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ABSTRACT 

  90  swabs taken from burn wounds of patients admitted to and attending 

burn unit in Azadi teaching hospital in Kirkuk from the period (14/12/2014 to 

19/3/2015). The age of patients ranged from 11 months to 77 years the burn wounds 

infected in both sexes of patients, but females more than male (40 females, 27 male). 

The variable degrees of burn was from first to third degree was observed in the 90 

patients. Some of the samples (26.86%) from revealed a mixed bacterial infection and 

73.13% were single bacterial infection. Different gram positive and gram negative 

bacterial were isolated in different percentages as staph. aureus was isolated from 

12.79% of cultures, staph. epidermidis isolated in 9.30%. While gram negative bacteria 

was isolated as follows (pseudomonas aeruginosa in 32.55%, klebsiella pneumoniae and 

Enterobacter cloacae in 17.44% for each, E.coli in 8.13% and proteus mirabilis in 2.32%). 

P. aeruginosa was the highest percentage of the all gram positive and gram negative 

bacteria isolates has been obtained 28 isolation percentage 32.5% from all 86 isolates. 

P. aeruginosa was isolated from single and mixed isolation (gram negative and gram 

positive) bacteria (E. cloacae, E.coli, K. Pneumoniae, P. mirabilis, S. aureus, 

S.spidermidis). Regarding the sensitivity of the P. aeruginosa from the cultures to 

different antibiotics , Twelve antibacterial agents were used including (Cefotaxime , 

Imipenem , Gentamicin , Amoxicillin , Auqmentin , Ampicillin , Ceftriaxone , Ceftazidime , 

Carbencillin , Amikacin , Ciprofloxacin , Tetracyclin ). Out of these antibiotics 

Pseudomonas aeruginosa were more resistant about 100% to (Augmentin  , Amoxicillin , 

Ampicillin(  , 93% to the (Ceftriaxone , Cefotaxime , Carbenicillin  , Imipenem   
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Gentamicin, Tetracyclin ) , 89% Ciprofloxacin, while it found less than (64-57)% Amikacin 

and Ceftazidime respectively. When comparing multiple antibiotic resistance among 

bacteria isolated from the mixed and individual infections there was a difference in the 

results, where the proportion of resistant mixed infections for (12) 

antibiotic was rates of 27.7% while the resistance of individual infection ratio 

Pseudomonas aeruginosa (12) antibiotic at 23-52 %. 
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 الملخص

 19/3/2015النى  14/12/2014عينة من وحدة الحروق في مستشفى ازادي التعليمي في كركوك منن انيخ    90جمعت    

سننة  وامنمنت دخجنة الحنروق الندخجيو )اوولنى والويلينة والويلونة  77–شهر 11من الوافد ن والراقد ن في المستشفى وبأعميخ )

عيننة    27عيننة والناكوخ  40بنر منن لسنبة الحنروق فني الناكوخ )انلنيأ ومن كال الجنسين وحيث كين لسبة الحروق فني انلنيأ  ك

%  و 73.13% منن عيننيو العن نو كيلنت مطتلانة ا بنيبة ولسنبة 26.86بعض العيننيو كيلنت  و ابنيبة مطتلانة ا  ان لسنبة 

و Staph.aureus % منن اا  12.79ابنيبة منفنردة  انز عن ا جنراويز موجبنة وسنيلبة لاننببة كنرات وبنسن  مطتلفنة ا  انز عن ا 

% جروومنننننننة 32.55بينمننننننني الجنننننننراويز السنننننننيلبة لانننننننببة كنننننننرات كيلنننننننت كيلتنننننننيلي   Staph.epidermidis% منننننننن 9.30

Pseudomonas.aeruginosa   وklebsiella pneumoniae  وEnterobacter cloacae  بينمنني لسننبة  17.44كيلتنني %

هني النسنبة  P.aeruginosaا  كيلنت لسنبة جروومنة  % 2.32كيلنت  proteus mirabilis% و 8.13كيلنت   E.coliجروومنة 

