اختبار حساسية البكتريا لممضادات الحيوية  .4.2

ىينتون واعتمادا -تمت دراسة حساسية العزالت البكتيرية باستعمال اقراص المضادات الحيوية عمى وسط اكار مولر     

 . [9]وحسب ماورد في   Kirby and Bauer Methodعمى طريقة 

 مقارنة كفاءة المضادات الحيوية من مناشئ مختمفة عمى عزالت الدراسة  .5.2

لدراسة حساسية العزالت البكتيرية قيد الدراسة لعدد من المضادات الحيوية بتراكيز معمومة وبعدة اجري ىذا االختبار      

 . [9] في مناشئ مختمفة لكل مضاد حيوي بطريقة الصب باألطباق وكما ورد

  (and Discussion Results) والمناقشة النتائج. 3

 ( (Isolation and Identification والتشخيص العزل

( عينة معزولة من أشخاص مصابين بأخماج مختمفة من كال الجنسين 278في ) S.aureusعند التحري عن بكتريا      

 S.aureusمن بكتريا عزلة  30من المراجعين والراقدين لممستشفى المشمولة بالدراسة ، تم الحصول عمى وبأعمار مختمفة 

عزالت من اخماج الجروح من مجموع  5و % 20 عزلة  بنسبة  40عزالت من اخماج الحروق من مجموع   8موزعة عمى

عزالت من عينات الدم من  7% و12عزلة بنسبة  25عزالت من اخماج االذن من مجموع  3 % و8.3عزلة بنسبة  60

  . %7عزلة بنسبة  100عزالت من أخماج المجاري البولية من مجموع   7% و 13.2عزلة بنسبة  53مجموع 

اختالفًا في نسب عزليا من النماذج المرضية المختمفة وذلك لتباين أعداد النماذج   S. aureus عزالت بكتريااظيرت      

 التي اشارت الى نسبة عزل [10] عزل من أخماج الحروق متقاربة مع ما توصمت اليو الالمرضية قيد الدراسة. جاءت نسبة 

النتائج  جاءتفأخماج الجروح اما ، %  2  التي اشارت الى نسبة عزل  [11] %  وتباينت مع ما توصمت إليو20.22

اذ بمغت نسبة العزل    [13]% وتباينت مع ما توصمت إليو9.81التي اشارت الى نسبة عزل  [12]متقاربة مع دراسة
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% 13.25 اذ بمغت نسبة العزل  [14]عزل من مسحات االذن  متقاربة مع ما توصل اليو الوجاءت نسبة % 48.8

 % ،اما نسبة عزل ىذه البكتريا من عينات الدم فكانت47.6اذ بمغت نسبة العزل    [13]وتباينت مع دراسة

التي اشارت [16] % وتباينت مع دراسات اخرى منيا دراسة 18 الذي اشار الى نسبة عزل   [15] %متقاربة مع 13.2

مسببًا ميمًا في إنتشار نسبة كبيرة من األمراض والتي تترواح شدتيا ما   S.aureusوتعد بكتريا  .%33الى نسبة عزل 

وكذلك  بين اإلصابات الجمدية السطحية والمتقيحة وقد تتطور لتحدث اصابات جيازية وتؤدي احيانا الى موت المصاب 

العمميات وال سيما بعد  تعد من اىم المسببات الخماج المستشفيات ومن المسببات الرئيسية الخماج الجروح وخاصة جروح

 .[17]ظيور السالالت المقاومة لمضاد المثيسمين إذ تستطيع ىذه السالالت ان تقاوم العديد من المضادات الحيوية 

 مبكتريا المعزولة موزعة بحسب مصادر عزليالاألعداد والنسب المئوية  (1): جدول

 البكتريا المعزولة

 

 

 مصدر العزل

S . aureus 

 

 

 %        العدد    

 7 7 اإلدرار

 8.3 5 مسحات  الجروح

 20 8 الحروق مسحات 

 13.2 7 عينات الدم

 12 3 مسحات االذن

وقد  زرعيا اعتمادا عمى صفات المستعمرات النامية عمى األوساط الزرعية المستخدمة S.aureusشخصت بكتريا      

عمى ( ) نوع بيتاومحدبة ولماعة ومحاطة بمنطقة تحمل مستعمرات بيضاء المون ذات حافات منتظمة ، ممساء اظيرت 

