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 شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد وعمى آلو        الطيبيف 
 وبعد ..الطاىريف وصحبو أجمعيف . 

واالمتناف والتقدير والمحبة الى الذيف حمموا أقدس رسالة في الحياة الى الذيف يات الشكر آأقدـ أسمى 
 ميدوا لنا طريؽ العمـ والمعرفة الى جميع اساتذتنا االفاضؿ

بالجميؿ الى  ًا ليـأتقدـ بخالص شكري وتقديري وعرفانأف نيي كتابة رسالتي أو يسعدني ويشرفني وأنا 
عباس عبود فرحاف الدليمي  ، و االستاذ المساعدالدكتور ىادي أستاذّي الفاضميف االستاذ الدكتور 

رحمف رشيد الطائي ألقتراحيما موضوع البحث ومتابعتيما المتواصمة وتوجيياتيما السديدة لي طواؿ مدة 
 البحث داعيًة اهلل أف يوفقيما لما يحبو ويرضاه .

الدكتور غالب  المساعد تمثمة باألستاذشكري وتقديري الى عمادة كمية التربية لمعمـو الصرفة الموأقدـ 
 . ومساعدة عوفٍ ادريس عطية ورئاسة قسـ عمـو الحياة  لماقدموه لي مف 

د.ازدىار محمد ، وصديقاتي العزيزات ابتياؿ حميد ولينا عبد ـ .  أتوجو بوافر الشكر واألمتناف الى و 
 طيمة مدة البحث . نصح وارشادلما قدموه مف   وانساـ عيسى االمير
السيد ىادي عمي حمودي و منتسبي  في بعقوبة مدير مختبر الصحة المركزي وال يفوتني اف اشكر

مختبر الصحة المركزي كافة ،وأخص بالذكر الدكتور داوود سمماف                                    
لما             والكيمياوية فاتف ميدي . واقدـ شكري الى كادر مختبرات مستشفى البتوؿ              

 قدموه لي مف العوف والمساعدة وتعاونيـ معي في جمع العينات .
 داعيًة اهلل ليـ بدواـ النجاح والموفقيةواليفوتني اف أشكر زميالتي وزمالئي طمبة الدراسات العميا 

ي الى عائمتي والى عمي وعمتي ورفيقة عمري رجاء محمد داعيًة مف البار  اقدـ شكري العميؽ واخيرا 
متناني الى  اً )عزوجؿ( أف يمَف عمييـ بالصحة والعافية انو سميع مجيب . وأخير  اتقدـ بخالص شكري وا 

كؿ مف مّد يد العوف والمساعدة لي ولو بكممة تشجيع او أشعؿ في طريقي نور األمؿ إلتماـ ىذه 
 الرسالة .
 
 
 
 

 أسماء
 



 الخالصة

عزلة تعود لجنس المكورات العنقودية    20تضمنت الدراسة عزؿ وتشخيص 
Stphylococcus  spp عزالت تعود لمنوع  10 مابيف توزعت  Staphylococcus  aureus  10و 

epidermidis   Staphylococcus عزالت تعود لمنوع     عينة جمعت مف  211مف أصؿ   
مصادر سريرية مختمفة في مستشفى بعقوبة التعميمي  ومستشفى البتوؿ التعميمي و العيادة االستشارية 

وكانت اعمى نسبة عزؿ ليذه  31/12/2015ولغاية   10/9/2015لمفترة مف لمستشفى بعقوبة العاـ 
%24 البكتريا مف مسحات الجروح  ، ومف ثـ مسحات الحروؽ بنسبة     .2% 17  ،  البمعوـومسحات  

،  8،اما بالنسبة لممسحات الميبمية فكانت بنسبة %5، ومسحات االذف بنسبة  %   6.57 بنسبة %
جياز  باستعماؿتـ التأكد مف تشخيص العزالت  Vitek 2  الصفات المظيرية واالختبارات  فضال عف

 الكيموحيوية .

أظيرت نتائجلقد  التحري عف عوامؿ الضراوة لبكتريا   Staphylococcus spp   اف جميع
 100ليا القابمية عمى انتاج الييمواليسيف بنسبة   S . epidermidis  و   S . aureus    عزالت  

نهُىع  % تعود  60عزالت بنسبة  6% ، بينما كانت  S . aureus  % 70 بنسبةعزالت  7   و   
البروتيز ،اما بالنسبة النتاج الاليبيز  انزيـ ليا القابمية عمى انتاج  S . epidermidis تعود لمنوع 

اعالِ فنوعيال% لكال 70عزالت بنسبة  7فكانت  ليا  القدرة عمى انتاجو    اما بالنسبة  ، 
تعود   %80عزالت بنسبة  8 لمستافيموكاينيز فكانت S . aureus     و عزالت بنسبة 7      70  %

S . epidermidis   تعود ليا  القدرة عمى انتاجو ، اما الغشاء الحيوي فكانت جميع عزالت       
aureus S. و   epidermidis . S % 100بنسبة    وبالنسبة النتاج الدينيز  ليا القدرة عمى تكوينو ، 

حعىد %   100عزالت بنسبة   10فكانت  S . aureus % تعود  30عزالت بنسبة   3و  
epidermidis  S .   عمى انتاجو ،ليا  القدرة عزالت بنسبة  9وبالنسبة لمضخات الدفؽ فكانت  

% تعود 90 S . aureus .epidermidis  S     % تعود 40عزالت بنسبة  4و  كانت تمتمؾ  
 لمضخات الدفؽ .

اظيرت النتائج اف جميع وقد عشر مضادًاحياتيًا ، ىعف حساسية العزالت تجاه اثنتـ التحري 
% ، بينما كانت مقاومة العزالت  لمضاد  100بنسبة   Penicillin Gالعزالت مقاومة لمضاد 



Erythromycin  و Clindamycin    لكال النوعيف ، اما عمى التوالي    % 50و %   60  بنسبة
aureus  . S   مقاومة عزالت  ونعضالث  %  40فكانت بنسبة   Vancomycin  نًضبد    

epidermidis . S وبمغت نسبة  %  ، 30بنسبة    لمقاومةا   aureus     .  Sعزالت  
 epidermidis     لعزالت  بينما كانت المقاومة ليذا المضاد % 40 بنسبة   Gentamicinلمضاد

. S % . 30 -%  10       %  اما باقي المضادات فقد تراوحت نسب المقاومة مابيف 20بنسبة     

عزالت مف بكتريا       7أظيرت نتائج اختبارات المقاومة المتعددة لمضادات الحياة اف 
aureus   . S عضالث يٍ بكخشَب   7و   epidermidis   . S تمتمؾ صفة المقاومة المتعددة لمضادات   

مقاومة وأخرى حساسة اعتماداً  ةالحياة ، وقسمت  العزالت الى مجموعتيف مجموع  مقاومتيا    عمى  
S . aureus  ، اذ تضمنت المجموعة االولى العائده لمضادات الحياة و   epidermidis   S.  7الى 

عزالت  3مضادات ، بينما تضمنت المجموعة الثانية  8-4مقاومة مف عزالت  10 مف أصؿ  عزالت
مضاد حياتي، وكانت المجموعة االولى ىي السائدة لكال نوعي بكتريا  المكورات  2-1قاومت 

 العنقودية  .

مف مضادات الحياة وىي  الربع  MICحدد التركيز المثبط االدنى  Erythromycin  
،Clindamycin   , Vancomycin   , Gentamicin    وقد تراوحت ىذه  القيـ لممضادات مابيف

نعضالث  ( مكغـ /مؿ عمى التوالي  256- 16( ،) 256- 16( ،) 1024 -64( ،) 256-1024)

S . aureus ، اما بالنسبة   S . epidermidis  نعضالث     فقد  تراوحت    مابيف           (64 – 
( مكغـ /مؿ عمى التوالي 128– 16( ، ) 256 – 16( ،) 1024- 32( ،)  1024 . 

مع   Erythromycinأظيرت نتائج خمط مضاد  Clindamycin  في مديات  اً كبير  اً حدوث انخفاض
MIC   لممضادات بعد عممية الخمط مماىي عميو في حالة استعماؿ كؿ مضاد لوحده . واظيرت

بينت جميع العزالت قيد الدراسة  اذ( تعد االفضؿ بيف النسب االخرى  1:3النتائج اف نسبة الخمط )
9تازريًاعمى    تاثيراً  % تعود  90عزالت بنسبة  10عزالت مف مجموع                           S . 

aureus عضالث تازريًاعمى جميع  وكذلؾ تاثيراً   S . epidermidis % . 100بنسبة    

Clindamycinبينت نتائج خمط مضاد  مع      Erythromycin في مديات  اً كبير  اً حدوث انخفاض 
MIC (  ىي االفضؿ  1:3( و) 1:2رت النتائج اف نسبة الخمط )لممضادات بعد عممية الخمط واظي  



% 70عزالت بنسبة  9و 7بيف النسب االخرى اذ بينت جميع العزالت قيد الدراسة تاثيرًا تازريًا عمى  و  
S . aureus % عمى التوالي لعزالت  90 %  80عزالت بنسبة  10و 8وكذلؾ تاثيرًا تازريًا عمى  

S . epidermidis نعضالث % عمى التوالي 100و    .  

مع   Vancomycinأظيرت نتائج خمط مضاد   Gentamicin في مديات  اً كبير  اً حدوث انخفاض
MIC واظيرت  لممضادات بعد عممية الخمط مماىي عميو في حالة استعماؿ كؿ مضاد لوحده .  