ع لنة منن مجمنوع العن نو  ي بنسنبة  28اوعلى من مجموع الجراويز السيلبة والموجبة لاببة كرات المع ولة ا  از الحاوا علنى 

ت موجننودة جروومننة  ان ال وا ننز ال لجيخ ننة المع ولننة كيلنن 86% مننن المجمننوع الملنني مننن الجننراويز المع ولننة والتنني كيلننت 32.5

 .E. cloacae , E.coli , Kباوخة منفردة او باوخة مطتلاة مع جراويز  خرى سيلبة وموجبة لاببة كرات حيث شملت الجراويز )

Pneumoniae , 

 P mirabilis , S. aureus, S. spidermidis وقند انز اختبنيخ حسيسنية عن نو  P. aeruginosa  ممنيد حينوي ا   12ا

% للممنيداو 93   ومقيومنة بنسنبة Augmentin  , Amoxicillin , Ampicillin% للممنيداو )100كيلت مقيومنة بنسنبة 

(Ceftriaxone، Cefotaxime, Carbenicillin,Imipenem Gentamicin, Tetracyclin 89  ومقننيوت بنسننبة %

% علننى 57% و64بنسننبة  Ceftazidimeو  Amikacinالحيو ننين وكيلننت اقننا مقيومننة للممننيدان  Ciprofloxacinلممننيد 

التوالي  عند مقيخلنة المقيومنة المتعنددة للممنيداو الحيو نة بنين الجنراويز المع ولنة منن ا بنيبيو المطتلانة والمنفنردة كنين هنيلن  

فنني حننين كننين لسننبة % 27.7  ممننيد حيننوي كننين بنسنن 12اخننتالف فنني النتنني ن حيننث لسننبة المقيومننة فنني ا بننيبيو المطتلاننة ا)

 % 23.52  مميد حيوي بنسبة 12المقيومة في ا بيبيو المنفردة لل وا ز ال لجيخ ة ا)

 الملميو الدالة : ال وا ز ال لجيخ ة ، الحروق ، المميداو 

 

الزوائف الزنجارية مع بعض البكتريا المرضية في اصابات الحروق بكتريا تردد 
   ودراسة مقاومتها للمضادات الحيوية  
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 ( (Introductionالمقدمة

بلدان العيلز % في 95 عتبر الحروق من  كور انبيبيو الشي عة والمنتشرة في العيلز حيث اشما      

وان اغل  هاه  % من سمين العيلز قد  ايبوا بطار الحروق اونيء حيياهز،1المتاوخة كمي وجد ان 

ا بيبيو قد اتعرض الى مطيطر كبرى كيلعدوى من المستشفييو او من الموادخ الابية بعد دخولهز 

الحيو ة الر يسية التي  [   و  عتبر جلد انلسين الابقة1[,]2للمستشفييو ومراك  الحروق للمعيلجة]

افاا داخا الجسز والسي ا الجسمي وجميع انعميء وانلسجة الداخلية عن البيئة الطيخجية وكال  

 حيفظ على التوازن المي ي للجسز بي ضيفة الى دوخهي الر يسي كجهيز منيعي والحس العابي للجسز، 

في الية عما الجلد وبيلتيلي  ؤدي  بيلتيلي اي لوع من الواع الحروق التي اايبهي  ؤدي الى خلا

الحروق الى خرق في ساح الجلد، و وفر الجلد الحمي ة الابيعية ولسجة الجسز من غ و الجراويز 

المطتلفة وعند حدوأ اي حرق  ودي الى الز او احايز ولسجة الجسز فهي طر قي  مر منه المي نيو 

اوفر لهي بيئةً خطبة وغنية بيلبرواين التي اسيعد المجهر ة الى الدت وانلسجة الداخلية للجسز وبهاه 

[  بعد حدوأ الحرق مبيشرة امون ال  المناقة المحروقة معقمه لمدة ن 3على لمو انحييء المجهر ة ]

سيعة وبعد هاه الفترة ابد  انحييء المجهر ة بب و ال  المناقة و ل  لتيجة لتلز انلسجة  24اقا عن 