فقد ظيرت مستعمراتيا صفراء المون وذلك   Manitol salt agar، أما عمى وسط اكار المانيتول الممحي وسط اكار الدم

ــ   عند DNAبسبب قدرتيا عمى تخمر سكر المانيتول حيث يتحول لون الوسط من األحمر إلى األصفر كما أنيا حممت ال
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والكتاليز  coagulase التجمط يبقدرتيا عمى إنتاج انزيم  S.aureus وكذلك تميزت عزالت DNase تنميتيا عمى وسط 

كرام بأنيا كروية الشكل ،  صبغةواظير الفحص المجيري لمخاليا المصطبغة ب  .زوعدم قدرتيا عمى انتاج انزيم األوكسدي

ىيئة عناقيد وتم التشخيص التأكيدي النيائي لمعزالت  كرام وتكون متجمعة بصورة ثنائية او رباعية او عمى صبغةموجبة ل

 . (1صورة )كما ىو مبين في  API- Staphباستخدام نظام

 

 

 

 API- Staphباستخدام نظام  S.aureusتشخيص بكتريا  :(1صورة )

 انتشار القرص اختبار الحساسية لممضادات الحيوية باستعمال طريقة

 ،   Ampicillinنسب مقاومة المضادات الحيوية وقد كانت نسب المقاومة لمضادات البيتاالكتام )( 1الشكل )يوضح      

Augmantine  Amoxicillin  ،  Cefotaxime   ، Cefoxitin   ، Ceftriaxone  ، Ceftazidime  ، 

Imipenem( ىي ) 10، %43.33 % ، 63.33% ،63.33 % ،  56.66 % ، 56.66 % ،  100%  93.33 

 نسبة مقاومة  S. aureus( عمى التوالي . وبالنسبة لمضادات مجموعة االمينوكاليكوسيـدات فقد اظيرت عزالت %

. كما بمغت   Amikacin %  لمضاد10 و Tobromycin %  لمضاد36.66 و  Gentamycin اد ـ% لمض43.33

% 16.66 و  Ciprofloxacin% لمضاد الـ 23.33و   Tetracycline % لمضاد 43.33 المقاومة  ةنسب

بالنسبة  .% 100نسبة بفقد كانت جميع العزالت حساسة لو   Chloramphenicolاما مضاد  Nitrofurantionلمضاد

%   100إلى نسبة مقاومة  [18]لمضادات البنسمينات جاءت النتائج متفقة مع العديد من الدراسات فقد أشارت دراسة

 إلى نسبة مقاومة  [20] واشار الباحثان  لمضادا% ليذا  90 الى نسبة مقاومة  [19]كما أشار  Ampicilln لمضاد 

 % لمضاد  86.1 الى نسبة مقاومة  [21]وتباينت النتائج مع دراسات اخرى منيا اشـارت  % لنفس المضاد 92.26

Ampicillin   لمضاد 100 و % Augmantine  لمضاد  89.8 الى نسبة مقاومة  [6]و اشارت  % Ampicillin   من

  عزالتو المعزولة من مصادر مختمفة. كذلك اظيرت العزالت مقاومة لمضادات السيفالوسبورينات جاءت النتائج متقاربة مع
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 ]11 [وكذلك اشار Ceftriaxone لمضاد  %(عمى التوالي70 و% 72.2  )الى نسب مقاومة اشاروا  حيث]  19و 11 [

مقاومة مع الفتقاربت نسبة  Ceftazidime اما بالنسبة لمضاد  Cefotaxime%  لمضاد  66.66  الى نسبة مقاومة

 % لمضاد 100 التي أشارت الى مقاومة  [21]% ،وتباينت النتائج مـع 37.20التي اشارت الى مقاومة   [22]

Cefotaximeلمضاد   29.1 و  %Cefoxitin .  إن مقاومة بكتريا S.aureus  لمضادات البيتاالكتام يرجع بالدرجة

تعمل ىذه االنزيمات عمى تحطيم حمقة البيتاالكتام لممضاد  ،االولى الى قابميتيا الفائقة عمى إنتاج انزيمات البيتاالكتاميز 

وره الى صعوبة الحيوي كما ان االستخدام الواسع والعشوائي ليذه المضادات أدى إلى زيادة نسبة المقاومة والذي يؤدي بد

. وقد يعود سبب مقاومة ىذه البكتريا لمجموعة السيفالوسبورينات إلى  [19]عالج اإلصابات المتسببة عن ىذه البكتريا 

