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الملخص
جمعت  181عينة دم من المرضى المشتبه إصابتهم بإنتان الدم ممن تعرضوا للحروق أو خضعوا للجراحة للفترة
من األول لشهر كانون الثاني من العام  2017ولغاية الثالثون من شهر نيسان للعام  .2018شكلت العنقوديات الموجبة
لصبغة غرام  28عزل ًة ( )%50من مجموع  56عزل ًة معزولة من  37عينة ( )%20.44مصابة باإلنتان  ،شكلت منها
العنقوديات السالبة إلنزيم التجلط ) 17 Coagulase negative staphylococci (CONSعزلة ( (%60.7تليها
العنقوديات الموجبة إلنزيم التجلط ) Coagulase positive staphylococci (COPSمتمثلة بالعنقوديات الذهبية
الموجبة لصبغة غرام  11 Staphylococcus aureusعزلة ) ، (%39.3بينما تم الحصول على عزلة واحدة من
البكتريا ..Leuconostoc mesenteroidesأما العزالت سالبة الصبغة فقد شكلت فيها عزالت الـ Pseudomonas. spp
نسبـة األكبـر منهـ ـ ـا  (%29.6) 8من مجموع العزالت السالبة لصبغة غرام البالغ عددها  27عزلة ( )%48.2تليها البكتريا
 Escherichia coliبـ 6عزالت و Enterobacter. sppأيضًا بـ 6عزالت والـ Klebsiella pneumoniaeبـ3عزالت
وعزلتان من الـ ، Acinetobacter baumanniiبينما تم الحصول على عزلة واحدة لكل من  Rautella terigeneو
 . Proteus mirabilisكما تضمنت الدراسة أيضاً فحص الحساسية ألنواع مختلفة من المضادات الحيوية تجاه األنواع
البكتيرية المعزولة  ،إذ تباينت األنواع البكتيرية في مقاومتها للمضادات المستخدمة ،إذ كانت جميع العزالت السالبة لصبغة
غرام مقاومة تجاه المضاد  Ampicillinبينما كانت جميعها حساسة بنفس النسبة تجاه المضاد  Tigecyclineماعدا
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 بينما كانت جميع عزالت البكتريا الموجبة لصبغة غرام،  إذ كانت جميع عزالتها مقاومة تجاههP. aeruginosa البكتريا
.%100  بنسبةLinezolid  وTecoplanin حساسة تجاه المضاد
. المضادات الحيوية، CONS ، إنتان الدم:الكلمات الدالة
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Abstract
A total of 181 blood samples were collected from patients that suspected have been
infected by septicemia from those how had burns infection or underwent surgery operation in
the period of study that's extended from 1st January 2017 to 30th April 2018. Gram-positive
Staphylococci constituted 28 isolates (50%) in total of 56 isolated isolates from 37 samples
(20.44%), coagulase-negative staphylococci (CONS) constituted 17 isolates (60.7%) followed
by coagulase-positive staphylococci which represented by Staphylococcus aureus 11(39.3%)
from total of Gram-positive Staphylococci isolates, while obtained only one isolate of
Leuconostoc mesenteroides. Pseudomonas aeruginosa occupied the highest ratio 29.6% in 8
isolates from total gram-negative 27 isolates (48.2%) followed by Escherichia coli and
Enterobacter.spp in 6 isolates, Klebsiella pneumoniae 3 isolates, Acinetobacter baumannii in
2 isolates, while obtained only one isolate from Rautella terigena and Proteus mirabilis. This
study is included also sensitivity test against sepsis bacterial pathogens by different type of
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antibiotics, bacterial species varied in resistance toward used antibiotics, where the all isolates
are resistance against ampicillin, in the same ratio are sensitive toward tigeycycline except P.
aeruginosa, while all isolates are sensitive toward Tecoplanin and linezolid in ratio 100%.
Keyword: Sepsis, CONS, Antibiotics.
DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.3.8

 .1المقدمة :
ناجم عن حصول اختالل في تنظيم االستجابة المناعية تجاه العدوى البكتيرية المنتشرة في
إنتان الدم
ٌ
مرض جهازٌي ٌ
العديد من الجهود الرامية للوصول الى نهج يضمن تطوير طرق التشخيص
المجرى الدمي لجسم المضيف ] .[1تبذل
ُ
السليم يجمع بين عدة متغيرات ،حيث يعتبر تحديد وجود اإلصابة البكتيرية في مجرى الدم أولى خطوات التشخيص
السريري المؤكد ثم الشروع بالعالج األنسب باستخدام المضادات الحيوية ] .[3]،[2إن المرضى الراقدين في وحدة العناية
المركزة من األطفال ومرضى السكري والحروق والسرطان هم أكثر الفئات عرضة لإلصابة بإنتان الدم المكتسب من
المستشفيات بأكثر من نوع واحد من الميكروبات والذي يكون أكثر خطورة من اإلنتان الحاصل بسبب اإلصابة بنوع واحد
ال بالدرجة األساس عن ارتفاع معدل الوفيات ] .[4يعتبر العنقوديات الذهبية الموجبة
من الميكروبات بالتالي يكون مسؤو ً
لصبغة غرام  S. aureusمن أكثر المسببات البكتيرية انتشا اًر وشيوعاً في أحداثها لإلصابة بإنتان الدم وبمعدل وفيات عالية
سنويًا ،بينما توصلت دراسة أخرى الى كون أكثر من نصف العزالت المتسببة لحالة اإلنتان في حديثي الوالدة ناجمة من
العدوى بالعنقوديات السالبة لألنزيم مخثر البالزما  .[5] Coagulase negative staphylococciتعد جراثيم الزوائف
الزنجارية  P. aeruginosaأحد أهم أنواع الممرضات المسبب ـ ـة لإلنت ـ ـ ـان ال ـ ـدم باإلضاف ـ ـ ـ ِة الـ ـ ـى أن ـ ـواع أخ ـ ـرى من البكت ـريا
سالبـ ـة الصبغ ـة المتمثل ـ ِة بـ E. coliو  A. baumanniiو  K. pneumoniaeو  P. mirabilisنظ ًار لما تشكل الذيفان
الداخلي  Endotoxinجزًء من جدران خالياهما الخارجية ] .[6 - 8دخلت العديد من اإلنجازات العلمية المهمة ضمن
مجال العلوم الطبية في القرن السابق منها االدوية المضادة للجراثيم  ،Antimicrobial drugsفي الوقت التي كانت فيه
معدل الوفيات الناجمة عن اإلصابة باإلنتان  % 90قبل أن يتم الشروع باستخدام هذه االدوية والتي باستخدامها قلت النسبة
الى  ،[9] %58-42ولكن تزايد االستخدام العشوائي للمضادات الحيوية وانعدام وجود تشريعات ملزمة للسيطرة على
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استعمالها والتي ولدت على أث ِره سالالت جرثومية امتازت بخاصية المقاومة المتعددة  Multiresistantلعدة أنواع من
المضادات الحيوية ] .[10لذا هدفت الدراسة الى:
 -1عزل وتشخيص األنواع البكتيرية المسببة لإلنتان الدم.
 -2مدى استجابة األنواع المعزولة للمضادات الحيوية الشائعة االستعمال.

 .2المواد وطرق العمل:
شملت هذه الدراسة  37مصاباً بإنتان الدم للمرضى الراقدين في وحدة الحروق والعمليات الجراحية لمستشفى أزادي
التعليمي ومستشفى كركوك العام ممن تراوحت أعمارهم بين ( )80-2.5سنة منهم  24مصابًا بالحروق و 13مريضًا ممن
خضعوا للجراحة للمدة ما بين األول لشهر كانون الثاني  2017الى نهاية نيسان من العام .2018

 2.1جمع العينات:
جمعت  181عينة دم من المرضى الذين يعانون من العالمات السريرية لإلصابة بإنتان الدم والمتمثلة بالـ(حمى،
ارتفاع معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ،ازدياد أعداد خاليا الدم البيض الكلية ،انخفاض نسبة التشبع باألوكسجين)
حيث تم أخذ عينات الدم تحت ظروف معقمة بتعقيم منطقة سحب الدم بالكحول األثيلي للحيلولة دون تلوث الوسط الزرعي
بالفلو ار الطبيعية الموجودة على الجلد ] ،[11ثم زرعت في وسط نقيع القلب والدماغ Brain heart infusion broth
ونقلت على الفور الى المختبر لتحضن تحت ظروف هوائية بدرجة ح اررة 37م oلمدة  7-3أيام ومع ظهور دالئل لحصول
النمو بحصول عكوره في القناني الزجاجية الحاوية على الوسط أعالهُ عندئذ زرعت على وسط ( MaCconky agar ,
.[12] )Manitol salt agar ,Blood agar
 2.2التشخيص:
تم عزل األنواع البكتيرية وتشخيصها باالعتماد على الصفات المظهرية والمجهرية للعزالت النامية على الطبق ومن
خالل سلسلة من الفحوصات البايوكميائية ،وتم تأكيد تشخيص هذه العزالت باستخدام تقنية  API20Eو Vitek 2
>>)[13].system
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 2.3اختبار الحساسية تجاه المضادات الحيوية:
تم أجراء اختبار حساسية العزالت تجاه المضادات الحيوية المستخدمة في الدراسة وفقاً لطريقة النشر داخل الطبق أو
ما يسمى أيضاً بطريقة الـ  .Kirby-Bauerتمت مقارنة قياسات حجم نطاق التثبيط مع القياسات الموثقة لمعهد المعايير
السريرية والمختبرية الدولية .[14] CLSI

 .3النتائج:
أظهرت النتائج وجود اختالفًا طفيفًا في نسبة اإلصابة باإلنتان البكتيري باختالف نوع الجنس ،فقد كانت نسبة
اإلصابة لدى إناث مرضى اإلنتان  )%51.35(19من مجموع العينات موجبة النمو وبعدد عزالت  29عزلة ()%51.78
والتي كانت أعلى من نسبة اإلصابة لدى الذكور  )%48.65(18وبعدد عزالت  27عزلة( )%48.22من مجمل العزالت
موجبة النمو كما في الجدول .1
فضالً عن االختالف الفسلجي بين الجنسين يأتي دور تأثير عامل العمر على نسبة اإلصابة خصوصاً كانت نسبة
اإلصابة باإلنتان مرتفعة لدى الفئات العمرية ما بين  60-51سنة بنسبة إصابة  %16.1وأقل النسب كانت لدى الفئات
العمرية ما بين  30-21سنة بنسبة  %9فقط بينما لم تسجل نسبة اإلصابة لدى بقية الفئات اختالفاً جوهرياً يذكر ،كما في
الجدول .2
أعلى نسبة من النمو البكتيري لدى المصابين باإلنتان عند المصابين بالحروق من الدرجة الثانية كانت بنسبة %38
من مجمل المصابين باإلنتان ثم يليه الحروق من الدرجة الثالثة  %18.9فالحروق من الدرجة األولى بنسبة ،%8.1بينما
كانت نسبة النمو البكتيري لدى المصابين باإلنتان جراء خضوعهم للجراحة بنسبة  %35.1كما هو موضح في الشكل.1
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. توزيع المسببات البكتيرية بحسب جنس المرضى المصابين:1جدول
الجنس
اإلناث
19

الذكور
18

العدد الكلي

%
12.48
12.48
1.8
8.92
1.8
7.1
3.6

العدد
7
7
1
5
1
4
2

%
7.1
17.85
0
5.35
8.92
3.6
1.8

العدد
4
10
0
3
5
2
1

11
17
1
8
6
6
3

3.6

2

3.6

2

4

51.78

29

48.22

27

56

Staph. aureus
CONS
L. mesenteroides
Pseudomonas. spp
E. coli
Entrobacter. spp
K. pneumonia
Other
enterobacteriacae
المجموع الكلي

0
1
1
0
0
2
1
1
6

3
1
3
2
2
2
2
2
17

1
3
0
1
2
1
2
1
11

الفئات
العمرية
)(سنين

)%(عدد المصابين
N=37

2
0
1
0
0
1
2
2
8

Staph. aureus

0
0
0
3
2
0
0
1
6

Cons

Entrobacter. spp

Other
Enterobacteriaceae
0
2
0
1
1
3
0
0
7

Pseudomonas. spp

6
7
5
7
7
9
8
7
56

E. coli

10.7
12.5
9
12.5
12.5
16.1
14.2
12.5
100%

مجموع العزالت
N=56

النسبة المئوية

. توزيع المسببات البكتيرية المسؤولة عن إصابات إنتان الدم بحسب الفئات العمرية:2 جدول

5(13.5)
4(10.8)
3(8)
5(13.5)
6(16.3)
6(16.3)
4(10.8)
4(10.8)
37(100) %
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8.1%
38%

الحروق من الدرجة األولى

الحروق من الدرجة الثانية
الحروق من الدرجة الثالثة
العمليات الجراحية
35%

18.9%

شكل  :1توزيع النمو الجرثومي الموجب حسب درجات الحروق والعمليات الجراحية.
بينت النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة أنواع بكتيرية متعددة عزلت من مرضى اإلنتان الذين تعرضوا
للحروق أو خضعوا للجراحة ،كما هو موضح في الشكل  2و .3أن سبب هذه اإلنتانات كانت أما قادم ًة من اإلصابات
البكتيرية المنفردة أو المختلطة كما في الجدول  .3فحيث شكلت مجمل اإلصابات البكتيرية المختلطة لجميع المرضى
نسبة  %45.9بمجموع  17إصابة ،فحيث شكلت الحروق منها نسبة  %32.4بواقع  12إصابة والعمليات الجراحية
 %13.5بـ 5إصابات مقارن ًة مع نسبة اإلصابات المنفردة التي تمثلت بنسبة  %54والتي شكلت منها الحروق %32.4
بواقع  12إصابة وبـ 8إصابات لمرضى الجراحة بنسبة .%21.6
النسبة المئوية %

40
35
30
25
20
15
10
5
0

األنواع البكتيرية
شكل  :2النسب المئوية للعزالت الموجبة لصبغة غرام.
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 النسبة المئوية%

30
25
20
15
10
5
0

األنواع البكتيرية
. النسب المئوية للعزالت السالبة لصبغة غرام: 3 شكل

. اإلصابات البكتيرية المختلطة والمنفردة المعزولة من مرضى إنتان الدم:3 جدول
إصابة بكتيرية
منفردة
12 (32.4)%
3(25)%
6(50)%
1(8.33)%
1(8.33)%
1(8. 34)%
12(100)%
8(21.6)%
3(37.5)%
2(25)%
1(12.5)%
2(25)%
8(100)%
20

إصابة بكتيرية
مختلطة
12(32.4)%
5(20)%
5(20)%
5(20)%
4(16)%
4(16)%
1(4)%
1(4)%
25(100)%
5(13.5)%
3(27.3)%
3(27.3)%
2(18.1)%
1(9.1)%
1(9.1)%
1(9.1)%
11(100)%
36

االسم العلمي للمسبب المرضي

سبب اإلصابة

Staph.aureus
CONS
Pseudomonas. spp
E.cloacae,E.amnigenus
E.coli
K.pneumonia
L.mesenteroides
المجموع
االسم العلمي للمسبب المرضي
Staph.aureus
CONS
Pseudomonas. spp
E.cloacae,E.amnigenus
E.coli
K.pneumonia
R.terrigena
P.mirabilis
A.baumannii
المجموع
N=56 المجموع الكلي لإلصابات
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أمـا عـن اختب ـ ـ ـ ـ ـار حساسيـ ـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـ ـزالت البكتيري ـ ــة تج ــاه المض ــادات المستخدم ــة ،فقد أظه ــرت النتائ ــج مقاوم ــة البـكتريـ ــا
 Staph. aureusالمطلقة  %100تجاه المضاد  Benzyl-penicillinوبنسبة  %91تجاه المضادات ،Clindamycin
 .Erythromycin ،Tobramycinأما البكتريا  Staph. haemolyticusفأنها أبدت مقاومة عالية تجاه كل من
 Erythromycin ،Tetracycline ،Methicillinباإلضافة الى مقاومتها العالية تجاه المضاد الحيوي
 Benzylpencillinبنسبة  %100وكذلك بالنسبة للبكتريا  Staph. warneriفهي كانت مقاومة تجاه المضاد
 Benzyl-penicillin ،Methicillin ،Tetracycline ،Oxacillin،Tobramycinبنسبة  .%100امت ـ ـ ـازت البكتريـ ـ ـ ـا
 Staph. hominisوالـ Staph. capitisبأنها كانت مقاومة تجاه معظم المضادات المستخدمة بنسبة %100
ماعدا  Vancomycinو Tigycyclineالتي أثبتت فعاليتها العالية أمام هذه العزالت .كما أظهرت البكتريا
 Staph.lentusمقاومة عالية بنسبة  %100تجاه المضادات ،Clindamycin ،Tetracycline

،Oxacillin

 Trimethoprim - Sulfamethoxazole ،Rifampinكما هو موضح في الجدول  .4بالنسبة للعزالت السالبة
لصبغة غ ـ ـرام ،فقـ ـ ـد أظه ـ ـرت البكتريـ ـ ـا  P. aeruginosaوالبكتريا  E.coliمقاوم ًة عالية تجاه المضادات ،Ceftriaxone
 Cefazolin ،Ampicillinوالـ  Trimethoprim - Sulfamethoxazoleبنسبة  %100ماعدا تجاه المضاد
 Tigycyclineالتي أثبتت فعاليتها المطلقة تجاه البكتريا  E.coliوانعدامها أمام الـ P. aeruginosaولكنهما كانتا أقل
مقاومة تجاه المضاد  Gentamicinبنسبة  28و % 17على التوالي .أما بالنسبة للبكتريا E.cloacae ، E. amnigenus
و  K.peumoniaeفقد أظهروا مقاومة عالية تجاه المضاد الحيوي الـ Ampicillinبنسبة  %100لكن من جهة أخرى
انعدمت مقاومة هذه العزالت تجاه المضادين  Levofloxacinوالـ .Imipenemكما أظهرت البكتريا A .baumannii
مقاومة عالية بنسبة  %100تجاه المضادات  Ampicillin ،Cefazolin ،Ceftazidime Ceftriaxoneبينما كانت
مقاومتها تجاه المضاد  Cefepimeبأدنى مستوياتها مقارنة ببقية المضادات المستخدمة بنسبة  .%50امتــازت البكتريـا
 P. putidaبأنها كانت مقاومة فقط تجاه المضـادات Trimethoprim – ،Cefazoline ،Ampicillin
 Sulfamethoxazoleبنسبة  .%100كما امتـازت البكتريــا  R. terrigenaبأنها كانت مقاومة فقط تجاه المضاد
 Ampicillinبنسبة  .%100امتازت البكتريا  P. mirabilisبمقاومتها العالية بنسبة  %100للمضادات ،Cefazolin
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 كما هوTrimethoprim-Sulfamethoxazole ، Cefepime ،Ceftazidime Ceftriaxone ،Ampicillin
.5 موضح في الجدول
. يمثل عدد العزالت والنسب المئوية لمقاومة أنواع من البكتريا الموجبة لصبغة غرام تجاه بعض المضادات:4 جدول
Staph.
aureus
11

نوع البكتريا

L.
mesentroides
1

Staph.
capitis
1

Staph.
lentus
1

Staph.
hominis
3

Staph.
warneri
4

Staph.
haemolyticus
6

1(100)%

1(100)%

1(100)%

3(100)%

4(100)%

5(83)%

8(73)%

Oxacillin

1(100)%

1(100)%

1(100)%

3(100)%

3(75)%

2(33)%

8(73)%

Rifampin

1(100)%

1(100)%

0

3(100)%

3(75)%

6(100)%

10(91)%

Erythromycin

1(100)%

1(100)%

1(100)%

3(100)%

4(100)%

6(100)%

9(82)%

Tetracycline

1(100)%

1(100)%

0

3(100)%

3(75)%

3(50)%

8(73)%

Gentamicin

1(100)%

1(100)%

1(100)%

3(100)%

4(100)%

6(100)%

11(100)%

Benzyl-penicillin

1(100)%

1(100)%

0

3(100)%

4(100)%

6(100)%

9(82)%

Methicillin

1(100)%

1(100)%

0

3(100)%

4(100)%

5(83)%

10(91)%

Tobramycin

0

1(100)%

1(100)%

3(100)%

3(75)%

2(33)%

10(91)%

Clindamycin

1(100)%

1(100)%

0

3(100)%

3(75)%

5(83)%

9(82)%

Levofloxacin

1(100)%

1(100)%

0

3(100)%

3(75)%

3(50)%

8(73)%

1(100)%

1(100)%

1(100)%

3(100)%

3(75)%

5(83)%

6(54)%

Moxifloxacin
TrimethoprimSulfamethoxazole

المضادات

 يمثل عدد العزالت والنسبة المئوية لمقاومة أنواع من البكتريا السالبة لصبغة غرام تجاه بعض المضادات:5 جدول
نوع البكتريا
P.mirabilis
1

A.baumannii
2

K.pneumonia
3

E.amnigenus
4

E. coli
6

P. aeruginosa
7

0

0

1(33)%

0

1(17)%

2(28.57)%

المضادات
Gentamicin

1(100%

2(100)%

3(100)%

4(100)%

6(100)%

7(100)%

Ampicillin

0
0
0

0
0
0

0
1(33)%
0

0
0
0

1(7)%
2(33)%
1(17)%

1(14)%
0
0

1(100%

0

1(33)%

0

6(100)%

7(100)%

1(100%
1(100%
0
1(100%
1(100%

2(100)%
1(50)%
0
2(100)%
2(100)%

1(33)%
1(33)%
1(33)%
1(33)%
1(33)%

4(100)%
0
0
0
2(50)%

6(100)%
6(100)%
1(17)%
6(100)%
6(100)%

5(71.42)%
2(28.57)%
0
7(100)%
3(42.85)%

0

0

1(33)%

0

1(17)%

7(100)%

Levofloxacin
Ciprofloxacin
Imipenem
TrimethoprimSulfamethoxazol
Cefazolin
Cefepime
Amikacin
Ceftriaxone
Ceftazidime
Piperacillin Tazobactam
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 .4المناقشة :
أظهرت النتائج أن أصابه األناث والذكور كانت متقاربة جدًا ولم يكن هنالك فر ٌق
معنوي بينهما ،حيث كانت نسبة
ٌ
أصابه األناث  %51.3بينما كانت لدى الذكور بنسبة  ، %48.6كما هو موضح في الجدول  .1أما فيما يتعلق بعالقة
عامل العمر بنسبة اإلصابة بإنتان الدم فقد أظهرت النتائج المستحصل عليها تباينًا بنسب إصابات اإلنتان بحسب الفئة
العمرية ونوع المسبب المرضي ولكنها لم تحقق فرقاً معنوياً ( )P≤0.05يذكر بين الفئات العمرية المختلفة كما موضح في
الجدول  .2أشارت دراسةٌ أخرى بأن أعلى نسبة من اإلصابات بإنتان الدم يحدث عند األعمار ( )<50سنة والتي اتفقت
مع نتائج ِ
هذه الدراسة  ،و ذكرت تلك الدراسةُ أيضاً بأن مع تقدم العمر يقل فعالية الجهاز المناعي وهذا ما يعرض المريض
لإلصابة بعدوى المكتسبة من المستشفيات وخصوصًا التي تسببها تلك الممرضات التي تمتلك جينات مقاومة ألغلب
المضادات المستخدمة في تلك المستشفيات والتي منها البكتريا  Entrobacter. sppوالـ Klebsiella. sppوالـ،E. coli
فضالً عن ذلك قد ترافق تلك اإلصابات تطور إلصابات جهازية أخرى التي قد تكون مرافقة بصورة مزمنة لصحة المريض
والتي منها مرض السكري واالعتالل الوظيفي للكلى وقصور لوظائف القلب والحروق ] .[15من جانب أخر كانت الحروق
من الدرجة الثانية من أكثر العوامل المساهمة لإلصابة باإلنتان ،كما هو موضح في الشكل  ،1حيث شكلت األنواع
البكتيرية التي عزلت من المصابين بالحروق من الدرجة الثانية بنسبة  %38والتي اتفقت مع نتائج ] [16الذي بين بأن
نسبة اإلصابة تصل الى  % 42الناجمة عن اإلصابة للحروق من الدرجة الثانية ،وفي دراسة أخرى كانت نسبة اإلصابة
بإنتان الدم جراء اإلصابة بالحروق من الدرجة الثانية  ، [17]%80بينما بينت دراس ٌة أجريت في النجف بأن الحروق من
الدرجة الثالثة هي من أكثر درجات الحروق دو اًر في أحداث اإلصابة باإلنتان بسبب عمق منطقة الحرق و ِ
يليه الحروق من
الدرجة الثانية ] .[18أشارت دراسة أخرى بأن نسبة اإلصابة بعد العمليات الجراحية بلغت  ، [19] %35والذي اتفقت مع
نتائج هذه الدراسة الذي بلغت نسبتها  .% 35.1ففي هذه الدراسة كانت نسبة اإلصابة المختلطة المسببة إلنتان الدم
الناجمة عن الحروق  %32.43والتي تتفق مع نتائج ] [20الذي بين بأن نسبة اإلصابة المختلطة المسببة إلنتان الدم كانت
بنسبة  .%31.6من جانب أخر كانت نسبة اإلصابة المختلطة الناجمة عن الجراحة  %13.52والتي تتفق هذه النسبة مع
نتائج ] [21الذي بين بأن نسبة اإلصابة المختلطة كانت بنسبة  ،%10.2ولكنها لم تتفق مع نتائج ] [22التي كانت بنسبة
أعلى  .%18أما اإلصابات البكتيرية المفردة المسببة إلنتان الدم في األشخاص الذين تعرضوا للحروق فقد كانت نسبة
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اإلصابة  ،%32كما هو موضح في الجدول  3والتي كانت مقاربة مع نتائج ] [23التي كانت بنسبة  .%33.8فيما يخص
مقاومة العزالت البكتيرية المعزولة من مرضى اإلنتان فقد امتازت عزالت البكتريا  Staph. aureusوالـ Staph.
 warneriبمقاومتها العالية تجاه المضاد الحيوي  Tobramycinبنسبة  % 91و %100على التوالي ،وقد يرجع سبب
مقاومة سالالت المكورات العنقودية تجاه مضادات االمينوكاليكوسيدات وباألخص الـ Tobramycinالى امتالك العزالت
المقاومة لبالزميدات تشفر إلنتاج أنزيمات لها القدرةُ على تحوير هذه المضادات أو تغير موقع الهدف والمتمثل بالوحدة
الفرعية الرايبوسيومية  S30والتي تعمل عليها هذه المضادات فتمنعها من االرتباط بهذه الوحدة الرايبوسومية ] .[24أما
بالنسبة للمقاومة تجاه المضاد الحيوي  Erythromycinفقد شكلت كل من البكتريا  Staph. aureusو Staph.
 haemolyticusو مقاومة عالية تجاه هذا المضاد بنسبة  %91و %100على التوالي والتي جاءت متفقة مع نتائج ][25
الذين قاموا بدراسة مقاومة عزالت  Staph.haemolyticusتجاه هذه المضاد وغيرها لمدة  8سنوات متتالية حيث ذكروا
بأن نسبة المقاومة تجاه  Erythromycinكانت بنسبة  %100لسنتين متتاليتين ( )2005و ( ،)2006وقد يرجع سبب
مقاومة هذه العزالت تجاه بعض مضادات  Erythromycinوالـ Clindamycinالى امتالك هذه العزالت لبالزميدات
ت في التركيــب الوراثــي (الرايبوســومــي) الــذي يثبــط ارتبــاطهـم بهــذه
تحمل جينات معينة تشفر إلحداث تغيرا ٍ
ُ
المضـادات ] .[26كـمـا أمتـاز كــل مـن  Staph. haemolyticusو Staph. warneriبمقاومتها العالية تجاه كل من
المضاد  Benzyl penicillinو Tetracyclineبنسبة  .%100أما فيما يخص مقاومة العـزالت السالبــة لصبغة غ ـرام فقد
شكل كـل مـن البكتريــا  E. coliو A. baumanniiو P. mirabilisمقاومة عالية بنسبة  %100تجاه المضاد الحيوي
 Cefazolinوالـ ، Ceftazidimeفقد جاءت هذه النتائج مقاربة مع نتائج ] [28]،[27إذ ذكروا بأن مقاومة عزالت الـ P.
 mirabilisتجاه هذه المضادين كانت بنسبة  %100أيضاً  ،حيث يرجع سبب مقاومة البكتريا  P. mirabilisوغيرها من
العصيات السالبة لصبغة غرام والمنتجة لإلنزيم  β- Lactamaseالى آلية المقاومة المعتمدة على البالزميدات والتي من
خاللها تنتقل جينات المقاومة تجاه مضادات  β- lactamمن خلية بكتيرية مقاومة لهذه المضادات الى خلية بكتيرية أخرى
حساسة عن طريق ألية االقتران  ، Conjugationحيث تمتاز البكتريا السالبة لصبغة غرام بانها تفرز أنزيم Beta-
وتمتاز أيضًا بأنها تحتجز هذا األنزيم
 lactamaseحتى بدون وجود مضادات البيتاالكتام على عكس الموجبة لصبغة غرام
ُ
ضمن الغشاء البالزمي وبالتالي تكون أكثر فعالية من تلك التي تفرزها البكتريا موجبة الصبغة الى خارج الخلية ] .[29من
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جه ـة أخرى شك ـلت ك ـل من البكتري ـا A. baumannii
 Ceftriaxoneوبنسبــة  %100تجـاه المـضادان

والـ  P. mirabilisنسبة مقاومة  %100تجاه المضاد

 Cefepimeو  Trimethoprim-Sulfamethoxazoleبالنسبـة

للبكتريـا  ، P. mirabilisفقد جاءت هذه النتائج مقاربة مع نتائج ] [30] ، [31الذين بينوا بأن نسبة مقاومة هذه العزالت
تجاه المضاد  Ceftriaxoneكانت بنسبة  %80و %100على التوالي  ،كما اتفقت مع نتائج ] [18إذ أظـهروا بأن نسـبة
مقاومـة البكتريا  P. mirabilisتجاه  Trimethoprim-Sulfamethoxazoleكانت بنسبة  %100ولكنها اختلفت مع نتائج
] [32الذين ذكـروا بـ ـأن نسـب ـة مقاوم ـة ه ـ ـ ـذه البكتريـا تج ــاه المضـاد  Cefepimeكانت بنسبة  .%53أمـا فيما يخص
مق ـاومـة ع ـ ـزالت الـ  P.aeruginosaوالتي كانت مقاومة تجاه كل

من الـ CeftazidimeوالـCefazolin

والـ  Trimethoprim-Sulfamethoxazoleبنسبة  %43و %86و %100على التوالي والتي جاءت متفقة مع نتائج
] [18إذ ذكروا بأن نسبة مقاومة عزالت هذا البكتريا تجاه المضاد  Trimethoprim-Sulfamethoxazoleكانت بنسبة
 ،%100كما جاءت متفقة مع نتائج ] [33الذين بينوا بأن نسبة المقاومة تجاه المضاد  Ceftazidimeقد ازدادت بصورة
أبتداء من ) (2007ولغاية ( )2014لتصل نسبة المقاومة عند سنة  2014الى  ، %46ولكنها
تدريجية خالل  8سنوات
ً
جاءت مقاربة مع نتائج ] [34إذ ذكروا بأن نسبة المقاومة تجاه هذا المضاد قد بلغ  .%100من جهة أخرى يرجع سبب
انعدام فعالية المضاد الحيوي  Tigycyclineأمام عزالت الـ P. aeruginosaمقابل تأثيرها المطلق أمام بقية العزالت
البكتيرية السالبة وحتى الموجبة لصبغة غرام الى مضخات الدفق التي تمتلكها خصوصًا وأن هذه المضخات ليست
متخصصة تجاه مضاد حيوي محدد فهي بالتالي قد تكون السبب اآلخر لمقاومة هذه األنواع البكتيرية ألكثر من مضاد
حيوي واحد ] ، [35كما أن دراسة أخرى أشارت بأن معدل الوفيات ارتفعت نسبته من  %70الى  %95في مرضى إنتان
الدم المتسببة بعدوى

 P.aeruginosaخصوصًا تلك الحاملة منها لخاصية المقاومة المتعددة تجاه المضادات الحيوية

].[36

 .5االستنتاجات:
يعتبر المكورات العنقودية السالبة إلنزيم مخثر البالزما ( )CONSمن أكثر األنواع البكتيرية شيوعًا في أحداثها
لإلصابة بإنتان الدم يليها المكورات العنقودية الذهبية  ،Staph.aureusبينما يعتبر البكتريا  P. aeruginosaمن أكثر
األنواع البكتيرية السالبة لصبغة غرام انتشا ًار وشيوعًا في أحداثها لإلصابة بهذا المرض .معظم العزالت البكتيرية الموجبة
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 والـMethicillin ،Benzyl-pencillin ،Tobramycin لصبغة غرام كانت مقاومة تجاه المضادات الحيوية
 والـCefazolin ،Ampicillin  بينما كانت معظم العزالت السالبة الصبغة مقـاومـة تجـاه المضـادات،Tetracycline
..P. aeruginosa  تجـاه عـزالتTigycycline  مع انعدام فعاليـة المضـاد الحيـويCeftriaxone
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