من  P. aeruginosa [  واعد جراويز ال وا ز ال لجيخ ة4التي  وفرهي الجلد ] وفقدان الحمي ة الابيعية

اهز الواع الجراويز السيلبة لاببة كرات التي  حتما مواجهتهي في اسمز الدت الجروومي و ل  لمقيومتهي 

 ليالشد دة للمميداو الحيو ة وكال  احتوي الجراويز العاو ة السيلبة لاببة كرات على الا فين الداخ

(Endotoxin) وهو ميدة سمية اؤلز ج ءاً من جدخان خال يهي الطيخجية فبعد دخوا الجراويز الى

مجرى الدت  تز احر ر الا فين الداخلي الاي  سب  اوسع اووعية الدمو ة ممي  ؤدي الى هبوط  ضبط 

ألعميء الحيو ة الدت والاي  تسب  في التوز ع غير السوي للدت والتجهي  غير المال ز من اووكسجين ل

و سب  الموو غيلبي على الرغز من محيولة  السيارة على ا بيبة لظرا لتلز جهيز الدوخان بسب  

 [  5[]6الا فين الداخلي ]

انتشر هاه البمتر ي بشما واسع في الابيعة ا  اوجد في الميء والتربة وعلى النبيايو والحيواليو  

عدد من اوشطيص الابيعين وفي البيئيو الرطبة  واوجد بإعداد قليلة في اومعيء وعلى جلد

 Hospital) للمستشفييو ا  اعد من المسببيو المهمة والر يسة نخميج المستشفييو  

Infections)نسيمي التهيبيو الحروق (Burns Infections) [7].والتهيبيو الجروح(Wounds 

Infections) 
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القدخة على  حداأ ا بنيبيو المطتلفنة فتسنب  التهني   اعتبر ال وا ز ال لجيخ ة جراويز التهيز ة لهي

وعدد  (Urinary Tract Infection) والتهي  المجيخي البولية  (Meningitis)  غشية الدميغ

كمني  (Otitis media) والتهني  او ن الوسناى (Eye Infection) منن ا بنيبيو الطاينرة للعنين

 ومنهني التهني  الر نة  (Respiratory Infection) اسب  هاه الجراويز ابيبيو الجهنيز التنفسني

(Pneumonia) نسيمي  في اوشنطيص المانيبين بمنرض التلينز الميسني (Cystic  fibrosis) 

بإمميلهي ان اب و مجرى الدت واسب  التسمز الدموي  نسيمي فني  P. aeruginosa كمي ان جروومة

 (Leukemia) المايبين بسرطين الدت اوشطيص الا ن  عيلون من ابيبيو الحروق العميقة وكال 

 امتلن  [8]واوشطيص الموباين منيعيي فمال عن ابيبة اوطفيا الرضع واوشطيص المعفيء منيعيي

القدخة على مقيومة العد د منن الممنيداو الحيو نة كمني اتمين  بمقيومتهني  P. aeruginosa جروومة

 [ 10[ ]9] للعد د من الماهراو والمعقميو وقدخاهي على العيش فيهي

 Methodsطرائق العمل . 2

 اووسيط ال خعية والمحيليا والمواشز:  1.2 

استطدمت عدد من اووسيط ال خعية المعتمدة في ع ا واشطيص جنراويز ال وا نز ال لجيخ نة اضنيفة النى 

 (اوسننيط اجننراء اختبننيخ الحسيسننية للممننيداو الحيو ننة   كمنني اسننتطدمت محيليننا المشننوفيو الميموحييايننة

 ،كيشز الموينا اوحمنرKovac’s ،كيشز كوفيكCatalase ،كيشز كيايلي Oxidase كيشز انوكسد  

Methyl Red (MR) محلوا كيشز،Voges-Proskauer (VP) 

 طرق التعقيز  2-2    

 :Wet sterilization (Autoclaving) التعقيز الرط  2-2-1

بدخجننة  (Autoclave) ت الموبنندةاسننتطدت هنناا التعقننيز لألوسننيط ال خعيننة والمحيليننا بيسننتطدا