 أما مضاد [16]ل من دخوليا داخل الخمية  م( مما يقPBPS حدوث تغيرات في البروتينات المرتبطة بالبنسمين )

Imipenem  20 الذي توصـل الى نسبة مقاومة  [23]%  جاءت ىذه النتائج متفقة مع  10 لو فكانت نسبة المقاومة   %

وبالنسبة لمضادات  .%    47في مصر حيث توصل الى نسبة مقاومة [24] ليذا المضاد . وتباينت النتائج مع دراسة  

 لمضاد  41.66% التي توصمت الى نسبة مقاومة  [18] تقاربت النتائج مع دراسةفمجموعة االمينوكاليكوسيدات 

Gentamycin  لمضاد  36.1  و  % Tobromycin حيث توصموا  [19]و  [20]و تباينت النتائج مع ما توصل اليو

 Amikacin . وفيما يخص مضاد  Gentamycin لمضاد عمى التوالي % ( 61  و% 58.06إلى نسب مقاومة )

التي اشارت الى   [21]نسبة مقاومة منخفضة تجاه ىدا المضاد جاءت ىذه النتائج متقاربة مع دراسة  فاظيرت العزالت

إذ اشار الى   [23]. وتباينت مع ما توصل اليو Gentamycin % لمضاد  20.8%  ليذا المضاد و 16.6نسبة مقاومة 

  Tetracycline و تقاربت نسبة المقاومة لمضاد  Amikacinو   Gentamycin ينممضادل% 30مقاومة  ةنسب

الى نسبة   [19]اشـــارمنيا مع دراسات اخرى النتائج %  وتباينت 51.16 التي اشارت الى مقاومة  [22] % مـع43.33

من المضادات التي تؤثر عمى عممية تصنيع البروتين من خالل االرتباط   Tetracycline يعد مضاد و  %.30 مقاومة 

( التي تمتمكيا  Efflux system رايبوسوم الخمية البكتيرية . وقد يعود سبب المقاومة ليذا المضاد الى انظمة الدفق )مع 

 وبالنسبة لمضاد .  [2]البكتريا حيث تعمل ىذه األنظمة عمى تقميل تراكم المضاد داخل الخمية مما ينتج عنو المقاومة

Ciprofloxacin في حين اشارت دراسات عديدة الى نتائج 20الذي أشار الى مقاومة  [23]مع دراسة  النتائج تتقاربف %

إلى أن  [21] . وأشارت %13.88 إلى مقاومة   [18]% واشارت100الى نسبة حساسية  [21] متباينة حيث اشارت
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ونفوذيتو الكبيرة من مضادات الكوينولونات التي تمتاز بسرعة امتصاصو  ومضاد تعود إلى أنال ىذا الحساسية العالية تجاه

 أما مضاد  . DNA الى داخل الخاليا وبفعاليتو في قتل البكتريا وبفترة قصيرة وذلك من خالل تثبيط تضاعف 

Chloramphenicol  إذ اشاروا  [19]مع دراسة  ةتباينمج ائ% جاءت النت100 فقد كانت جميع العزالت حساسة لو بنسبة

 %20  الذي توصل الى مقاومة [23]مع دراسة  Nitrofurantion نسبة المقاومة لمضاد تقاربتو %. 62.5الى مقاومة 

 S. aureus بكتريا ىو االكثر فعالية ضد عزالت  Chloramphenicol أظيرت نتائج الدراسة الحالية أن مضاد .

   .% 100بنسبة  المعزولة من مصادر مختمفة حيث كانت جميع العزالت حساسة لو

 

 

 

 

 

 

 لممضادات الحيوية  S.aureusالنسبة المئوية لمقاومة عزالت بكتريا  : (1)شكل

 :المضادات المستخدمة

AM=Ampicillin10, AX=Amoxicillin25, AMC=Augmantine30, CTX= Cefotaxime 30, 

FOX=Cefoxitin30, CRO=Ceftriaxone30, CAZ=Ceftazidime30, IMP=Imipenem10, 

GN=Gentamycin 10, TOB=Tobromycin 10, AK=Amikacin 30, TE=Tetracyclin30, 

CIP=Ciprofloxacin5, C=Chloramphenicol30, N=Nitrofurantion 300                             
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 العزل لممضادات الحيوية  بحسب مصدر  S. aureusالنسب المئوية لمقاومة عزالت  :(2جدول )

 المضادات الحيوية
 عزالت الدم عزالت الحروق عزالت الجروح عزالت اإلدرار

 

 عزالت االذن

% % % % % 

Ampicillin 100 100 100 100 100 

Amoxicillin 71.42 100 100 100 100 

Augmantin 42.83 60 75 71.42 33.33 

Cefoxitin 42.85 60 62.5 100 33.33 

Cofotaxim 28.57 60 62.5 85.71 33.33 

Ceftriaxone 42.85 60 62.5 100 33.33 

Ceftazidime 28.57 40 37.5 71.42 33.33 

Amikacin - - 25 14.28 33.33 

Gentamycin 28.57 20 50 71.42 33.33 

Tobromycin 14.28 40 75 14.28 33.33 

Imipenem - - 25 14.28 - 

Tetracyclin 42.85 40 50 57.14 - 

Ciprofloxacin 14.28 20 37.5 28.57 - 

Chloramphenicol - - - - - 

Nitrofurantio - - 25 28.57 33.33 
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 اختبار الحساسية لبعض المضادات الحيوية باستعمال طريقة الصب بالطباق

 , Amoxicillin , Augmantine)البكتيرية قيد الدراسة لبعض المضادات الحيوية  تمت دراسة حساسية العزالت      

Cefotaxime , Ciprofloxacin , Tetracyclin )وبعدة مناشىء مختمفة لكل مضاد حيوي وذلك  بتراكيز معينة

مى ظيور النمو عمى ألجل المقارنة بين ىذه المناشىء ومعرفة المنشأ االكثر كفاءة لكل مضاد حيوي . وتم االعتماد ع

وقد كانت النسب المئوية لمقاومة  .األطباق في حالة كون العزلة مقاومة لممضاد وعدم ظيوره في حالة العزالت الحساسة 

ربعة مناشىء مختمفة )عراقي،ىندي ،تركي،إماراتي( ىي الو  لم/مغمم25 بتركيز  Amoxicillinالعزالت البكتيرية لمضاد 

فاستخدم ( Cefotaxime , Augmantine ) المضاديناما  .عمى التوالي %10)  % ، 43.3 % ، 53.3 %، (46.6

مل /ممغم 30 بتركيز  Tetracyclinوبثالثة مناشى )ىندي ، تركي ،اماراتي( ، كما استخدم مضاد مل /ممغم 30 بتركيز 

% ليذه المضادات ، وعند 100بثالثة مناشى )ىندي ، صيني ، عراقي( وقد أظيرت جميع العزالت حساسية عالية بنسبة  

لمضاد  بالنسبةأظيرت العزالت نسب مقاومة متباينة لممناشئ  مل/ممغم 10استخدام ىذه المضادات بتركيز 

Augmantine  لمضاد اما  .%(عمى التوالي 26.66% ،  36.66 % ،43.33) نتائج نسب مقاومة لممناشئالأظيرت

Cefotaxime  وكانت نسب المقاومة %( عمى التوالي ،16.66،  %20% ، 36.66لمناشئ )انسب مقاومة فكانت

 S.aureusعزالت أختبرت حساسية  كما.%( عمى التوالي 10 ,%20 ,%13.33ىي )Tetracyclin لممناشئ لمضاد 

العزالت  وقد اظيرت بأربعة مناشئ )عراقي ، ىندي ، تركي ، أماراتي (و مل /ممغم  5 بتركيز Ciprofloxacinلمضاد 

 ,  Augmantine  ,ات ممضادلبالنسبة  .% لممنشأين األخيرين 100 حساسية% لممنشأين األولين و 10نسب مقاومة 

Cefotaxim Amoxicillin ا كان المنشأ اإلماراتي ىو االكثر كفاءة ضد عزالت بكتريS. aureus   حيث أظيرت

األكثر كفاءًة عمى العزالت البكتيرية .    Tetracyclin اقل نسبة مقاومة ليذا المنشأ. وكان المنشأ العراقي لمضاد  العزالت

إن ظيور التباين في  فكان المنشأ االماراتي والتركي اكثر كفاءة من المنشأ العراقي واليندي . Ciprofloxacin اما مضاد 

المضاد ممكن ان يرجع الى خمل في طرق النقل والخزن او قد يرجع الى االختالف نسب المقاومة لممناشئ المختمفة لنفس 