قيد الدراسة بينت جميع العزالت  اذ( تعد االفضؿ بيف النسب االخرى  1:3النتائج اف نسبة الخمط )
عزالت 10عزالت مف مجموع 9عمى   تازرياً  تاثيراً  S . aureus   % تعود 90بنسبة     وكذلؾ تاثيراً  

عضالث تازريًاعمى جميع  S . epidermidis % . 100بنسبة    

بينت نتائج خمط مضادلقد     Gentamicin      معVancomycin  اً حدوث انخفاض   
في مديات  اً كبير  MIC  1:3( و) 1:2لممضادات بعد عممية الخمط واظيرت النتائج اف نسبة الخمط )  

  10و 7(  ىي االفضؿ بيف النسب االخرى اذ بينت جميع العزالت قيد الدراسة تاثيرًا تازريًا عمى 
% عمى التوالي لعزالت   100%و  70بنسبة  عزالت S . aureus  10و 9وكذلؾ تاثيرًا تازريًا عمى  

% عمى التوالي لعزالت 100% و 90عزالت بنسبة  S . epidermidis    .  

مع     Gentamicinتجدر االشارة ىنا اف نتائج خمط مضاد  Vancomycin بنسبة    
% لكال نوعي 100( ىي االفضؿ مف بيف نسب الخمط االخرى الف التاثير التأزري كاف بنسبة 1:3)

ريا .البكت  

Erythromycin أظيرت نتائج خمط المضاديف  و   Clindamycin مع    Penicillin G   حدوث
في مديات  اً كبير  اً ازدياد MIC لممضادات بعد عممية الخمط مماىي عميو في حالة استعماؿ كؿ مضاد   

 لوحده .

لعزالت نتائج المحتوى البالزميدي  أثبتت    S.aureus   بأنيا حاوية عمى حزمة بالزميدية
فانيا حاوية عمى حزمة بالزميدية مفردة ماعدا عزلة واحدة     S.epidermidisواحدة ، اما عزالت 

 كانت تحتوي عمى حزمتيف بالزميديتيف .
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 Introduction              المقدمة     -1

وذلؾ مف الممرضات الميمة والخطيرة   Staphylococciتعد بكتريا المكورات العنقودية 

مف الجسـ ، وأف امراضيتيا ليا عالقة عدة مواقع عمى احداث انواع مختمفة مف االصابات في لقدرتيا 

انتاج الذيفانات والمتمثمة في   Virulance Factor بقدرتيا عمى انتاج العديد مف عوامؿ الضراوة 

Toxins   واالنزيمات خارج خموية Extracellular enzymes   التي تمنح البكتيريا القدرة عمى

التضاعؼ واالنتشار داخؿ انسجة المضيؼ ، فضال عف مقاومتيا العالية والمتعددة لمضادات 

ببة لالصابات بعدوى البيتاالكتاـ واالمينوكاليكوسايد وىذا بدوره يجعميا مف الممرضات الرئيسية المس

)   Nosocomial infectionالمستشفيات  Namvar . ( 2014واخروف ،     

نوعا تعود لعائمة  40يضـ جنس المكورات العنقودية اكثر مف  Staphylococcaceae  

فمف بيف المكورات العنقودية   Coagulaseوتقسـ الى مجموعتيف  باعتمادىا عمى انتاج انزيـ التجمط 

Staphylococcus  aureus المنتجة ليذا االنزيـ ىي و    S. pseudointermedius    و S. 

intermedius     و  S. hyicus   و  S.lutrae و    S. delphini .  بينما ُصنفت االنواع الباقية

  haemolticus وتضمنتCONS غير المنتجة النزيـ التخثر  Staphylococcus ضمف بكتيريا 

S. و    S. epidermidis     و S.capitis    ، Brooks) وأخشوٌ ,    2007  . )  

بكتيريا المكورات العنقودية الذىبية  ازدادت مقاومة S. aureus  فقد قاومت   لمضادات الحياة

المثيسيميف وبعدىا قاومت المضادات ضد المكورات العنقودية وىذا بدوره ييدد  صحة االنساف ونقص 

Qinمناعتو )  ( . 2013واخروف ،     

َحفز االنتشار السريع لمقاومة بكتيريا قد  S. aureus لمضادات الحياة عمى ايجاد ستراتيجيات  

وافضؿ طريقة لحؿ مشكمة المقاومة تمثمت بطريقة خمط  أدويةلعدة جديدة لعالج االصابات المقاومة 



واخروف ،    Miklasinskaالمضادات واسعة الطيؼ والشائعة ضد البكتيريا ومالحظة تأثيراتيا )

2016 . )  

تعد بكتيريا المكورات العنقودية احدى انواع البكتريا المقاومة لمضادات الحياة ، وىذا بدوره إذ 

بديال  يستعمؿوالذي   Vancomycinيشكؿ مشكمة صحية وحقيقية ومف ضمنيا المقاومة لمضاد 

دية لمضادات البيتاالكتاـ وخصوصا لعالج البكتيريا الموجبة لصبغة كراـ وبالتحديد المكورات العنقو 

S. aureusالذىبية  المقاومة  المثيسيميف )   MRSA  ( ) Methicillin Resistance S. aureus  

  ( ) Liu    ، واخروف 2005   ).  

ات وخصوصاات والبنسمينتمتمؾ المكورات العنقودية جينات لمقاومة السيفالوسبورين  

Penicillin  G )  ( كونيا تنتج انزيمات البيتاالكتاـ ل  -Lactame   β والتي تكوف كروموسومية او  

ات نفي البروتينات المرتبطة بالبنسميبالزميدية المنشأ او بسبب حدوث طفرات  (PBPS)  Penicillin 

Binding Proteins   ، (   2009) زيداف واخروف.  

اشارت العديد مف الدراسات الى امتالؾ بكتيريا المكورات العنقودية جينات مقاومة لمضادات  قد

والسبب في ذلؾ يعود الى وجود جيف   Gentamicinاالمينوكاليكوسايد وعمى وجو الخصوص مضاد 

  Target siteمتخصص مسؤوؿ عف المقاومة لذلؾ المضاد والذي يؤدي الى تحوير موقع اليدؼ 

ؿ بػ والمتمث 30s    الذي يرتبط معو المضاد مؤديا الى حدوث مقاومة ليذا المضاد Hanaki )     ،

2004  . )  

احد انواع مضادات الحياة البديمة في عالج المكورات العنقودية   Clindamycinيعد مضاد 

S. aureusوالسيما المكورات العنقودية الذىبية   ولكف في الوقت الحالي اظيرت  سيميف ،ثيالمقاومة لمم 



ىذه السالالت مقاومة عالية ليذا المضاد واثبت  فشمو في العالج السريري  ضد ىذه االنواع البكتيرية 

Mallikarjuna الرتباطيا باصابات وعدوى المستشفيات )  . ( 2014واخروف ،          

ومف ضمنيا   Macrolidesتعد بكتيريا المكورات العنقودية مقاومة لمضادات اؿ

Erythromycin   واف ىذه المقاومة واسعة االنتشار في العالـ ، واف الية المقاومة ضد مجموعة  

Macrolide   ىي نتيجة تحوير في الموقع اليدؼ Target site modification   او مف خالؿ

والتي تشفر مف قبؿ جيف متخصص لدفؽ المضاد وطرحو الى   Efflux pumpانظمة الدفؽ الخارجي 

Reyesالخارج   )  (.  2007واخروف ،      

المسببة الخماج سريرية   Staphylococciنظرا الىمية الدراسات الخاصة بتحديد انواع بكتيريا 

عمى  في مستشفيات محافظة ديالى جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضوء والوافديفمختمفة بيف الراقديف 

-:  اآلتي   

االكثر شيوعا المسببة الخماج سريرية مختمفة والتحري    Staphylococcus  spp تحديد انواع  .1

 .عف بعض عوامؿ ضراوة وسمـو العزالت البكتيرية  

لبعض ىذه  MICالكشؼ عف مقاومتيا لبعض مضادات الحياة ،وتحديد التركيز المثبط االدنى  .2

             الخمطي لمضادات الحياة المختمفة عمى نموودراسة التأثير المضادات 

Staphylococcus   spp .وتحميؿ النتائج احصائيا   ، 

 الكشؼ عف النسؽ البالزميدي  لمعزالت  البكتيرية . .3

 

 

 



 الفصل الثاني

          

Literature review          2- استعراض المراجع  

Staphylococci         العنقودية المكورات 2-1 

General Characteristicof Staphylococci  الصفات العامة لممكورات العنقودية 2-1-1 
                                               

اوكستوف  الكسندر يعد العالـ  Alexander Ogston  اوؿ مف اطمؽ تسمية المكورات
Staphylococcusالعنقودية  حيف شاىدىا الوؿ مرة في القيح  1882عمى ىذه البكتيريا وذلؾ عاـ    

Pus  الموجود في الخراجاتAbscesses   وبعدىا جاء العالـ Rosenbach   والذي قاـ بعزليا
إذ وصؼ نوعيف مف السالالت التي تعود الى ىذا  1884وتنميتيا في مزارع نقية وذلؾ في عاـ 

و    Staphylococcus aureus  الجنس ىما    Staphylococcus albus   المعروفة حاليا بأسـ
Staphylococcus epidermidis    ( Liu ( . 2011واخروف ،     

مف العوامؿ المموثة الواسعة االنتشار في   Staphylococciتعد  المكورات العنقودية 
المستشفيات ، تمتاز بقدرتيا عمى غزو انسجة الجسـ واختراؽ دفاعاتو وذلؾ المتالكيا العديد مف 

ومقاومتيا العالية لمضادات الحياة مما يجعميا سببا لمعديد مف   Virulence factorعوامؿ الضراوة 
اجد بشكؿ تعايشي في جمد االنساف وفي االغشية المخاطية تتو  لكونياعوامؿ االخماج في االنساف ، 

وىناؾ بعض السالالت االخرى التي تسبب خراجات سطحية ، واحيانا تسبب تجرثـ الدـ الذي قد يؤدي 
( . 2013حدوث اخماج داخمية  ) التومي واخروف ،  أوالى الوفاة   

توجد في اليواء والتربة وعمى جمد  إذبيعة ، ُتعد المكورات العنقودية مف اكثر البكتيريا انتشارا في الط
 واالنساف واالغشية المخاطية والقناة التنفسية وتوجد بشكؿ نبيت طبيعي في انؼ وبمعـو االنساف ،
تسبب ىذه البكتريا اصابات خطيرة مف حاالت االصابة الجمدية العميقة وقد تنفذ الى الدـ وكافة 

ت صمامات القمب وغيرىا مف االمراض اعضاء الجسـ مسببة تسمـ الدـ والتيابا Matthew )   ،
2012. )  



تمتاز انواع جنس المكورات العنقودية بانيا موجبة لصبغة َكراـ ، كروية الشكؿ ، غير متحركة  غير 
( مايكروميتر ، توجد عمى ىيئة  1.5 – 0.5مكونة لمسبورات ، ال ىوائية اختيارية ويبمغ قطر الخمية ) 

زدوجة او عمى ىيئة سالسؿ قصيرة او عمى ىيئة عناقيد غير منتظمة تشبو عناقيد خاليا مفردة او م 
تيف ىما موجبة النزيـ التخثر تصنؼ الى مجموعتيف رئيسوىي    Grape – like shapeالعنب 

Coagulase – positive staphylococci  (COPS)   وتمثؿ المكورات العنقودية الذىبية
S.aureus   خطورة مف الناحية الطبية وسالبة االنزيـ  واألشداو ىي االكثر Coagulase – 

Negative  Staphylococci (CONS)  تمثؿ  إذ S.epidermidis   النسبة االعمى مف بيف انواع
CONS) ( مف الناحية الطبية والسريرية واالصابة بعدوى المستشفيات  وذلؾ المتالكيا العديد مف  

,واخشوٌ    Namvar  ( انًخخهفتتكويف الغشاء الحيوي عمى السطوح عوامؿ الضراوة وقابميتيا عمى    

2014   . )  

 Scientific Classification of Bacteria              التصنيف العممي لمبكتريا 

) البكتريا باالعتماد عمى   صنفت  Jawetz, ٌ2007واخشو -وكًب يبٍُ ببنجذول االحٍ :(     

العممي لمبكتيريا( التصنيف  1 – 2جدول )   

Eubacteria Kingdom 

Firmicutes Phylum 

Bacilli Class 

Bacillales Order 

Staphylococcaceae Family 

Staphylococcus Genus 

Staphylococcus   aureus 

Staphylococcus  epidermidis 

Species 

 

Staphylococcus   aureus 2-2 المكورات العنقودية الذهبية  

جزءا مف النبيت الطبيعي لالنساف اال انيا تعد مف الجراثيـ التي   S. aureusتعد بكتيريا  
خطيرة عند حدوث خمؿ او اصابات في جمد االنساف او اضطرابات في جيازه  ايمكف اف تسبب اخماج



والتياب شغاؼ    Pneumoniaوذات الرئة   meningitis  المناعي مثؿ التياب السحايا 
Endocarditisالقمب الرثياني والتياب المفاصؿ   Rheumatoid Arthritis  ( Ifeanyichukwu 

( .2015واخروف ،   

S. aureus  عند تنمية بكتيريا عمى وسط اكار الدـ تالحظ مستعمراتيا دائرية محدبة ومرتفعة  
تنمو بدرجة   β-heamolysis قميال ذات سطوح ممساء وصبغة لماعة محاطة بمنطقة تحمؿ مف نوع

ـْ ليا القدرة عمى النمو في وسط اكار المانيتوؿ الممحي فتغير لوف الوسط  37 – 30حرارة مثمى )   )
مف الموف الوردي الى الموف االصفر الذىبي وذلؾ لوجود كاشؼ الفينوؿ االحمر مما يدؿ عمى قابميتيا 

( . 2014) السعدي واخروف ، عمى تخمر سكر المانيتوؿ    

 Epidemiology                                                    وبائية   ال  1- 2-2

في حاالتيا الطبيعية جزءا مف النبيت   S. aureus تكوف  المكورات العنقودية الذىبية 
الطبيعي لالنساف اذ توجد عمى سطح جمد االنساف واالغشية المخاطية والماء والمنتجات الغذائية كما 
S. aureusانيا تسبب التياب الجروح واصابات مجرى الدـ وتعد   مف الممرضات االنتيازية التي  

دوى المستشفيات ) تصيب االنساف والحيواف والمسببات الرئيسة لع Ugwu   ; 2013واخروف ،   
Thati   ، 2011واخروف . )  

لمنوع    Carriersيقدر الحامموف  S. aureus في مقدمة مناخرىـ  بػ   اال انيا تعد مف   30%
الجراثيـ التي يمكف اف تسبب  اخماج خطيرة عند حدوث خمؿ او اضطرابات في دفاعات جسـ العائؿ 

نسبة  لدى االشخاص العامميف في المستشفيات ) المناعية وتزداد ىذه ال Tong   ، 2012واخروف . )  

S.aureusسجمت العديد مف الدراسات ازدياد معدؿ الوفيات بسبب بكتريا  وازدياد معدؿ اليالكات  
Mortality وخصوصا في الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا والياباف بسبب امتالكيا لمعديد مف  
lwaseعوامؿ الضراوة فضال عف ذلؾ  مقاومتيا لمعديد مف مضادات الحياة ) واخروف،  2010 ).  

2.2.2  Pathogenicity                                                         االمراضية  

S. aureusتعد بكتريا  مف الممرضات الميمة والخطيرة في احداث انواع مختمفة مف االصابات  
يا مرتبطة بقدرتيا عمى انتاج العديد مف عوامؿ يتواكثرىا اىمية مف الناحية السريرية، واف امراض



 التضاعؼالضراوة التي تشمؿ الذيفانات واالنزيمات الخارج خموية ، مما يعطي البكتريا القدرة عمى 
واالنتشار داخؿ انسجة المضيؼ، فضال عف مقاومتيا العالية المتعددة لمضادات الحياة والسيما التي 

يد )اتعود لمجموعة البيتاالكتاـ واالمينوكاليكوس Marcus ،2005. ) 

 Woundsتحدث االصابات بيذا النوع مف البكتريا عند دخوليا الى االنسجة وذلؾ عف طريؽ الجروح 
Abrasionsاو عف طريؽ الخدوش  او عف طريؽ مالمستيا لسطح االنسجة الجمدية لمعائؿ اذ تحدث  

في ىذه االنسجة وذلؾ عف طريؽ افرازىا لعدد مف االنزيمات منيا  اضطرابا وخمال Lipase المحمؿ  
لمنسيج  الذي يساعد البكتريا عمى االنتشار وتحطيـ المادة االساس  Hyaluronidase  لمدىوف وانزيـ 

)الرابط   Janstova واخروف ،   2012. ) 

( UTIمف اىـ الحاالت المرضية التي تسببيا ىذه البكتريا لالنساف ىي اخماج القناة البولية )
Urinary  Tract  Infection ومتالزمة العدسات السمية   Toxic Lens Syndrom   بعد وضع

ات الجمد والتياب صماـ القمب الوالدي العدسات والتياب بطانة القمب والتجرثـ الدموي وخراج
(McGrath و   Asmar   ، 2011 ) . ايدي الكادر الطبي المموثة في المستشفيات  ويمكف القوؿ أف 

عدوى االصابة  تمعب دورا ميما في انتقاؿ وانتشار MRSA   الى االجيزه والوحدات الطبية وخصوصا
طرة والغسيؿ الكموي ) ثاجيزة الق Shakibaie  2014،، واخروف) .  

3.2 البشروية   المكورات العنقودية       Staphylococcus  epidermidis 

S.epidermidisتعد بكتريا   موجبة لصبغة كراـ ، قطرىا حوالي   1 مايكروف غير متحركة وغير  
)مكونة لمسبورات ، ذات مستعمرات بيضاء الموف وبراقة سالبة النزيـ التخثر  CONS )Coagulase 

Negative Staphylococci العنقودية السالبة  تعتبر  النوع االىـ مف المكورات  التخثر مف النزيـ  
الناحية السريرية اذ توجد عمى الجمد واالغشية المخاطية ليا القدرة عمى احداث االصابات  المرتبطة 

عدة بعدوى المستشفيات ، اذ تعد مف البكتريا االنتيازية نتيجة لتمزيقيا لمحاجز الطالئي لمجمد مسببة 
)الدـ  خطيرة منيا التياب اوعية القمب والمفاصؿ واصابات مجرى  امراض Namvar  ,  ٌ4 واخشو ;  

201   Mack    ، 2013واخروف . )  



لكونيا تتواجد عمى جمد   Nonpathogenicعرفت ىذه البكتريا منذ فترة طويمة عمى انيا غير مرضية 
بأنيا المسبب  االنساف والغشاء المخاطي لالنؼ ومنطقة االبطيف والرأس واالذنيف ولكف اثبت حديثا

Ottoاالوؿ والرئيسي لالخماج المرتبطة بعدوى المستشفيات )   ، 2012 ;   Iorio ( .2011واخشوٌ ,    

1.3.2  Epidemiology                                                         الوبائية 

 S.epidermidis( وخصوصا جنس CONSتعد سالالت المكورات العنقودية السالبة النزيـ التخثر )
مف المسببات المرضية الرئيسة لالنساف والتي تعد اكثر انواع الممرضات المكتسبة شيوعا عف طريؽ 

وخاصة عند مرضى نقص المناعة واالطفاؿ حديثي الوالدة، وكذلؾ مف المسببات   المستشفياتعدوى 
طرة  القمبية والتسمـ الغذائي، ثرتبطة بالقمواالخماج ال  Blood Streamالرئيسة الخماج مجرى الدـ 

السمـو الداخمية التي تفرزىا تمعب دورا ميما  في التيابات صماـ القمب والتياب  وتجدر االشارة الى أف
Pinheiroالعظاـ والمفاصؿ االصطناعية ) ( .2015و جماعتو ،    

S.epidermidisتستطيع بكتريا المكورات العنقودية البشروية   وي انتاج الغشاء الحي  Biofilm 
Slime Layerوالطبقة المزجة  التي توفر ليا الحماية مف دفاعات الجسـ وكذلؾ تساعدىا عمى  

)االلتصاؽ بالسطوح المختمفة   Prasad ( .2012واخروف،    

 Pathogenicity                                                       االمراضية   3.22.

S.epidermidisبرزت االىمية الطبية لبكتريا   مف خالؿ ارتفاع نسب الخمج بيا لممرضى الراقديف  
لمرضى   Blood Cultureفي المستشفيات اذ تكرر ظيورىا خالؿ العقديف الماضييف في مزارع الدـ 

Schommerالعناية المركزة والمتصميف بأجيزة طبية ) واخروف،   2011. ) 

S.epidermidisاشارت التقارير في دراسة اولية عف بكتريا   المرضية في مدينة كاليفورنيا وذلؾ في  
1950عاـ  عزلت مف اشخاص مصابيف بتسمـ الدـ والتياب شغاؼ القمب ، وفي دراسات الحقة  التي 
1960تبعتيا خالؿ عاـ  الى   1970 لدـ ىذه البكتريا ىي المسبب الرئيسي الخماج مجرى ا الى أف 

طرة القمبية واالجيزة التعويضية واجيزة الغسيؿ الكموي والسيما االطفاؿ حديثي ثواالخماج المتعمقة بالق
الوالدة واالشخاص الذيف يعانوف مف ضعؼ المناعة وتشترؾ ايضا في اخماج الجروح العميقة والحروؽ 

Wistromوالتيابات العيف واالذف والتياب المجاري البولي )  .(2014وف، واخر          



S.epidermidisتمتمؾ بكتريا   العديد مف عوامؿ الضراوة وىذا بدوره جعميا بكتريا مرضية قادرة عمى  
والذيفانات    Exoenzymeاحداث اخماج مختمفة متمثمة باالنزيمات المفرزة خارجيا  Toxins 

Efflux pump ومضخات الدفؽ    ( Namvar   ,  ٌ4واخشو   201   ) .  

Aragon –Sanchezفي دراسة في اسبانيا قاـ بيا   عمى مصابيف بالتياب قدـ  2010وجماعتو  
وجد  اف معظـ االحياء المجيريو المشخصة مف مسحات القدـ والعظاـ   Diabetic footالسكري 
S.epidermidisوبمعدؿ عاؿ تعود الى المكورات العنقودية السالبة النزيـ التخثر وخصوصا  فقد   

.مصابيف 10اصابات مف اصؿ  7-4ت مابيف تراوح  

. 2 عوامل الضراوة لبكتريا المكورات العنقودية     4 Virulence factore  staphylococci 

 Haemolysin  production      انتاج الهيمواليسين .1
التي تفرزىا بكتريا المكورات العنقودية او ىو احد انواع  Toxins يعد الييمواليسيف احد انواع الذيفانات

البروتينات المفرزة مف االجناس  البكتيرية المرضية والذي يسيـ في احداث االمراضية بشكؿ ناجح اذ 
وىناؾ اربعة    Plateletsوالصفيحات الدموية  Erythrocytesيقوـ بتحميؿ كريات الدـ الحمراء 

والذي يعمؿ عمى نخر الجمد واالعصاب  ((Alpha انماط مف التحمؿ الدموي وىي الفاىيمواليسيف
والذي يؤثر عمى عممية الفسفرة  وتحطيـ الغشاء الخموي لمختمؼ انواع (   (Betaوبيتاىيمواليسيف 

ا الدـ الحمراء والتراكيب ( الذي يسبب تحمؿ خاليا المبائف  وخالي (Gammaالخاليا و كاماىيمواليسيف 
 . (2015واخروف، ( Pinheiro (Delta)داخؿ خموية والعضيات  ودلتا ىيمواليسيف 

 

       Protease  Production               انتاج البروتيز .2
ويمعب دورا  Extracellular enzymesمف االنزيمات الخارج خموية   Proteaseبروتيز اليعد انزيـ 

في امراضية بكتريا المكورات العنقودية اذ لو القدرة عمى تحطيـ وىدـ الببتيدات ضد المايكروبية  
Antimicrobial peptides  المنتجة مف قبؿ خاليا  المضيؼ  ، ويعمؿ عمى تحمؿ العناصر

لمضاد مف نوع فضال عف دوره في فمؽ ومنع نشوء الجسـ ا البروتينية الداخمة في تركيب الخاليا ،
IgG   مف خالؿ تحطيـ السالسؿ الثقيمة( Bizye  ،2014واخروف. ) 

 



    Lipase  production               انتاج الاليبيز  -3

مف االنزيمات الخارج خموية اذ يعمؿ عمى تحميؿ الدىوف الثالثية   Lipase  يعد انزيـ الاليبيز 
Triacylgycerol acylhydrolases  عف طريؽ كسر وتحطيـ اصرة االستر التي تربط جزيئات

 Free fatty acids حرةالشحـ  والماء الموجودة في الدىوف الثالثية مكونا احماض شحمية  

 (.Saraswathy, 2014و  Kalyani) glycerol وكميسروؿ
لتداخؿ مع الخاليا تستطيع بكتريا المكورات العنقودية انتاج الاليبيز وىو عامؿ امراضي اذ يعمؿ عمى ا

مانعا بذلؾ االستجابة المناعية التي تظيرىا ىذه phagocytosis البمعمية  ومنع عممية االبتالع 
 Winnyالخاليا ضد المكورات العنقودية وغيرىا مف البكتريا المرضية المنتجة ليذا االنزيـ )

 ( .2012واخروف،
 Staphylokinase  production       الستافيموكاينيز انتاج .3

الذي لو القابمية عمى تحميؿ خثرة الميفيف   Staphylokinaseانزيـ    Staphylococciتمتمؾ بكتريا  
Fibrin clot  وىذا بدوره يسمح لمبكتريا باالنتشار خالؿ انسجة العائؿ مف الجروح والحروؽ والخدوش

 . (2011واخروف،    ( Menestrinaمما يؤدي الى حدوث التيابات جمدية
 

 Biofilm  production      الحيوي الغشاء انتاج .4
بأنو المادة المخاطية المتكونة مف عديد السكريات الخارجية التي   Biofilmيعرؼ الغشاء الحيوي 

تكونيا الكائنات المجيرية والتصقت بسطوح داخمية بينية  وتتكوف غالبا مف نوع واحد او مف عدة انواع 
تتضمف عممية تكويف الغشاء الحيوي لممكورات  ،بكتيرية تتداخؿ مع بعضيا ومع البيئة التي تعيش فييا 

واخشوٌ,  Ali)                    ية عوامؿ مشتركة ومترابطة تجمع بيف المضيؼ والبكتريا العنقود

2012  . ) 
% 65يوفر الغشاء الحيوي حماية لبقاء الخاليا البكتيرية حية في الظروؼ القاسية ، ويعد مسؤوال عف 

باالدوات الطبية والتياب مف االصابات المرضية ، ومنيا التياب االذف الوسطى واالصابات المتعمقة 
(. واف اىـ ما يميز البكتريا 2011،  واخروف Ansariالمجاري البولية والتياب المثة وتسوس االسناف )

 , واخشوٌ     Reiter  داخؿ الغشاء الحيوي ىو امتالكيا لدرجة عالية مف المقاومة لمضادات الحياة  )

2013   . ) 
 



 Deoxyribonuclease  production  لمدنا المحمل االنزيم انتاج .5
( اذ يعمؿ عمى التحمؿ Host) لخاليا المضيؼ DNAيعمؿ ىذا االنزيـ عمى تكسير الحمض النووي 

( التي تربط وحدات البناء phosphodiester  bond)المائي لالصرة الفوسفاتية ثنائية االستر 
 ( .2010واخروف،  Brooks)وتحويمو الى سائؿ  DNAالرئيسية لمحمض النووي 

 

 Efflux  pump   الدفق لمضخات العنقودية المكورات بكتريا امتالك .6
تعد  مضخات الدفؽ اىـ وسائؿ المقاومة التي تتخذىا بكتريا المكورات العنقودية في مقاومة اصناؼ 
مختمفة مف مضادات الحياة وتشارؾ في المقاومة المتعددة لالدوية لعدـ تخصصيا بمواد معينو  . 

يمكف تعريؼ مضخات الدفؽ بأنيا عبارة عف ناقالت بروتينية تقع في الغشاء السايتوبالزمي في جميع 
انواع الخاليا ليا القدرة عمى ازالة وطرح المواد الضارة الى خارج الخمية البكتيرية لذلؾ تعد وسيمة 

 . ( Jang ,2016)  مقاومة لمبكتيريا مثؿ طرح مضادات الحياة

-الى صنفين : باالعتماد عمى المواد المنقولةعبرهامضخات الدفق  وقد صنفت  

Specific Efflux pumps                    متخصصة دفق مضخات -اوال:

وىي المضخات التي تممؾ خصوصية في نقؿ المواد وطرحيا خارج الخاليا البكتيرية مثؿ  
 المضخات المتخصصة في دفؽ مضاد حياتي واحد.

General Efflux pumps      عامة دفق تمضخا -ثانيا:

وىي مضخات الدفؽ التي ليا القدرة عمى دفؽ مواد مختمفة التركيب الكيميائي مثؿ مضخات  
مختمفة في التركيب الكيميائي وىذا  عدة مضاداتالدفؽ المتعددة في البكتريا التي ليا القدرة عمى دفؽ 

في الخاليا البكتيرية المرضيةبدوره يمثؿ المقاومة المتعددة لمضادات الحياة   Pourmand  )  
(.  2013واخشوٌ  ,   Costa  ;  2014 ،واخروف  

5.2 مضادات الحياة                Antibiotics  

تعرؼ مضادات الحياة عمى انيا مواد كيمياوية عضوية منتجة مف قبؿ االحياء المجيرية  المختمفة 
Bacteriocidal وليا القدرة عمى قتؿ  تثبيط   او Bacteriostatic نمو االحياء المجيرية االخرى دوف  

) التأثير عمى خاليا الجسـ   Singh  2015واخروف ) .  



التركيب الكيمياوي لمضادات الحياة  1.5.2  Chemical structure of Antibiotic 

H( وىيدروجيف )Cتحتوي الجزيئة الواحدة لمضاد الحياة عمى ذرات الكاربوف ) عمى  ( وقد تحتوي
Cكاربوف ) )( واوكسجيف  O )( ونتروجيف  N وىي المجموعة االكثر شيوعا وىناؾ ايضا جزيئات مضاد )
P( والفسفور )Sتحتوي عمى الكبريت )  مجموعةتحتوي عمى مجاميع عضوية فعالة  متمثمة في  و( 
OHالييدروكسيؿ ) )سيؿ ك( والكاربو  COOH )( والكاربونيؿ   C=O(  وغيرىا )Okafor  ,2007  ).  

 

لحياةا لمضادات الحيوي البناء  2 -2-5    Biosynthesis of  Antibiotic           

)تعد مضادات الحياة ىي احدى نواتج االيض  الثانوي   Secondary metabolism وتنتج )
بعد اكماؿ النمو الخموي وبعد اف يصؿ نمو الكائف المجيري المنتج لممضاد لطور الثبات 

(Stationary phase ويسمى الطور الذي ينتج فيو المضادات بطور االنتاج )(  Production 

phase( ويعرؼ ايضا بأسـ )Idiophase مضادات الحياة تكوف بنائية  بناء( . الجينات المسؤولة عمى 
(Biosynthetic genes اي انيا تحمؿ المعمومات الوراثية التي تشفر لبناء مضاد الحياة ويتراوح )
( جينًا اذ تكوف اغمبيا كروموسومية الموقع واحيانا بالزميدية تشفر لعدد مف 10-30عددىا ما بيف )
48االنزيمات المتتابعة. تبدأ االنزيمات المسؤولة عف تكويف المضاد بالتحفيز  بعد  ساعة مف النمو،  
2-3لذا يفضؿ التحري عف انتاج المضاد بعد )  و ( يوـ مف عممية االنتاج ويصؿ اقصاىا خالؿ اسبوع

كف زيادة االنتاج لمضاد الحياة بأعتماد مطفرات )يم mutagens(  مثؿ التشعيع )Irradiation او  (
تتأثر عممية بناء المضاد الحيوي بالتغيرات الكمية والنوعية التي يحددىا  واضافة مواد كيميائية، 

) المصدر الكاربوني والنتروجيني والفوسفاتي  Okafor  ،2007 . )  
 

مضادات الحياةالية عمل   2-5-3        Modes of action of Antibiotic     

Antibioticلكي يؤدي المضاد عممو يجب اف يحصؿ تماس مباشر بيف المضاد   والموقع  
Target Siteالمخصص  لو داخؿ الخمية البكتيرية دوف اف يؤثر عمى خاليا جسـ االنساف   

 وىذه االليات ىي :
 Inhibition of cell wallالجدار الخموي  بناءمضادات الحياة العاممة عمى تثبيط  .1

synthesis 



 Inhibition of cell Membranالمضادات العاممة عمى تثبيط  عمؿ الغشاء السايتوبالزمي   .2

function 

                       Inhibition of protein synthesisالمضادات العاممة عمى تثبيط  صنع البروتيف    -3
 (Transcription( و )Translationاي تثبيط  عممية )

   Inhibition of  Nucleicالمضادات العاممة عمى تثبيط  تصنيع االحماض النووية  -4
Acid  synthesis  Jawetz ) ، 2007واخروف ). 

 

 تقسم مضادات الحياة اعتمادا عمى الية عممها الى قسمين :

التي ليا القدرة عمى قتؿ و تحطيـ الخمية    Bacteriocidalمضادات حياة قاتمة لمبكتريا  -1
 .البكتيرية المرضية 

التي ليا القدرة عمى تثبيط او ايقاؼ نمو خمية  Bacteriostatic مضادات حياة مثبطة     -2
اعي  بوظيفتو في بعدىا يقـو الجياز المن  Stationary phaseالبكتريا أي بقائيا في طور الثبوت 

 (  .2013واخروف، Bernatova  تحطيـ وقتؿ البكتريا  ) 

الماكرواليد مضادات  2-6              Macrolide Antibiotic 

في عالج االخماج  تستعمؿمضادات  مف اىـ مضادات الحياة لكونيا واسعة الطيؼ  اذ ال ىذهتعد
Streptomycesالناتجة عف البكتريا السالبة والموجبة لصبغة  كراـ وتنتج ىذه المجموعة مف  او  

Arthrobacterبكتريا  الماكرواليد كعالج بديؿ لالشخاص الذيف يعانوف مف  تستعمؿ مضادات، اذ  
تكوف مف حمقة كبيرة مف حساسية ضد مركبات البيتاالكتاـ .اكتشفت ىذه المجموعة في الخمسينات، ت

Macrocyclic lacton ring هٍمرتبط بيا سكرسداسي وىناؾ مواقع جانبية في حمقة الالكتوف   R1 

R2و  و   R3 و   R4 يضاؼ ليا جذور كيميائية مثؿ )  CH3  ( وغيرىا النتاج مشتقات ىذه المجموعة
(Novak    و Kovak    ،2015 . )  

Macrolideتشمؿ مضادات  سيف يمضاد االرثروما Erythromycin سيف يواالزثروما 
Azithromycin سيف يو الكالريثروما  Clarithromycin سيف يو اولياندوما  Oleandomycin 

Spiramycinوالسبيراميسيف    ( Shaker ،واخروف   2014 . ) 



 

 Erythromycin Antibiotic     مضاد االرثرومايسين 2-6-1
Macrolideىو اوؿ مضاد حياتي اكتشؼ مف مجموعة )  البكتريا الخيطية ينتج مف  (

Streptomyces erythreus لو فعالية مثبطة  لنمو  الجراثيـ )   Bacteriostatic تضـ مجاميعو )
Semi syntheticالحديثة مركبات نصؼ مصنعة ) تختمؼ  عف المركبات االصمية في االرتباط ( 
Roxithromycinبحمقة الالكتوف ولكنيا مشتقة مف االرثرومايسيف مثؿ  و   Carithromycin و  

Dirithromycin في القضاء عمى العديد   اً واسع  اً ، ال يتأثر بالبيئة الحامضية لممعدة اذ يمتمؾ طيف
Mycobacterium( مثؿ Intracellularمف الممرضات الداخؿ خموية ) Chlamydia و  وكذلؾ   

Parasitesالطفيميات ) ) (  Roberts،2009. ) 
 
 
 
 

 Mechanism of action               سينياالرثروماالية عمل    2-6-2
سيف عمى تثبيط  تصنيع البروتينات مف خالؿ ارتباطو بالوحدة ماييعمؿ االرثرو  50s وسوـ، اذ بلمراي 

Aminoacyl translocationيتدخؿ مع تكويف معقدة البدأ او عممية االنتقاؿ  ما بيف   A site و   P  

site في الرايبوسـو  )  Katzung  ، 2009 ) .  
 

 Mechanism of  Resistance   المقاومة الية 2-6-3
سيف الى توافر جينات متخصصة ىي ييرجع ازدياد مقاومة االرثروما ermA و   ermB المسؤولة عف  

( اذ تمتمؾ ىذه الجينات القدرة عمى االنتقاؿ واالنتشار بيف المرضى Methylationعممية المثيمة )
وبالعكس  )وكذلؾ الحيوانات واالنساف  Hatkar و اخروف،   2014. ) 

 

وتكوف المقاومة لممضاد عف طريؽ وجود جينات بالزميدية ذات قدرة عمى االنتقاؿ 
(Transmissible نًضبداث  انظمة الدفؽ  او عف طريؽ( او عف طريؽ التغير في حاجزالنفاذية 

)لماكرواليد ا Juda   , ٌ2016واخشو . )  
 



aureus .Sاف المقاومة لمجموعة الماكرواليد وخصوصا عزالت   والمكورات السالبة النزيـ التخثر  
CONS) او عف طريؽ التحوير بمنطقة  يخخصصت تكوف عف طريؽ الدفؽ الفعاؿ بوجود  انزيمات   (

Khan اليدؼ في الرايبوسـو  ) واخروف،   2014    ).  
 

 Lincosamide  Antibiotics                 مضادات المنكوساميد   2-7

Lincomycinتضـ ىذه المجموعة مضادات  و   Clindamycin تمتمؾ فعالية ضد البكتريا الموجبة  
تقاوـ ىذه المضادات  اذ لصبغة  كراـ اما فعاليتو تجاه البكتريا السالبة لصبغة كراـ فتكوف ضعيفة ،

Streptomyces lincolnesisحموضة المعدة لذا يعطى فمويا، تنتج ىذه المضادات مف قبؿ  يفرز   
) البرازبكمية قميمة مع االدرار وبكمية كبيرة الى االمعاء ومف ثـ يطرح الى الخارج مع  Jawetz و   

، اخروف  2007. ) 
 

مضاد الكمندامايسين   2-7-1  Clindamycin  Antibiotic                               
Lincosamides ىو احد مشتقات مضادات المينكوزاميدات    يمتمؾ فعالية ضد المكورات  
bacteriostaticالموجبة لصبغة  كراـ  وىو مف النوع المثبط  لنمو الجراثيـ ) لعالج  ويستعمؿ( 

الالىوائية، يعد مف المضادات نصؼ مصنعة المكورات العنقودية والبكتريا بكتريا االخماج المتسببة عف 
Semi synthetic ) ويعرؼ تجاريا   Dalacin( ويقاوـ حموضة المعدة لذا يعطى فمويا )Roberts   ،

2009. ) 
1966اعمف عف تركيبتو الوؿ مرة عاـ  Magerlein  مف قبؿ العالماف  و  Birkenmeyer ، اذا كاف  

في عالج االمراض الطفيمية كالمالريا ومعالجة االخماج الموضعية  يستعمؿ Local infectious     
 ( Duran واخروف،   2012 ) .  

 

S.aureus  يعد احد المضادات المختارة في عالج MRSA  وخصوصا المقاومة لممثيسيميف   ولكف  
المضاد وفشؿ سريريا في مقاومة ليذا ظيور سالالت الى المستمر والعشوائي ادى  استعمالوبسبب 

Mittalعالج ىذه االخماج ) ( .2013واخروف ،    
 

Lincomycinيشتؽ مضاد الكمندامايسيف مف مضاد المنكومايسيف  شبو مصنع اً اذ يعد مضاد  والمنتج  
Streptomyes  lincolnesis الخيطية مف البكتريا بعد استبداؿ مجموعة الييدروكسيؿ بذرة كمور   

(Chloro -7- deoxylincomycin - hydrochioride يحتوي عمى حمقة البايروليديف    و   (



Pyrollidene ة اميدي اصرة المرتبطة بمجموعة سكر عف طريؽ     Amide bond    ( Tehrani 
( . 2013واخروف ،  

 

 Mechanism of action      الكمندامايسين عمل الية 2-7-2
البروتيف مف خالؿ ارتباطو مع الوحدة الرايبوسومية  بناءيعمؿ الكمندامايسيف عمى تثبيط   50s مانعا  

Translocationبذلؾ خطوة تبديؿ الموقع   النتاج  Translation  وبالتالي منع عممية الترجمة  
)البروتيف البكتيري  Torok     ;   2009    Robert     ،واخروف 2010  ).  

 

 Resistance                               Mechanism of          المقاومة الية  2-7-3
50sتحدث الية المقاومة لممضاد الكمندامايسيف عف طريؽ حدوث طفرة في الوحدة الفرعية الكبيرة  اذ  

)يحصؿ عممية المثيمة  Methylation 23( وتحديدا في الجزءs مف الرايبوسـو      Ribosomal 

RNA   البروتيف الحيوي لمخمية البكتيرية بناءو بالتالي تمنع عممية البدأ          ( Lall و  Sahni 
،2014. )  

التي تعمؿ عمى تحوير موقع ارتباط   erm genتحدث المقامة ايضا عف  طريؽ جينات متخصصة 
Binding site   Drugالمضاد  بالموقع اليدؼ   Target site   في الخمية البكتيرية فتعطؿ وظيفتو

Shouvalالدوائية ) ( .2011واخروف ،   
ىناؾ العديد مف الدراسات التي اثبتت مقاومة العزالت البكتيرية لمضاد الكمندامايسيف ففي شماؿ اليند 

عزلة مف  260لحصوؿ عمى  اتـ   2009الى نوفمبر  2008وخالؿ الفترة مف ديسمبر   S.aureus  

كيا الليات المقاومة المتعددة % مف ىذه العزالت مقاومة لمكمندامايسيف بسبب امتال60وكاف حوالي 
MDR  (  لمضادات الحياة Mittal .( 2013واخروف ،   

 

الكاليكوببتيديه المضادات  2-8         Glycopeptides  Antibiotic 
Glycopeptidesيعد مضاد الفانكومايسيف مف مضادات   Streptomyces الخيطيةيعزؿ مف البكتريا 

orientalis ، ولو تركيب معقد )  Tricyclic glyopepetide استعمؿ المضاد في العالج سنة )
1950 ليصبح اقؿ سمية                         )  تنقيتوولو تأثيرات جانبية سامة وقد تـ  

2011المرجاني، )لمبكتريا  (. يكوف مضاد الفانكومايسيف قاتالً  Bacteriocidal يعمؿ عمى تحطيـ  إذ( 
وي لمبكتريا، ويكوف ىذا لمضاد فعاال ضد معظـ البكتريا الموجبة لصبغة الببتيدوكاليكاف في الجدار الخم



S.aureusكراـ ومف ضمنيا  وبكخشَبالمقاومة لمضاد المثيسيميف    Enterococcus faecalis و  S. 

epidermidis  ( Levinson و   Jawetz ,2002. ) 
 

عاال لعالج االخماج التي تسببيا بكتريا اصبح ىذا المضاد ف Enterococcus و   Streptococcus 

Viridans اذا اصبح بديال لمبنسميف لعالج شغاؼ القمب )  endocarditis واالصابة الحادة الناتجة  (
) الذىبيةمف بكتريا المكورات العنقودية  Jawetz (  2007واخروف   . 

S.aureus في عالج استعمالوعمى الرغـ مف  اال انيا اوؿ السالالت التي اظيرت مقاومو لو ، فقد  
VISAعزلت بكتريا المكورات العنقوديو الذىبية متوسطة المقاومة لمفانكومايسيف  في الياباف عاـ  

وقدـ اوؿ تقرير في بكتريا المكورات  العنقودية التي تمتممؾ مقاومة عالية   1996 VHSA في  
الى  وءطورت العوامؿ ضد المايكروبيو بالمج وفي ضوئو 2002الواليات المتحدة االمريكية عاـ 

،   Aminzadeh)  العقاقير ذات االصؿ النباتي   Amman  ;   2014  ، 2011واخروف.) 

سينيالية عمل الفانكوما  2-8-1   Mechanism of action 

سيف عمى تثبيط  بناء الجدار الخموي لمخمية البكتيرية فيعد تأثيره قاتال لمبكتيريا ييعمؿ الفانكوما
، تعتمد فعاليتو عمى قابميتو عمى االرتباط بمجموعة   D-alanyl- D-alanine الطرفية لمسمسمة  

ي يعمؿ الجانبية لمبيتيد عند بناء الببتيدوكاليكاف  المعقد والمتكوف بيف الفانكومايسيف والمجموعة والذ
Transglycosylaseعمى غمؽ انزيـ  الذي يدخؿ في بناء البيتيد والسكريات الثنائية داخؿ سمسمة  
DD-carboxypeptidaseوDD-transpeptidesالببتيدوكاليكاف  النامية وانزيمي   اي يثبط   
Transglycosylationعممية  ف وىنا يمنع  المضاد مف استغالؿ المادة االساس لالنزيـ بدال ع 
 ( .2011التداخؿ المباشر مع االنزيـ اليدؼ وىي طريقة  غير اعتيادية في التثبيط  )المرجاني ،

 

 Mechanism of Resistant         الفانكومايسين لمضاد المقاومة الية   2-8-2
vanاف المقاومة لمضاد الفانكومايسيف تعود لفعالية جينات   توجو عممية تصنيع السالسؿ الطرفيةالتي  

Peptidoglycanلطبقة الببتيدوكاليكاف )          ( المتكوف اساسا مف وحدات متناظرة  
(Polymers( مف سكريات امينية  )Amino-sugars ىي )N-Acetylgucosamine و           



N- Acetyl muramic acid وترتبط ىذه الوحدات مع بعض بأواصر كاليكوسيدية مف نوع    β-1,4 

Glycosidic linkage وتكوف متبادلة في ارتباطيا )  Jia واخروف،  2013 . ) 
نتيجة تكوف الغشاء الحيوي او الطبقة المزجة  ةتحدث المقاوم كما  Slim layer  التي تحيط البكتريا

 Ciampoliniنفسيا بو فتقمؿ مف حيويتيا ونشاطيا ويكوف الجسـ غير قادر عمى التعرؼ عمييا  )
Hardingو  ،2000. )  

 

المضادات           Aminoglycoside  Antibiotics    االمينوكاليكوسيدية  المضادات  2-9
ىي مجموعة واسعة تضـ عدد مف مضادات الحياة تعمؿ عمى تثبيط  بناء البروتيف االمينوكاليكوسيدية 

30sفي البكتريا مف خالؿ ارتباطيا بالوحدة  Bacteriocidial قاتؿوىذه المجموعة ذات تأثير   واسعة  
قناة الطيؼ  تؤثر عمى البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كراـ، كما انو قميؿ االمتصاصية في ال

Injectionاليضمية اذ يثبط  بالوسط الحامضي لذا يعطي عمى شكؿ حقف  او بشكؿ مرىـ  
Ointment الختراؽ ال تمتمؾ اي فعالية ضد البكتريا الال ىوائية والسبب يعود الى اف عممية اوىي  ،  

طاقة المعتمدة عمى االوكسجيف  )الليذه المضادات عبر االغشية يحتاج الى    Majumder واخروف
،2009 ) .  

 

 Gentamicin Antibiotics                جنتامايسينال مضاد 2-9-1
Bacteriocidalيعد مضاد الجنتامايسيف مف المضادات ذات التأثير القاتؿ    اً يمتمؾ طيف 

 Micromonospora  ضد البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كراـ والكائف المنتج لمجنتامايسيف اً واسع

purpurea ويطمؽ عميو تجاريا بأسـ )  Garamycin في عالج االخماج المتسببة عف  يستعمؿ( اذ 
Proteusبكتريا  و   Serratia و   Pseudomonas  aeruginosa وكذلؾ في عالج التياب    
ة )المجاري البولي UTI الناجمة عف )E.coli و    S. aureus كمرىـ لمعالجة االلتيابات  ويستعمؿ 

) الجمدية خاصة عند الحروؽ والجروح Cox  ، 2015واخروف (  .  
 

 Mechanism of action              المضاد عمل الية 2-9-2

Inhibition of protein synthesisيعمؿ  الجنتامايسيف عمى  تثبيط  تصنيع البروتيف  اذ   
30sيرتبط مع الوحدة الصغيرة  وتوقؼ الفاعمية الطبيعية لمعقد البدء   Initiation complex وىذا  
mRNAبدوره يجعؿ خطأ في قراءة الػ  فيؤدي الى اقحاـ احماض امينية خطأ لمسمسمة الببتيدية   



المتنامية الجديدة وتتكوف بروتينات غير عاممة فيقوـ المضاد بفصؿ وحدتي الرايبوسـو  عف بعضيا 
( Brooksوتؤدي الى قتؿ الخمية  ( .2007واخروف ،   

 

 Resistant                Mechanism of                          المقاومة الية  2-9-3

تحدث المقاومة لمضاد الجنتامايسيف وذلؾ لفشؿ جزيئات المضاد في اختراؽ الخمية بسبب 
تغير في حاجز النفاذية او عف طريؽ وجود انزيمات مشفرة محورة لالمينوكاليكوسايد او عف طريؽ 
)حدوث طفرات في المحتوى الوراثي او لوجود مضخات الدفؽ   Katzung واخروف ،    2009 ) .  

 

 β-Lactam antibiotics       مضادات البيتاالكتام  2-10

في عالج االخماج ضد االصابات  المستعممةتعد مضادات البيتاالكتاـ مف اوسع المضادات 
بأستثناءالمرضى  ولقمة تاثيراتياالجانبية والف استعماليا ناجحًا وامينًا البكتيرية ولذلؾ لفعاليتيا الواسعة 

بدورىا تقسـ  وىييذه المضادات تضـ ىذه المجموعة عدة مجاميع رئيسية الذيف يعانوف مف الحساسية ل
الى مجاميع فرعية وتشترؾ جميعيا بأمتالكيا لحمقة البيتاالكتاـ مثؿ مجموعة البنسميات 

(Ariza  والسيفالوسبورينات واخشوٌ    ,  2015  ) .  
 

 Penicillines                  اتنالبنسمي 2-10-1
واسعة مف مضادات الحياة الطبيعية شبو المصنعة ويتكوف البنسميف ات ىي مجموعة نالبنسمي

( والضرورية لمفعالية البايموجية ، وىي عبارة عف amino penicillinic Acid-6مف نواة البنسميف )
) ثايوزواليديف Thiozolidin ring مرتبطة مع ( ) حمقة البيتاالكتاـ  β- Lactam ring) 

R-Side chainوتتصؿ مع النواة سمسمة جانبية  مختمفة لمحصوؿ عمى مشتقات  اً يضاؼ ليا جذور   
C16H17N2NaO4Sلمبنسمينات وصيغتو الجزيئية  )المرجاني،  2011 ;  Ariza  ( 2015واخروف ،    

. 
 

Gويعد البنسميف   ( PenicillinG اوؿ مضاد حياة تـ اكتشافو مف قبؿ العالـ )Flemming 
1928عاـ  اذ الحظ تثبيط  نمو بكتريا   S.aureus بسبب وجود الفطر   Penicillium notatum   
ومف ىنا جاءت تسميتو وىو يعد مف البنسميات الطبيعية وضد المكورات العنقودية ذات طيؼ  محدد 



Narraow spectrum ويكوف   Pencilin G حساسا لمعصارة المعدية لذلؾ يعطى عف طريؽ العضمة  
 ( Toroko واخروف،  2010. ) 

 

 

 Mechanism of action        الية عمل مضاد    2-10-2
Gيعمؿ البنسميف  عمى تحطيـ الجدار الخموي لمخمية البكتيرية ويعد مف النوع القاتؿ، لذا يعد  

S.aureusمف اكثر المضادات تأثيرا في المكورات العنقودية الذىبية  فقد تـ استعمالو منذ بداية  
االربعينات وىو يعالج جميع حاالت االصابة بيذه البكتريا فضال عف انواع بكتيرية اخرى ، غير اف 

)             بعض السالالت بدأت تقاوـ ىذا المضاد بفعؿ قدرتيا عمى انتاج انزيـ البيتاالكتاميز  β- 

Lactamase الذي يعطؿ عمؿ البنسميف، وتعد المكورات العنقودية الذىبية اوؿ بكتريا طورت المقاومة )
1948ضد البنسميف عاـ   ( Chambers  و  Deleo ، 2009  ).  

 

المقاومة الية  2-10-3  Mechanism of Resistant 
           -βاف الية المقاومة لمضاد البنسميف تكوف عف طريؽ انتاج انزيمات البيتاالكتاميز 

    Lactamase المحطمة لمضادات الحياة وذلؾ عف طريؽ كسر اصرة االمايد في حمقة البيتاالكتاـ  
الموجودة في كؿ مف البنسمينات والسيفالوسبورينات لتحوليا الى مركبات فاقدة لمفعالية، اذ يطمؽ عمى 

) المركب الناتج مف تحطيـ البنسمينات بػ Penicillonic Acid تركيب الناتج عف تكسير ( اما ال
Cephalosporanic Acidالسيفالوسبورينات فيدعى ) )  ( Andrews واخروف،  2002. ) 

 

تحدث المقاومة بتغير الموقع اليدؼ لعمؿ مضاد الحياة والمتمثمة ) و PBPs )Penicillin 

binding Proteins المخصصة الرتباط مجموعة البيتاالكتاـ )  Appelbaum , 2007 . ) 
%90اف اكثر مف  مف سالالت المكورات العنقودية ليا القدرة عمى انتاج انزيمات  

blazالبيتاالكتاميز ، اذ يشفر الجيف  مف العناصر القافزة المحمولة عمى  اً ليذا االنزيـ ويكوف جزء 
البالزميدات وغالبا ما تكوف حاممة  لجينات مقاومة لمضادات الحياة كالجنتامايسيف واالريثرومايسيف 

(Gorwtz،2008. ) 
Efflux pumpsاف بكتريا المكورات العنقودية تمتمؾ العديد مف مضخات  الدفؽ  التي يمكف  

طريؽ دفعيا وطرحيا خارج الخاليا لمتخمص منيا  )بواسطتيا مقاومة مضادات الحياة عف  Kaatz 
 ( .2005واخروف،



 

11.2      Antibiotic Resistant for الحياة لمضادات العنقودية المكورات مقاومة 

staphylococcus 
نشوء الالواسع والعشوائي لمضادات الحياة في عالج االصابة بالبكتريا ادى الى  االستعماؿاف 

بكتريا المكورات العنقودية الذىبية  وخصوصاً والظيور السريع لمعزالت المقاومة لمضادات الحياة 
S.aureus المقاومة لمجموعة البيتاالكتاـ   Beta-Lactam                                        

(Sibanda و   Okoh  ، 2008. ) 
العالـ ،  انحاء الحياة مصدر قمؽ في كافةيشكؿ ظيور سالالت بكتيرية مقاومة لمضادات إذ 

ىو اف ىذه المقاومة ال تقتصر عمى مضاد حياتي معيف بؿ تتعداه لتشمؿ   سوءً واف ما يزيد المشكمة 
( MDRكؿ المركبات التي تعود لمصنؼ نفسو وىذا ما يسمى بالمقاومة المتعددة لالدوية )

Multidrug Resistance    ( Girou ( .2006واخروف،   
مقاومة مضادات الحياة اصبحت مشكمة عالمية حسب تقارير اكدتيا منظمة الصحة اف 

العالمية اذ اصبح مف السيؿ انتقاليا بيف البمداف وحتى بيف القارات لذلؾ تـ تسمية مقاومة البكتريا 
Nightmar Bacteriaلمضادات الحياة بكابوس البكتريا ) اذ يكتسب في الواليات المتحدة االمريكية  (

الي مميونا شخص الصابات تقاـو لواحد او الكثر مف مضادات الحياة )حو  Frieden , 2013. ) 
مقاومتيا لمضادات الحياة مف مصادر خارجية عف وتجدر االشارة الى أف البكتريا تكتسب 

Conjugationطريؽ االنتقاؿ االفقي لمجينات بعممية االقتراف ) )( او التحويؿ  Transformation او )
) التوصيؿ  Transduction اذ تنتقؿ الجينات مف ساللة مرضية الى اخرى غير مرضية ، او بسبب  (

حدوث طفرات كروموسومية نتيجة االستعماؿ الواسع والعشوائي لممضادات فيؤدي الى ظيور عزالت  
Chambersبكتيرية طافرة تستطيع النمو حتى في تراكيز عالية مف مضادات الحياة ) و   Deleo ,

2009. ) 
الى انخفاض نسبة  خالؿ العقود الماضية تـ انتاج العديد مف مضادات الحياة اال انيا لـ تؤدِ 

S.aureusاالخماج الناتجة عف الجراثيـ المرضية وخصوصا  بسبب الكمفة االقتصادية العالية لتمؾ  
حة المضادات وظيور طرؽ مقاومة جديدة وفي الوقت الحالي يجري تطوير عدة مضادات حديثة لمكاف

MRSA( )Rodvoldالعدوى الناتجة عف سالالت ) و   Mcconeghy ,2014 ) .  
 

12-2 طبيعة المقاومة    Characters of resistance 



 منشأ او اصؿ المقاومة يكوف عمى نوعيف

    Genetic  origin       اواًل : المنشأ الوراثي 

 Non- Genetic  origin         ثبَُبً : انًُشأ غُر انىراثٍ 

انًُشأ انىراثٍ  -اوالً :       Genetic  origin               
اف الغالبية العظمى مف مقاومة االحياء المجيرية لمضادات الحياة ىي نتيجة تغير بالجينات اي تغير 

نوعيف : عمى وراثي ويكوف  

1 مقاومة وراثية كروموسومية: -  

( في الموقع الذي يتأثر   Spontaneous  mutationتنشأ ىذه المقاومة نتيجة طفرة وراثية تمقائية )
بالدواء ، لذا فيو يعمؿ بوجود الدواء فيقتؿ جميع الخاليا البكتيرية الحساسة وتبقى الخاليا المقاومة ليذا 

) الخفاجي  ،              ىذه الخاليا المقاومة بالتكاثر لتكوف جيؿ جديد مقاوـ تبدأالمضاد ، وعميو 
2008   ).  

2 سومية :و لمقاومة الوراثية الالكروما -  

Plasmidsتمتمؾ البكتريا عوامؿ مقاومة فعالة متمثمة بالبالزميدات )  ( ) وىي عبارة عف  
DNA عديد مف المضادات مبما يممكو مف جينات لمقاومة مشتركة ل مزدوج مغمؽ يشفر دائري 

الجرثومية ( واف ىذه البالزميدات غالبا ما تحمؿ جينات تشفر  لمقاومة اكثر مف مضاد جرثومي مثؿ 
Ampicillin , Tetracyclin , Gentamicin , Chloramphenicol , Cephalosporin اذ  
β-Lactamaseتكوف ىذه المقاومة نتيجة انتاج انزيمات مثؿ انزيمات  زميدية الموقع التي تكوف بال 

Chloramphenicolوكذلؾ انزيمات مقاومة  ومجموعة   Aminoglycoside   .  

وتعرؼ بأنيا   ) قطع    Transposable geneتحدث المقاومة ايضا عف طريؽ الجينات القافزة   
الى موقع اخر داخؿ جزيئة   DNAتستطيع االنتقاؿ مف احد مواقع جزيئة  DNA مف       DNA 

واغمب  ىذه الجينات  تحمؿ صفة المقاومة لمضادات الحياة ) نفسيا او حتى جزيئة اخرى (  
Madigan واخروف ،   2012  . )  



Plasmidsاف البالزميدات )  ( والعناصر القافزة  )  Transposon يمكف نقميا مف جيؿ الى  ( 
يحصؿ في الطفرات التمقائية لمحامض النووي الرايبوزي  وجيؿ اخر  DNA عف طريؽ التغير في  

حده او اكثر مف النيوكميوتيدات في الجيف االكروموسـو والذي يحدث نتيجة حذؼ او الغاء او تبديؿ لو 
) الدىاف ،    ، واف ىذه الطفرة اما اف تستمر او تعدؿ مف قبؿ البكتريا نفسيا او تكوف قاتمة لمجرثومة  

2010 . )  

البالزميدية تكوف اخطر مف تمؾ الكروموسومية  اف المقاومة بواسطة الجينات ويمكف القوؿ
نتيجة انتقاؿ البالزميد مف الخمية الى اخرى وىذا وارد جدًا في الطبيعة فيناؾ البالزميدات االقترانية 

اف ثـ التي تنتقؿ لمضائؼ جديدة لتنقؿ معيا الجينات المشفرة  لكؿ انواع المقاومة التي تحمميا . 
:اآلتيةالحاممة لصفة المقاومة لمضادات الحياة تنتقؿ بأحدى االليات  العناصر الوراثية المتحركة  

1 االقتران  -                  Conjugation 

وىو انتقاؿ المادة الوراثية البالزميدية  عف طريؽ اقتراف بيف خميتيف يتكوف  جسر بينيما 
Fوتدعى الخمية التي تنتقؿ منيا المادة الوراثية بالخمية المانحة ) 

+ ( اما الخمية التي تستقبؿ المادة  
F الوراثية بالخمية المستممة)

-
  ( ) Dimitriu   ، 2014  . )  

2 التحول -   Transformation 

) ىذه االلية تحدث خارج جسـ الكائف الحي  In vitro ( اذ تتحمؿ الخمية الواىبة لتحرر قطع  
مف جينوميا الى الخمية المستممة مف البيئة الخارجية ، والخاليا التي تقوـ بيذه االلية ىي الخاليا 

Competent cellsالمؤىمة  )  ( يمكف اف تكوف العممية ناجحة عند نقؿ حوالي   500 نيوكميوتيد عمى  
اكتشفت عممية التحوؿ في البكتريا   وقدنـو الخاليا الواىبة ،االقؿ وتصبح القطع جزءًا صغيرًا مف جي

pneumonia      Streptococcus وعدت اوؿ دليؿ عمى تبادؿ المعمومات األفقي والجانبي ثـ
Bacillus وجدت في عدد مف البكتريا مثؿ    , Staphylococcus  ,  Niesseria    فاطمة وبسمة (

،2012   ).  

3 التنبيغ او التوصيل -     Transduction 



)                      ىي انتقاؿ المادة الوراثية مف البكتريا الى اخرى عف طريؽ العاثيات  
Bacteriophage ( وىي فايروسات متطفمة عمى البكتريا اذ تعمؿ عمى نقؿ جزء مف المادة الوراثية  

 مف خمية الى اخرى واف ىذا التنبيغ  يكوف عمى نوعيف

 : وفيو تقـو العاثيات التي تستطيع القياـ بعممية التنبيغ   التنبيغ  العاـTransducing phage  بنقؿ
 جينات غير محددة

  التنبيغ  المتخصص : تنتقؿ جينات محددة ويتـ ذلؾ بوساطة عاثيات خاصة اكثرىا مف العاثيات
 المعتدلة .

4 المناقمة -  Transposition 

DNAوىو ناتج مف انفصاؿ قطعة مف  البكتيري ليا القدرة عمى التحرؾ ضمف المادة الوراثية  
Madiganلمخمية نفسيا مؤدية بذلؾ الى حدوث طفرة وتغير في المادة الوراثية   )  واخروف ،   2012 

 ).  

المنشأ غير الوراثي -ثانيًا :       Non- Genetic origin                                    
تحصؿ المقاومة في ىذا النوع بشكؿ مشابو بالتكيؼ نتيجة طبيعة االصابة                   

 Mycobacterium tuberculosisالميكروبية لتالفي عمؿ المضاد فمثاًل البكتريا المسببة لمتدرف 

تبقى داخؿ انسجة الجسـ لمشخص المصاب ومحاطة بجدار واقي اي في فترة سكوف وفي ىذه الحالة 
عمؿ المضاد يتطمب االرتباط بموقع اليدؼ لمخمية   وذلؾ الفالمضاد ممكف اف تتالفى فعؿ 

باالنقساـ بعد كسر الجدار و  وتبدأالميكروبية  وفي حالة ضعؼ مناعة الجسـ فسوؼ تنشط البكتريا 
اف ىذه المقاومة يمكف اف  ثـيمكف لممضاد اف يعمؿ عمى الموقع المخصص لو في الخمية البكتيرية ، 

اب الموقع اليدؼ ) تنجح في حالة غي Target site ( مثؿ البنسمينات تؤثر عمى الببتيدوكاليكاف  
الموجود في البكتريا فقط لذلