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دراسة البكتريولوجية ل  Haemophilus influenzaeالمعزولة من التياب الموزتين
المزمن في االطفال دون السادسة من العمر في مدينة كركوك.
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الخالصة
أجريت ىذه الدراسة لمتحري عن دور بكتريا  Haemophilus influenzaeواألنواع البكتيرية األخرى في االصابة
بالتياب الموزتين المزمن في االطفال دون السادسة من العمر  ،إذ جمعت  120عينة سريرية شممت 60عينة من سطح
الموزتين و60عينة من لب الموزتين  ،لمفترة من كانون االول  2014إلى نيسان  2015الوافدين إلى مستشفى آزادي
التعميمي ومستشفى كركوك العام في مدينة كركوك ،وتم الحصول عمى ( )147عزلة بكتيرية مختمفة كانت جميعيا موجبة
لمزرع البكتريولوجي .
أظيرت النتائج تبايناً في األنواع البكتيرية بين مجموعتي مسحات (سطح الموزتين ولب الموزتين)  ،وكان أكثر العزالت
شيوعاً من كال المسحتين Streptococcus spp :إذ جاء في المرتية االولى وبمغ عدد عزالتو ( )54بنسبة،%36.73
إما  Staphylococcus sppفانو جاء في المرتبة الثانية وعدد عزالتو( )45وبنسبة  ،%30.61و Haemophlius
 sppكانت في المرتبة الثالثة وعدد عزالتو ( )18وبنسبة  ،%12.24ويميو  Pseudomonas sppوبمغ عدد عزالتو
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)4(  فبمغKlebsiella spp  ثم،%8.16 (عزلة وبنسبة12)  بواقعProteus spp  ويميو،%9.52 ) بنسبة14(
.% 2.72عزالت وبنسبة
 واظيرت،%40  وفي االناث%60 أظيرت الدراسة أن نسبة االصابة بالتياب الموزتين المزمن كانت في الذكور
 وأما, عمى األنماط أالخرى%81,81 ) ىو السائد بنسبةHib(  ان نمطH.influenzae  لبكترياSerotyping
 وأظيرت عزالت،%20 ) بنسبةII(  ويميو النمط، %33.33 )أكثر األنماط سائدة بنسبةI وIII(  فكان نمطBiotyping
Erythromycin ,Amoxicillin، Gentamycin، Ampicillin  مقاومة عالية لممضادات الحيويةH.influenzae
بينما أظيرت حساسية عالية لممضادات، Cephalothin  وCo-trimeexazole، Piperacillin ،Tetracyclin،
، Ceftriaxone  وAzithromycin, Ciprofloxacin ، Chloramphenicol, Imipenem، Cefotaxime
.H.influenzae  وقشور الرمان والثوم ) تأثي ارً مثبطاً عمى نمو بكتريا-وأظير المستخمصات المائية (العفص
. المستخمصات المائية،  المضادات الحيوية، H.influenzae ،  التياب الموزتيف المزمف:الكممات المفتاحية
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Abstract
This study done to investigate the role of H.influenzae and other bacterial types which
cause chronic tonsillitis in children below six years of age , (120) clinical samples were
collected , Included (60) samples from surface tonsiles and (60) samples from core tonsils, In
the period from December 2014 to April 2015 attending Azadi teaching hospital and general
Kirkuk hospital in Kirkuk city, 147 different bacterial isolation were obtained which showed
positive for bacteriological culture.
The result showed obvicus differences in bacterial species between surface throat and core
swabs and the most common isolates was : Streptococcus spp. which came at first order (54)
isolates (36.73%) , And Staphylococcus spp. came secondly with (45) (30.61%). Haemophilus
spp. Which came in third order with (18) (12.24%), And Pseudomonas spp. With (14)
(9.52%), And Proteus spp.with (12) (8.16%), And Klebsiella spp. With(4) (2.72%).
The result showed infection with chronic tonsillitis in males about 60% and in the females
40% , The serotyping results appears that H.ifluenzae type (Hib) was common 81.81% , but
Biotyping results (III,I) was more common types 33.33%.
H.influenzae isolates exhibit high resistance to the antibiotics Ampicillin, Gentamycin,
Erythromycin, Tetracyclin, Amoxicillin, Co-trimeexazole, Piperacillin and Cephalothin,
while appeared highly sensitive to antibiotics Cefotaxime, Chloramphenicol, Ciprofloxacin,
Azithromycin, Imipenem and Ceftriaxone,The study showed inhibitory effect of Water
extracts (Thuja- pomegranate peel, garlic) on the growth of bacteria H.influenzae.
Keywords :Chronic tonsillitis, H.influenzae, Antibiotics , Water extracts .

)Introduction( المقدمة.1
 وقد تحدث نتيجة ألتياب,يعد التياب الموزتيف المزمف مف احد وأكثر األمراض شيوعاَ في األطفاؿ والمراحؿ البموغ المبكرة
 وأف التعرض المستمر لمجراثيـ المرضية,[7]  التي تقع عمى جانبي الجزء الخمفي لمحمؽPalatine tonsils الموزات الحنكية
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وانسداد القنوات التنفسية العميا يعتبر مف أىـ أسباب ا لتياب الموزتيف المزمف ،إذ ترتفع نسبة االصابة عند األطفاؿ في الفئات
العمرية مف ( )9-5سنوات ،وتستمر حتى مرحمة المراىقة لتقؿ فيما بعد ،اذ تكاد تختفي في عمر( 50سنة) ،وقد تصاحبو
حاالت مرضية أخرى مثؿ التياب األذف الوسطى  Otitis mediaوالتياب المفاصؿ .]8[ Arithritis
تعزى أخماج الموزتيف  Tonsillitisإلى مسببات بكتيرية وفايروسية ،وتقع  Streptococcus pyogenesفي مقدمة

المسببات البكتيرية ثـ تميو البكتريا  ، Haemophilus influenzaeوثـ أنواع أخرى منو Staphylococcus aureus,
.]9[ Moracxella spp,
تعد البكتيريا  H.influenzaeمف أىـ االنواع التابعة لجنس  Haemophilusومف العائمة  ، Pasteurellaceaeاكتشفو
ألوؿ مرة مف قبؿ العالـ  Pfeifferعاـ  ،1892سالبة لصبغة گراـ متعدة األشكاؿ  ، pleomorphicأو عصوية مكورة
 ، coccobacilliوتحتاج الى عامميف  Xو Vلمنمو و  CO2بنسبة  ، %10-5معظـ سبلالتو تحتوي عمى
المحفظة  Encapsulateويصنؼ الى ستة أنماط مصمية اعتماداً عمى متعدد السكريات لممحفظة تبدأ بأحرؼ(،)a,b,c,d,e,f
ويعد نمط ( )bأكثر ضراوة ومسؤولة  %95عف اإلصابات الغازية  ، Invasive infectionsأما السبلالت غير الحاوية
لممحفظة  Unencapsulatedيتواجد عادة بالنسبة  %80-25في األشخا

األصحاء  ،وكما أف ىذه البكتريا تقسـ الى

ثمانية أنماط حيوية اعتماداً عمى ثبلث اختبارات الكيميائية (االندوؿ  ,اليوريا  ,االورنثيف )  ،ويعد نوع )) I – IIIأكثر شيوعاً
وأغمب  Hibيقع ضمف نمط ) , ]10[ )Iتتواجد ىذه البكتريا ﻜ  Normal floraفي قناة التنفسية العميا لئلنساف ،غير أنيا تعد
مف المسببات المرضية لئلصابات التنفسية عند األطفاؿ والبالغيف وتستعمر الطبقة المخاطية لقناة التنفسية لئلنساف والحيواف
[.]1
تعزى قدرة ىذه البكتريا إلى وجود العديد مف المستضدات السطحية والمتمثمة بالشعيرات  ، Fimbriaeوالعديد السكريد
الشحمي ) ، (LOSفضبلً عف متعدد السكريد لممحفظة ) ، (Capsular polysaccharideوالبروتينات (HMW - OMPS
  )Protein D - IgA Protease - Haemocin -OAPA - Hia & Hsf - Hapحيث يمكف عدىا مف التراكيبالتي تساعد البكتريا عمى االلتصاؽ واحداث اإلصابة[.]11
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معظـ سبلالت  H.influenzaeحساسة مضادات البنسمينات والسيفالوسبورينات وبعض المركبات Chloramphenicol
و  ، Tetracyclineومف المضادات الحيوية ذات أكثر فعالية Co-Amoxicliv , Ciprofloxacin, Azithromycin ,
 ، Clirithromycinحوالي  %20مف السبلالت  H. influenzaeمقاوـ لمضادات الحيوية مف خبلؿ أتناجو انزيـ
البيتاالكتيمز  ،]25[ β-Lactamaeويستخدـ بعض النباتات مثؿ الثوـ والعف
بالتياب الموزتيف واستناداً إلى ما تقدـ فاف البحث ىدفت إلى :عزؿ وتشخي

 قشور الرماف في مدننا في عبلج المصابيف H.influenzaeواألنواع االخرى المسببة

أللتياب الموزتيف في األطفاؿ دوف سف السادسة في مدينة كركوؾ (شماؿ العراؽ ) ومدى استجابتيا لممضادات الحيوية الشائعة,
باإلضافة إلى دراسة فعالية بعض المستخمصات المائية لبعض النباتات مثؿ الثوـ ،عف

 -قشور الرماف عمى نموىا.

.2المواد وطرائق العمل ))Materials and Methods
جمعت 120عينة سريرية مف  60حالة المرضية ،أخذ العينات وفؽ ماجاء [ ،]8إذ أخذ مسحات سطح الموزة Surface
 swabمف المرضى قبؿ عممية استئصاؿ الموزتيف بعد التخدير العاـ المريض وتثبيت فكو ب Reteactorبدوراف Swab
 cottonالمعقـ فوؽ سطح الموزة دوف أف يمس أي جزء مف أجزاء منطقة الفمية البمعومية  ،ثـ بعد استئصاؿ الموزتيف بواسطة
تقنية التشريح  ، Dissection techniqueوضع الموزتيف المستأصمة في محموؿ بوفيديف ( povidone – iodine
 )solutionبتركيز  %2لمدة  30ثانية ثـ غسمة بمحموؿ  ، Sterile salineوثـ قسمو الى نصفيف بواسطة شفرة المعقمة تحت
ظروؼ المعقـ وأخذ قطعة نسيجية وماسحة قطنية مف لب الموزة دوف أف يبلمس الغشاء الخارجي لموزتيف.
أشار إلى ما ذكره [ ]12زرعت العينات في أوساط المرؽ نقيع القمب – الدماغ والمرؽ الثايوكبلكونيت وحضف بدرجة ح اررة
37ـ °لمدة  24ساعة لتنشيط وتزايد عدد الخبليا  ،وفي يوـ تالي زرعت عمى أوساط (أكار الدـ ،وأكار الدـ الساخف ،وأكار
 ،)Conococcal medium(GCوأكار الماكونكي)  ،ثـ حضنت أوساط أكار الدـ واكار الدـ الساخف وأكار  G.Cالبلىوائية
مع توفير  CO2 %10-5لمدة  48-24ساعة ،أما وسط أكار الماكونكي حضنت ىوائياً بدرجة 37ـ °لمدة 48-24
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ساعة ،وشخصت العزالت البكتريا إعتماداَ عمى صفاتيا الزرعية والمجيرية واالختبارات الكيموحيوية ونظاـ  ApIمنو( APi E
.)20
أما البكتريا  H.influenzaeشخصت بأعتماداً عمى االختباراألوكسيديز والكتاليز والنظاـ (BioMerieux( ApI-NH
حسب ماورد في[ ، ]15اختبار التبعية ( )Satellitismمع البكتريا  Staphylococcus aureusعمى وسط اكار الدـ حسب
طريقة [ ،]13اختبار حاجة البكتريا لعاممي  Xو Vعمى وسط أكارمولر ىنتوف حسب [ ،]14واختبارSerotyping
) (Serotyping Wellcogen Hib antiseraحسب طريقة[ ،]15واختبار Biotypingاعتماداً عمى ثبلث اختبارات
كيموحياتية (اليوريز ,االندوؿ,االورنثيف ديكاربوكسيميز) وفؽ ما جاء [ ، ]16واختبار مقاومة البكتريا لممضادات الحيوية ل
22مضاداً حيويا بطريقة  Disks Diffusion Method Testحسب ماذكره [ ، ]17وأختبار فعالية المستخمصات النباتية
(عف

 -قشورالرماف والثوـ) حسب ماذكره [.]2

.3النتائج والمناقشة ))Results & Discussion
 1.3نسب العزالت

Isolation ranges

أظيرت النتائج في الجدوؿ( )1وجود تفاوت بيف األنواع البكتيرية المعزولة مف مجموعتي المسحات ،إذ ظيرت
147عزلة سريرية مف مجموع 120عينة نتيجة موجبة لمزرع البكتريولوجي وبنسبة ,%100وأجري المقارنة بيف نتائج
المسحات مف سطح ولب الموزتيف  ،فتبيف أف أكثرعزالت شيوعاً مف كبل المسحتيف ىو جنس  Streptococcusجاءت في

المرتبة األولى بيف العزالت  ،وقد بمغ عدد عزالتو ( )54عزلة وبنسبة  ،%36.73منيا viridance Streptococcus
التي بمغت عدد عزالتو ( )37بنسبة  ، %25.17منيا ( )20عزلة كانت مف مجموعتي المسحات  ،و()13عزالت مف
مسحات السطح  ،و( )4مف مسحات لب  ،إما  Group D Streptococcusفقد بمغ عدد عزالتو ( )13وبنسبة 8.84
 ،%منيا ( )6عزالت كانت مف كبل المسحتيف  ،و( )3عزالت مف مسحات السطح  ،و()4عزالت مف مسحات المب ،أما
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 Streptococcus pyogenesفقد بمغ عدد عزالتو ( )4وبنسبة  ، % 2.72منيا عزلتاف كانت مف مجموعتي المسحات
 ،وعزلتاف مف مسحات السطح  ،في حيف لـ يكف ىناؾ أي عزلة مف لب الموزتيف.
إما جنس  Staphylococcusفجاءت في المرتبة الثانية  ،وقد بمغت عدد عزالتو ( )45عزلة وبنسبة ، %30.61منيا
 Staphylococcus aureusالتي بمغت عدد عزالتو ()36عزلة و بنسبة ، %24.48منيا ( )14عزلة مف مجموعتي

المسحات  ،و()7عزالت مف مسحات السطح  ،و ( )15عزلة مف مسحات المب  ،أما negative staphylococcus
 Coagulaseفقد بمغ عدد عزالتو ( )9و بنسبة  ، %6.12منيا ()6عزالت كانت مف مجموعتي المسحات ،و( )3عزالت
مف مسحات المب ،في حيف لـ يكف ىناؾ أي عزلة مف سطح الموزتيف.

أما جنس  Haemophliusفأحتؿ المرتبة الثالثة ،وبمغت عدد عزالتو ( )18عزلة بنسبة  ،%12.24ومنيا H.
 influenzaeبمغت عدد عزالتو ( )15عزلة بنسبة  ، %10.20منيا ()8عزالت كانت مف مجموعتي المسحات  ،و()3
عزالت مف مسحات السطح  ،و( )4عزالت مف مسحات المب  ،وأما  H. parainfluenzaeفبمغ عدد عزالتو اثنتاف فقط
وبنسبة  ، % 1.36منيا عزلة واحدة كانت مف مسحات السطح ،وأخرى كانت مف مسحات المب ،في حيف لـ يكف ىناؾ
أي عزلة مف مجموعتي المسحات ،أما  H. actinomycetemcomitansفكانت ىناؾ عزلة واحدة وبنسبة  %0.68مف
مسحات سطح  ،وأما  Pseudomonas spp.الذي بمغ عدد عزالتو ( )14وبنسبة  ، %9.52منيا ( )4عزالت كانت مف
مجموعتي المسحات ،و( )3مف مسحات السطح و( )7مف مسحات المب.
أما Proteus spp.فقد بمغت عدد عزالتو ( )12عزلة وبنسبة  ، %8.16منيا ( )4كانت مف مجموعتي المسحات ،
و( )5مف مسحات السطح  ،و( )3مف مسحات المب  ،في حيف بمغت عدد عزالت  )4( Klebsiella spp.فقط
وبنسبة  %2.72مف مسحات لب الموزتبف.
جدول ( )1أنواع البكتريا وعددىا المعزولة مف سطح الموزتيف ولبيما .
البكتيريا