 .في طريقة التصنيع ليذه المضادات من الشركة المصنعة  
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 مناشى المختمفة لممضادات الحيويةلم  S.aureus عزالت بكتريا النسب المئوية لمقاومة :((2 شكل          

 β – Lactamase البيتاالكتاميز  البكتيرية عمى انتاج انزيمات قابمية العزالت

 عزلة بكتيرية والمعزولة من مصادر مختمفة عمى انتاج انزيمات البيتاالكتاميز من مجموع 27أظيرت النتائج  قابمية      

 4 % و 71.92 عزالت من أخماج المجاري البولية بنسبة   5 توزعت العزالت المنتجة عمى .%  90بنسبةعزلة و 30

عزالت من عينات الدم  7 % و100 عزالت من اخماج الحروق بنسبة    8% و 80 عزالت من اخماج الجروح بنسبة 

ان ىذه النسبة العالية من االنتاج دليل عمى انتشار % . 100 عزالت من اخماج األذن بنسبة   3% و100 بنسبة 

التي اشارت  [18] متقاربة مع دراسةج ادات البيتاالكتام وقد جاءت النتائالمقاومة االنزيمية بين العزالت البكتيرية ضد مض

تو المعزولة من اخماج الجروح . % من عزال100%  من عزالتو المعزولة من اخماج الحروق وبنسبة  94.1الى نسبة  

المعزولة من مصادر مختمفة كانت  S.aureus %  من عزالت  65.3 والتي اشارت الى  [6] وتباينت النتائج مع دراسة 

إن معظم الجينات التي تشفر إلنتاج انزيمات البيتاالكتاميز يقع عمى عوامل وراثية متنقمة  .منتجة لألنزيمات البيتاالكتاميز 

وبالتالي فإن انتقال البالزميدات التي تتوسطيا ىذه الجينات فضال عن الجينات المشفرة لمقاومة مضادات اخرى بين 

  . [25]   جناس واالنواع المختمفة يؤدي الى زيادة مستوى المقاومة لممضادات الحيويةاال
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 العزالت المنتجة وغير المنتجة ألنزيمات البيتاالكتاميز حسب مصادر عزليا :(3جدول )

      

   

 ESβLs التحري عن انتاج العزالت لنزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف 

عزلة  27من مجموع ESβLs ن انتاج انزيمات %م44.44بنسبة  عزلة سريرية12اظيرت نتائج الدراسة الحالية قدرة      

% 58.9اذ كانت نسبة انتاج عزالتيا لالنزيم   [26]جاءت النتائج متقاربة مع دراسة  .منتجة ألنزيمات البيتاالكتاميز 

 ESβLs  عزلة في حين اشارت دراسات عديدة الى عدم انتاج ىذه البكتريا النزيمات    33عزلة من مجموع   23وبواقع 

وأشارت دراسات عديدة في السنوات  .حيث لم يعطي اي عزلة من عزالتو نتيجة موجبة إلنتاج االنزيم [21]منيا دراســــة 

وانتشارىا عمى مستوى العالم والتي  ESβLsاألخيرة أن ىناك زيادًة في معدالت إالصابة بالسالالت المنتجة النزيمات 

واسعة الطيف  إن انتشار السالالت البكتيرية المنتجة لالنزيمات . [27]اصبحت مصدر قمق كبير في جميع أنحاء العالم. 

في أي مستشفى يعتمد عمى  عوامل مختمفة منيا طريقة استعمال المضادات الحيوية ومعدل النقل لمسالالت المنتجة بين 

األشخاص العاممين والراقدين في المستشفيات ونوع التعقيم المستخدم في وحدات المستشفى وخاصة في وحدات العناية 

 المعزولة لبكترياا
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بالمقاومة المتعددة لممضادات  تمتاز ESβLs لى أن السالالت المنتجة ألنزيمات إ [29]اشار الباحث  . [28]المركزة 

والمقاومة لمضادات  ESβLs مضادات االمينوكاليكوسايد كما أشار إلى أن ىناك عالقة بين انتاج انزيمات ومنيا  الحيوية

             السالالت في المستشفى  .مما يؤدي الى زيادة فترة بقاء المرضى المصابين بيذه  .الفموروكينولونات 

 

    

 

 

 

 

 عمى انتاج انزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف S.aureusقابمية عزالت بكتريا  :(2صورة ) 
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