  37دقيقة ) 15-20ولمدة  2بيولد/الن  15ت وضبط  121حراخة 

 :Dry sterilization التعقيز الجيف 2-2-2

ت لمننندة سنننيعتين لتعقنننيز ال جيجينننيو كي طبنننيق واوليبيننن   182اسنننتطدت الفنننرن بدخجنننة حنننراخة  

 والميبيو
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 Specimen collection :جمع العينيو من المرضى 2-3

  عيننننة منننن مرضنننى اخمنننيج الحنننروق الراقننند ن فننني وحننندة الحنننروق / مستشننننفى 90انننز جمنننع )

  اخننننناو المسنننننحيو 19/3/2015النننننى  14/12/2014ازادي التعليمننننني فننننني كركنننننوك للفتنننننرة )

 معقز من مرضى الحروق cotton swab بيستطدات

 Pseudomonas aeruginosa ع ا واشطيص جروومة   2-4

المعقننز وزخعهننني علننى وسننط السننني ا المبنناي   ونننز  Cotton Swabبواسنناة اننز اخننا المسنننحيو 

سننننيعة وننننز  24-18ت لمنننندة  37زخعننننت علننننى وسننننط اكننننيخ المننننيكولمي وحمنننننت بدخجننننة حننننراخة 

اخننناو العننن نو غينننر المطمنننرة لسنننمر انكتنننوز التننني ) مهنننرو شنننيحبة علنننى وسنننط المنننيكولمي   

التيكيد ننة  وقننند  جر نننت علينننه نكمننيا بنننيقي الفحوبنننيو   Nutrient agarوزخعننت علنننى وسنننط 

   Catalase   وكشنننننننز كيانننننننيلي )Oxidaseبعننننننض المشنننننننوفيو موننننننا كشنننننننز انوكسننننننيد   ) 

 Voges   وكيشنننز )Methyl red   وكيشنننز ميوينننا اوحمنننر KOvac'sوكشنننز كوفنننيكس 

– ProsKauer ت  4  وقننند اخنننا العيننننيو بعننند التشنننطيص وحفظنننت فننني الوالجنننة بدخجنننة حنننراخة

العنن نو لفتننرة  طننوا ف خعننت العنن نو بعنند التأكنند مننن لقيواهنني الننى مي ننا  لعنندة اسننيبيع  امنني لحفننظ

انكنننننيخ المبننننناي وحفظنننننت لمننننندة شنننننهر فننننني الوالجنننننة ولحفنننننظ لمننننندد  طنننننوا فقننننند حمنننننر وسنننننط  

Nutrient broth كليسننننروا عقننننز ولقننننح بقشننننط  كميننننة مننننن المنننن خوع 15واضننننيز لننننه %

وكنننال  قننند انننز اأكيننند ت  20-البمتينننري علنننى وسنننط بنننل   وحفنننظ فننني المجمننندة بدخجنننة حنننراخة 

  (Biomerieux)شركة  API  E 20اشطيص الع نو بنظيت 

 المميداو الحيو ة المستطدمة في الدخاسة 2-5

 , Augmentin 30mgانننز اسنننتطدات الممنننيداو الحيو نننة وكنننا واحننند بتركيننن  مطتلنننز  )  

ceftriaxone 30mg , Cefotaxime 30mg , Amoxicillin 25mg 

,Tetracyclin 30mg ,Ciprofloxacin 5mg , Gentamicicn 10mg 

,Imipenem10mg , Amikacin 10mg , Carbenicillin 100mg , 

Ceftazidime 30mg , Ampicillin 10mg   جمينننع هننناه الممنننيداو كيلنننت عي ننندة  

    لانيعة اندو ة Bioanalyseلشركة )
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 Results & Discussion)النتائج والمناقشة ) -3

 الزوائف الزنجارية :نسبة جراثيم  3-1

وقد  19/3/2015الى  14/12/2014مسحة من خدهة الحروق في مستشفى ازادي التعليمي من ايخ    90از جمع 

 67مسحة موجبة للنمو الجروومي امي البيقية لز اظهر فيهي لمو ومن بين هاه اا 67كيلت من بين هاه المسحيو فقط 

 28سيلبة والموجبة لاببة المرات ومن هاه الع نو از الحاوا على ع لة من الجراويز ال 86مسحة قد از الحاوا 

% من مجموع العينيو الموجبة  وقد كيلت 41.79 ي بنسبة  Pseudomonas.aeruginosaع لة من جروومة 

جروومة ال وا ز ال لجيخ ة المع ولة امي مع ولة من عينيو  و لمو مفرد او مع ولة من عينيو  و لمو مطتلط ا  

ع لة من  28ع لة من مجموع  17مجموع جروومة ال وا ز ال لجيخ ة المع ولة من عينيو  و النمو المفرد كيلت 

%  من مجموع ع نو ال وا ز ال لجيخ ة في الدخاسة وكيلت لسبة جروومة 60.71ال لجيخ ة  ي بنسبة  ال وا ز

%من مجموع ع نو 39.28ع لة  ي بنسبة 11ال وا ز ال لجيخ ة المع ولة من العينيو  و النمو المطتلط 

[ وكال  مشيبه لنتي ن البيحث 11  وكيلت هاه النتي ن مقيخبة لنتي ن البيحث  ]1ال وا ز ال لجيخ ة  كمي في جدوا)

%   اعتبر هاه الجروومة من مسببيو اخميج الحروق كولهي اعيش في البيئة الرطبة 55[ حيث كيلت لسبتهي 12]

واوجد بمورة في الميء والتربة واوجد بأعداد قليلة في اومعيء والجلد في البيئيو الرطبة للمستشفييو لال  اعتبر من 

 [  7خميج الحروق ]المسببيو الر يسية ن

 ( يبين مجموع الجراثيم ومجموع ونسب الزوائف الزنجارية بمفردها او مختلطة1جدول رقم) 
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 ,P.mirabilis وان الجننراويز المطتلاننة مننع ال وا ننز ال لجيخ ننة المع ولننة فنني الدخاسننة كيلننت )

K.Pneumoniae S.epidermidis , E.Cloacae , S.aureus , E.Coli وكمي مبين في جدوا  

   2خقز )

 ( يبين عدد الجراثيم المختلطة مع الزوائف الزنجارية2جدول رقم)

 

 حساسية الزوائف الزنجارية للمضادات الحيوية مع جميع العزالت: 3-2

  ممنيدا حيو ني وقند  مهنرو العن نو لسن  12ضند ) P.aeruginosa اختبرو حسيسنية جروومنة 

مقيومتهنننني  P.aeruginosa مطتلفنننة فنننني مقيومتهننني للممننننيداو الحيو نننة ا   مهننننرو جروومننننة

% وللممننننيداو 100بنسننننبة  Augmentin)،(Amoxicillin , Ampicillinللممننننيداو

 Gentamicin, Imipenem, Carbenicillin ,Cefotaxime, Ceftriaxoneالحيو ننة)

Tetracyclin ومقيومنة للممنيد 93  بنسبة %Ciprofloxacin  ومقيومنة للممنيد 89بنسنبة %

Amikacin ومقيومة للمميد  64بنسبة %Ceftazidime  كمني مبنين فني شنما خقنز 57بنسنبة %

(1  

 

 

 

 

 للمضادات الحيوية Pseudomonas aeruginosa( يبين النسب المئوية لمقاومة جرثومة 1شكل رقم ) 
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من اهز الجراويز المسببة نخميج جروح الحروق كولهي اعيش في  P. aeruginosa اعتبر جروومة

روق وان البيئة الرطبة واوجد بمورة في الميء والتربة لال  اعتبر من المسببيو الر يسية نخميج الح

  [13][14]% وكيلت هاه الدخاسة مقيخبة لنتي ن البيحث32.55لسبتهي في هاه الدخاسة كيلت 

وكيلت لتي ن المقيومة للمميداو الحيو ة مقيخبة مع النتي ن للبحوأ اوخرى ا  ابين ان لسبة 

% 100بنسبة ( Augmentin , Amoxicillin , Ampicillin ) المقيومة للمميداو الحيو ة

  Amoxicillin   حيث كيلت لسبة المقيومة لا[15]لت هاه النتيجة مقيخبة لنتي ن البيحث وكي

 % وكال  لسبة المقيومة90بنسبة  augumentin % ولسبة المقيومة لا93.4بنسبة

Ampicillin   كيلت لسبة مقيومة الجروومة [14]%  وفي دخاسة  خرى اجراهي البيحث80بنسبة  

  في [16]% هاه النتيجة مايبقة لنتي ن هاا البحث   وكال  البيحث 100بنسبة  Ampicillin  لا

 دخاسته كيلت لتي جه مقيخبة لنتي ن بحوني حيث كيلت الجراويز المع ولة مقيومة للمميداو الحيو ة

(Augmentin,Amoxicillin,Ampicillin)  واياي المقيومة لهاه الجراويز كولهي كويرة التداوا

والتعيطي بين اوشطيص لفتراو طو لة ولرخص  سعيخهي  ممي قد اودي ان امس  الجراويز بفة 

 Ceftriaxone)   في حين كيلت هاه الجراويز اقا مقيومة لهاه المميداو الحيو ة[17]المقيومة

,Cefotaxime, Tetracyclin ,Imipenem , Carbencillin , Gentamicin )  بنسبة

في  Carbencillin % لما منهي   فعند مقيخلة النتي ن مع اوبحيأ اوخرى وجد ان مميد اا93

 هاه الدخاسة كيلت

  حيث كيلت لسبة مقيومتهي [18]% وكيلت مشيبهة لنتي ن البيحث 93مقيومة من قبا الجروومة بنسبة 

كيلت  Ceftriaxone % ولسبة مقيومتهي لا93.4ت كيل Cefotaxime% لسبة مقيومتهي لا96

  حيث كين كا [20]  وفي دخاسة اخرى للبيحث[19]% وكيلت هاه النتي ن مشيبه لنتي ن البيحث91.1

مقيومة من قبا الجروومة بنسبة  (Ceftriaxone , Cefotaxime, Carbencillin) من المميداو

في هاه الدخاسة مقيومة من  Tetracyclin كين اا% وهاه مقيخبة لنتي ن هاا البحث   فيي حين 100

  حيث كيلت لسبة [21]% وكيلت هاه الدخاسة مشيبهة لنتي ن البيحث 93قبا الجروومة بنسبة 

  [22][23][24]% وكيلت مشيبه لنتي ن البحوأ92بنسبة  Tetracyclin المقيومة لا

% هناه النتيجنة مقيخبنة لنتني ن 93بنسبة (Imipenem) كيلت لسبة مقيومة الجروومة للمميد الحيوي

% ومقيخبنة لنتني ن 94.7  حينث كيلنت لسنبة المقيومنة للممنيد منن قبنا الجروومنة بنسنبة [25]البيحث 
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  مبني رة لهناه [28]في حنين كيلنت لتني ن البيحنث [27],  وكيلت مقيخبة   مي لنتي ن البيحث[26]البيحث 

 %31.70النتي ن ا  كيلت لسبة المقيومة قليلة بنسبة 

فميلت لسبة مقيومة الجروومة في هاه الدخاسة ا مي بنسنبة  (Gentamicin) بيلنسبة للمميد الحيوي 

%  وكيلنت 82.5  حينث كيلنت لسنبة المقيومنة [14]%  وكيلت هاه النتيجة مقيخبنة لنتني ن البيحنث 93

جروومة  ا  كين لسبة مقيومة ال%86.7والتي كيلت لسبة المقيومة  [15][21][25][26]لتي ن البحوأ

% كيلنت هناه النتني ن مقيخبنة لنتني ن 82فني هناه الدخاسنة بنسنبة (Ciprofloxacin) للممنيد الحينوي

مقيومنة  (Amikacin)   كين المميد الحيوي %80حيث كيلت لسبة المقيومة  [17][19][26]البيحث

 [26][27][28][29][30]% من قبا هاه الجراويز و هاه النتي ن مقيخبنة منع لتني ن البنيحوين 64بنسبة

لهنني اقننا  (Ceftazidime)  كننين الممننيد الحيننوي%60حيننث كيلننت لسننبة المقيومننة فنني هنناه الدخاسننة

% 65  والتنني بلبننت [36]% وكيلننت مقيخبننة لنتنني ن البيحننث57مقيومننة مننن الجرومننة وكيلننت بنسننبة 

ان النتني ن .  كيلنت النتني ن مقيخبنة لنتني ن بحونني هناا[31][32]بي ضيفة الى اشنيبه منع دخاسنة البيحونين 

التنني اننز الحاننوا عليهنني فنني هنناه الدخاسننة والتنني بينننت علننى مقيومننة هنناه الجروومننة وغلنن  الممننيداو 

احتوي على الييو المقيومة موا احتوا هي على العد د  P. aeruginosa الحيو ة و عود هاا نن جروومة

قليلنة وافرازهني لالل  منيو من عواما المنراوة وامتالكهني ميميليمينيو التانيق فعيلنة ومتالبنيو اباو نة 

   [33]الطيخجية والا فيليو وكال  قيبليتهي على مقيومة البلعمة من قبا المميز

% وهناه النسنبة منن المقيومنة قليلنة 57بنسنبة  Ceftazidimeان لسبة مقيومة الجروومنة لممنيد اا 

سيفيلوسنبوخ نيو مقيخلة مع المميداو اوخرى كون ان هناا الننوع منن الممنيداو هني منن الممنيداو ال

 .Pالجينننا الويلنننث والتننني امنننون  و انننيوير عنننيلي علنننى جنننراويز السنننيلبة للمنننرات وبنننيوخص جنننراويز اا 

aeruginosa) [34]  

 حساسية الزوائف الزنجارية للمضادات في العزالت المختلطة والمفردة 3-3

ال وا نز ال لجيخ نة المع ولنة    بين لتي ن الحسيسية والمقيومة للممنيداو لجروومنة 3ان الجدوا خقز )

من ا بيبيو المطتلفة وقد ابين انختالف في الحسيسية والمقيومة عند مقيخلتهي مع ال وا ز ال لجيخ ة 

  وقند جنيء هناا انخنتالف لربمني لتيجنة اكتسنيبهي لنبعض 4المع ولة بمفردهي كمني مبنين فني الجندوا خقنز)

  واما جينية اعايهي المقيومة لبعض المميداو عواما المقيومة للمميداو او لربمي اكتسيبهي لع
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 ( يبين حساسية الزوائف الزنجارية مع جراثيم اخرى في اإلصابات المختلطة3جدول رقم )
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 ( يبين حساسية الزوائف الزنجارية في اإلصابات المفردة4جدول رقم )
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جروومة مطتلاة  11جروومة و  17المنفردة   pseudomonas aeruginosaوكيلت عدد جراويز 

  كيلت هنيل  اختالف في 5وعند مقيخلة ع نو المنفردة مع المطتلاة كمي مبين في جدوا خقز )

  12ع لة من الجراويز المطتلاة مقيومة ا ) 11ع نو من مجموع  3المقيومة حيث كيلت هنيل  

ع لة منفردة مقيومة ا  17من مجموع ع نو  4% بينمي كيلت هنيل  27.7مميد حيوي بنسبة 

% ولربمي  أاي هاا انختالف الافيز في لتي ن مقيومة 23.52  مميد حيوي و كيلت بنسبة 12)

المميداو الحيو ة بين الع نو المطتلاة والمنفردة من المممن ان الجراويز قد اقترلت مع بعمهي بيلية 

للمميداو من ع لة الى  خرى او ان وجود والتقلت جينيو المقيومة  conjuncationانقتران 

 11ع نو من مجموع  7الجراويز باوخة مطتلاة قد  عات الجراويز خيبية التأزخ   بينمي كيلت هنيل  

بينمي  Ceftazidime% عدا مميد اا 63.63  مميد حيوي  ي بنسبة 11ع لة مطتلاة مقيومة ا)

مي لمن بنس  مطتلفة  ي مقيومة بنسبة   مميد حيوي   11كيلت الع نو المنفردة مقيومة ا)

  مميد عدا 11% ا )41.17وبنسبة  Ceftazidime  مميد حيوي عدا مميد 11% ا)23.52

  عند  Ciprofloxacin  مميد حيوي عدا مميد اا 11% ا)5.88وبنسبة  Amikacinمميد اا 

الع نو المنفردة بين  Ceftazidime  مميد حيوي عدا مميد اا 11مقيخلة الجراويز المقيومة ا)

% بينمي في 63.63والمطتلاة وجدو ان النتيجة  و فرق عيلي حيث كيلت في الع نو المطتلاة 

امون حسيسة باوخة  P. aeruginosa   و ياي هاا كون جراويز23الع نو المنفردة كيلت بنسبة 

في  Ceftazidimeان النس  العيلية من الحسيسية لمميد  Ceftazidime [32]كبيرة لمميداو 

 مون حسيسة لع نو  Ceftazidimeالع نو المفردة  جي ت كون ان هاا لوع من المقيومة لمميد 

ال وا ز ال لجيخ ة كولهي من مميداو السيفيلوسبوخ نيو الجيا الويلث  و ايوير واسع على الجراويز 

    [34]السيلبة للمرات وبيوخص ال وا ز ال لجيخ ة 

في الجراويز المفردة اكور من الجراويز المطتلاة  في حين كيلت  Ceftazidime لال  الحسيسية لا 

مميداو حيو ة   3النس  مقيخبة اقر بي بين الع نو المطتلاة  والمنفردة في مقيومتهي ا 

(Amoxicillin,Augmentin,Ampicillin من المممن   ن انشأ 5.88% و 9  بيلتوالي   %

من خالا وجود جينيو المقيومة بشما  Multiple Drug Resistanceالمقيومة المتعددة 

 DNAوالتي قد انتقا سو ة الى الطلية المستلمة بواساة عنيبر خيبة من الـ  Clustersمجيميع

  Integronsاعرف بيلـ
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علننننى   Captureاقننننع علننننى البالزمينننند  و المروموسننننوت الجروننننومي و ممنهنننني انسننننتحوا  

الجننننـينيو  و نسننننيكمي اـلنننننـ  التنننني اـشـفنننننـر للننننـمقيومة عنننننن طننننـر   عنننننـملية اعننننـيدة الـتـنظنننننـيز 

Recombination  ا   ممنننننن للنننننـIntegrons  ا سنننننتحوا  علنننننىGene Cassette  واحننننند

 و  كونننر ضنننمن مواقنننع اخابيطنننه وبنننال  اتمنننون مجنننيميع منننن جيننننيو المقيومنننة للممنننيداو الحيو نننة 

    β - lactamو  ممننننيداو الننننـ  Trimethoprimو   Chloramphenicolموننننا

  Quinolones [35]و   Fosfomycinو    Amino glycosidesو

 ( يمثل المقاومة المتعددة لعزالت الزوائف الزنجارية5جدول )

 

 

 المضادات عدد
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 للمضادات الحيوية
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, AMP 
7 63.63% CAZ 

3 AMC , AX , AMP 1 9% 
CRO,CTX,CPR,TE,GM,IP,A

K,PY,CAZ 

عدد المضادات 
 المقاومة

 حساسية الجرثومة للمضادات % عدد العزالت المنفردة الحيويةللمضادات مقاومة الجرثومة 

12 
AMC , CRO , CTX , AX , TE , CPR , GM , IP , AK , PY 

, CAZ, AMP 
4 23.52% -- 

11 
AMC , CRO , CTX , AX , TE , CPR , GM , IP , AK , PY 

, AMP 
4 23.52% CAZ 

11 
AMC , CRO , CTX , AX , TE , CPR , GM , IP , CAZ , 

PY , AMP 
7 41.17% AK 

11 
AMC , CRO , CTX , AX , TE , AK , GM , IP , CAZ , PY 

, AMP 
1 5.88% CPR 

3 AMC , AX , AMP 1 5.88% 
CRO,CTX,CPR,TE,GM,IP,A

K,PY,CAZ 
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