المجموع

النسبة

المئوية

تتواجد عمى سطح
الموزتين ولبيما

تتواجد عمى

سطح الموزتين
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viridance Streptococcus

37

25.17

20

13

4

13

8.84

6

3

4

4

2.72

2

2

-

36

24.48

14

7

15

9

6.12

6

-

3

15

10.20

8

3

4

2

1.36

-

1

1

1

0.68

-

1

-

14

9.52

4

3

7

Klebsiella spp.

12

8.16

4

5

3

4

2.72

-

-

4

Total

147

100

64

38

45

Group D Streptococcus

Streptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus

Coagulase Negative Staphylococcus
Haemophilus influenza
H. parainfluenzae

H.actinomycetemcomitans
Pseudomonas spp.
Proteus spp.

نتائج الدراسة الحالية ال تتفؽ مع ما توصؿ إليو [ ]8إذ كانت اكثر العزالت السائدة مف مجموعتي المسحات ىوبكتريا
 H.influenzaeوتميو بكتريا  Streptococcus pyogenesوبكتريا

 Staphylococcus aureusوثـ البكتريا

 Streptococcus pneumoniaوثـ البكتريا  Klebsiella pneumoniaeوأخ اًر  , Pseudomonas sppبينما تتفؽ مع
[ ]7بيف أف أكثر عزالتو كانت السائدة مف مجموعتي المسحات ىي البكتريا  Staphylococcus aureusثـ
البكتريا Streptococcus pyogenesثـ البكتريا  ، H.influenzaeوثـ العزالت االخرى ،وقد ترجع ىذا االختبلؼ في
معدؿ عزؿ البكتريا مف مجموعتي المسحات إلى اختبلؼ السكاف مف حيث العمر والحجـ السكاني  ،الموسـ ،والوضع
االجتماعي واالقتصادي ،وعوامؿ البيئية لمموقع الجغرافي ،واإلقامة والنظافة الشخصية.
تتوافؽ الدراسة الحالية إلى ما أشار اليو الدراسات التي أجريت في المممكة المتحدة أف تحديد البكتريا الموجودة في سطح
الموزتيف ال يفيد في تحديد البكتريا الموجودة في لب الموزتيف [ ،]8وفي حيف أف الدراسة التي أجريت في اليند تؤكد أف نسبة
كبيرة مف المرضى ال يوجد لدييـ نتائج مشابية بيف عزالت البكتيريا مف مجموعتي المسحات المزروعة في وقت واحد [،]22
وىذا تتفؽ مع الدراسة الحالية ،وأشار الدراسة التي أجريت في مصر أف ىناؾ فروؽ كبير بيف مسحات سطح ولب لموزتيف ،
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وأشار أيضاً إلى أف دور مسحات سطح الموزة في تحديد ألتياب الموزتيف المزمف أمر مشكوؾ فيو [ ]23والتي تتفؽ مع الدراسة
الحالية.
اظيرت نسبة االصابة بالتياب الموزتيف المزمف في الذكور ،% 60بينما في االناث بمغت  ، %40وىذه ال تتفؽ مع ما
توصؿ اليو [ ]18الذي وجد بأف نسبة االصابة في االناث تفوؽ نسبة الذكور ،وقد يعود ىذا االختبلؼ الى الظروؼ البيئية
لمحيطية ،وطبيعة العمؿ  ،والى الوعي الصحي والنواحي الفسمجيو التي تتعمؽ بكبل الجنسيف ].[3
أظيرت نتائج  Serotypingسيادة النمط المصمي  bوبنسبة %81.81عمى األنماط أخرى  ،وىذه تتفؽ مع ما أشار اليو
[ ]24الى اف النمط  bىو الشائع بيف سبلالت  H.influenzaeالموجودة في القناة التنفسية ,واف ىذه السيادة قد تفسر بقدرة
نمط  bعمى المنافسة وبشكؿ فعاؿ مع سبلالت األنماط االخرى  ،وامتبلكيا بعض عوامؿ الضراوة مثؿ المحفظة وانتاج
الييموسيف التي ال تمتمكو األنماط األخرى ،وىذا يفسر قمة االصابة بأنماط اخرى عندما تكوف نمط  bالموجودة في القناة
التنفسية

وأما نتائج  Biotypingالموضحة في الشكؿ ( )1بيف اف األنماط الحيوية ( IIIو ) Iكانتا السائديف وبنسبة %33.33
،والنمط الحيوي ( )IIبنسبة ،% 20والنمط الحيوي ( )VIIIبنسبة .%13.33,ولـ تبلحظ األنماط أخرى.

13.3
20
III

33.3

I
II
VIII

33.3
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الشكل( )1النسب المئوية ألنماط الحيوية في جميع السبلالت H.influenzae
ىذه النتائج مطابقة لنتائج الدراسة [، ]13إذ أكدا سيادة انماط ( )I,IIIبيف عزالتو ,ومقاربة مف نتائج [ ]18حيث وجد أف
 %80أي  8عزالت مف مجموع 10عزالت يعود لنمط ( (Iو %20كانت مف أنماط اخرى,أف ىذه السيادة تعود الى امتبلؾ
سائدا بيف االنواع .
النمط ( ( Iلعديد مف عوامؿ الضراوة  ،فضبلً عف مستضدات المحفظة التي تجعمو ً
 2.3اختبار المقاومة لممضادات الحيوية Resistance to Antibiotic test
تمت دراسة مقاومة عزالت  H.influenzaeلػ  22مضاداً حيوياً مف مجاميع المضادات الشائعة االستخداـ  ،مف مبلحظة
الشكؿ ( )2يتبيف أف العزالت أظيرت مقاومة عالية لمضادات البنسمينات إذ بمغت نسب المقاومة  %100لمضادAmpicillin
 ،و %86.66لمضاد  ، Amoxicillinو % 60لمضاد ،)AMC( Amoxicillin + clavulanic acidأما نسب المقاومة
لمجموعة السيفالوسبورينات فكانت  %73.33لمضاد ، Cefiximeو%80لمضاد  ، Cephalothinو %6.66لمضاد
 ،Cefotaximeو %14.33لمضاد  ، Ciprofloxacinو %20لمضاد ، Ceftriaxoneأما مضاد  Imipenemفكانت
نسبة المقاومة لو  ، %20ولمضاد Meropenemبنسبة ، %40في حيف كانت مقاومة المضادات األمينوكبليكوسيدات
والمتضمنة مضػاد  Gentamycinبنسبة  ، %100و Tobromycinبنسبة  ، %73.33وقد أبدت العزالت مقاومة لمضاد
Tetracyclinبنسبة  ،% 80ولمضاد  Chloramphenicolبنسبة  ،%6.66و Erythromycin

بنسبة  ، %100و

 ، Piperacillinو Co-trimeexazoleبنسبة  ،%86.66في حيف مقاوـ لمضاد Nalidixin acidبنسبة  ، %73.33أما
المقاوـ لمضاد  Doxycyclineبنسبة  ،%27.66ولمضاد Rifampinبنسبة .%40

إف المقاومة ليذه المضادات قد تعزى الى قدرة العزالت البكترية عمى انتاجيا أنزيمات البيتاالكتاميز المحطمة لحمقة
ﱠ
البيتاالكتاـ فيصبح المضادغير فعاؿ بشكؿ  ،Cephalosporanicوالى نتيجة فقداف موقع اليدؼ المضاد ()PBPS
 Penicillin Binding Proteinsأو قمة نفاذية المضاد الحيوي  ،وتعزى أيضاً إلى وجود ببلزميدات المقاومة لممضادات
الحيوية وبسبب عدـ ثبوتية تمؾ الببلزميدات وامكانية انتقاليا مف بكتريا إلى أخرى في البيئة المجيرية لمكائف المجيري مما
يؤدي إلى تحويؿ بكتريا حساسة إلى بكتريا مقاومة وىذا بدوره يؤدي إلى صعوبة العبلج وبالتالي اختيار مضادات حيوية
Web Site: www.kujss.com Email: kirkukjoursci@yahoo.com,
kirkukjoursci@gmail.com
236

Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)
Volume 11, Issue 4, December 2016 , p.p(227-242)
ISSN 1992 – 0849
 وكما أفﱠ التداخؿ في العبلج الذي قد يؤدي إلى حدوث طفرة مقاومة، عبلجية أخرى ولفترة زمنية أطوؿ وبصورة منتظمة
وعمره أو

وكما أف الوسائؿ الدفاعية لدى الشخ، ضد المضادات الحيوي مما يجعمو مقاوماً ومنتجاً ألنزيـ البيتاالكتاميز

 كذا ويمكف أف يحدث،إصابتو بأمراض أخرى مزمنة قد تؤدي إلى جعؿ ىذه البكتريا أوغيرىا مقاومة ليذا المضاد أو غيره
.]7[  مما يؤدي الى مقاومتو او زيادة ضراوتوDNA تغيير في طبيعة اؿ

120%
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 المقاومة لممضادات الحيويةH. influenzae ) النسبة المئوية لعزالت البكتريا2( شكل
Ampicillin=AM, Amoxicillin=AX, Amoxicillin+ Clavulanic acid=AMC, , Rifampin=RA,
Chloramphenicol=C, Gentamycin=GM, Nalidixin acid=NA, Cefixime=CFM,
Ceftriaxone=CRO,Cephalothin =CEP, Cefotaxime=CTX, Ceftazidime=CAZ, Ciprofloxacin=CIP,
Piperacillin=PRL, Tetracyclin=TE , Doxycycline=DO, Tobromycin=TOB Meropenem=MEM,.
Azithromycin=AZM, Erythromycin=E, Imipenem=IMP, Co-trimeexazole=COT
Chloramphenicol  كانت حساسة لH.influenzae إذ بيف أف عزالت،]8[ نتائج الدراسة الحالية تتفؽ مع الدراسة
 و،%63

بنسبة

Amoxicillinو،%71بنسبة

Erythromycin  وفي الوقت نفس كانت حساسة،%95 بنسبة

 وبينما،  ىذا ال تتفؽ مع الدراسة الحالية،%52.6  بنسبةAmpicillin وبينما كانت مقاومة،%43  بنسبةGentamycin
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تتفؽ مع دراسة [ ]19والذي بيف بأف  %90مف العزالت كانت حساسة ل Chloramphenicol

Ciprofloxacin ،

والسيفالوسبوريف الجيؿ الثالث ،وفي الوقت نفسو كانت مقاومة  Erythromycinبنسبة  ،%80كشفت الدراسة [ ]20أنو ال
يوجد عزالت  H.influenzaeمقاومة ، Chloramphenicolوىذه النتيجة ال تتفؽ مع الدراسة الحالية.
وقد كاف اعتقاد السائد بأف  H. influenzaeحساسة لمدى واسع مف مضادات البنسميف مثؿ  AmpicillinأوAmoxicillin
[ ،]8ولكف الدراسة الحالية أظيرت أف البكتريا  H.influenzaeذات مقاومة عالية لمضادات البنسمينات ومضادات أخرى
متعددة وقد يعزى ذلؾ الى وجود االنزيـ .β-lactamases

 3.3تأثير فعالية بعض المستخمصات النباتية عمى نمو البكتريا H.influenzae
أف المستخمصات المائية لمعف
أظيرت النتائج ّ

 -قشور الرماف والثوـ تمممؾ تأثي اًر واضحاً عمى جميع عزالت H.influenzae

الموضحة في الجدوؿ ( ، )2إذ تباينت تأثيرات المستخم
تأثير مثبط لممستخم

المائي لمثوـ في نمو البكتريا وبحسب التراكيز المستخدمة ،إذ تبيف وجود

عند تركيز 25غـ /مؿ  ،وبمغ قطر منطقة التثبيط ( )11ممـ  ،ثـ ازداد التأثير ليصؿ قطر التثبيط إلى

( )15ممـ عند تركيز  50غـ /مؿ  ،وأخي اًر يصؿ قطر التثبيط إلى اقصى في تركيز 100غـ /مؿ وكاف قطر التثبيط ( )19ممـ ,
وىذا يشير إلى كوف المادة الفعالة ليذا النبات لو قابمية الذوباف في الماء.
إما فعالية مستخم

العف

– قشور الرماف اظيرت اف فعالية المستخم

عند تركيز 25غـ/مؿ أقؿ تأثير عمى نمو البكتريا

 ،إذ بمغ قطر منطقة تثبيط ()14ممـ  ،ثـ أزداد التأثير بزيادة التركيز الى 50غـ/مؿ وبمغ قطر التثبيط ()20ممـ  ،وأما عند
تركيز100غـ/مؿ ازداد قطر التثبيط الى ()26ممـ .

إف فعالية تثبيط البكتريا تتناسب طرديا مع زيادة التركيز المستخم
ﱠ
المستخم

 ،وقد يعزى ذلؾ الى زيادة تراكيز المواد المثبطة في

بزيادة تركيزه.
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المائي ( العف

جدول ( )2تأثير التراكيز المتعددة لفعالية المستخم

المائي لمثوـ عمى

– قشور ثمرة الرماف ) و مستخم

جميع عزالت .H.influenzae
المستخمص المائي

التراكيز(غم /مل)
25

الثوـ
( عف

وقشورثمار الرماف)

11ممـ
14ممـ

Control

50

100

15ممـ

19ممـ

20ممـ

(ماء مقطر)

0
0

26ممـ

تتفؽ الدراسة الحالية مع ما أشار اليو [ ]21بتأثير المستخمصات المائية الحارة لبعض النباتات منو العف

وقشور الرماف

عمى البعض الجراثيـ المعزولة مف المصابيف بالتياب البمعوـ والموزتيف والجروح وبعض االلتيابات الجمدية والتياب القصبات ،
وقد يعزى ذلؾ الى كوف قشور الرماف تحتوي عمى مواد عفصية  Tanninليا القدرة عمى ترسيب البروتينات ،وتحتوي أيض ًا
عمى

قمويدات

(سيدوبمميتيريفPseudopelletierine

-

بببلركونديف

Pelargonidin

،

مثيبليزوبالميتيريف

,

 Methylisopelletierineوزيوت) ,كما تحتوي عمى حامض جاليؾ(  )Gallic acidوغيرىا مف أحماض الدىنية ،فضآلعف
احتوائو عمى الفينوالت وفبلفونيدات واالنثوسيانيات ,Anthocyanidinsوتحتوي ايضآ عمى الصابونينات والراتنجات Resins
والكبليكوسيدات.

أشا ار [ ]4مف خبلؿ دراستيا اف البكتريا السالبة أكثر تحسساً مف البكتريا الموجبة لصبغة كراـ تجاه مستخم

الثوـ ,

أكدت النتائج الدراسة الحالية أىمية وفاعمية ىذه المستخمصات عمى نمو بكتريا  H.influenzaeوالتي تعد مف اىـ انواع
الجراثيـ المسببة التياب الموزتيف في األطفاؿ دوف السادسة مف العمر ،وأشار [ ]6الى بعض المستخمصات النباتية(الثوـ) عمى
نمو األنواع البكتيرية المعزولة مف المصابيف بذات الرئة مف ضمنو البكتريا ،H. influenzaeكونو تحتوي عمى المركب Allin
ذو صفة تضادية لؤلحياء المجيرية فضآل عف مركبات  phytoicidineو  scordinineذو التأثير اليرموني عمى األحياء
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المجيرية و ، Selenium، Allistatinومجموعة مف الفيتامينات (أ ،ب ،ج ،ﮬ) ,واألمبلح معدنية  ،وأكد [ ]5اف بالمكاف
استعماؿ بعض المستخمصات النباتية منو الثوـ كغرغرة لتقميؿ مف شدة االصابة واختزاؿ عدد الجراثيـ الموجودة في الموزتيف.
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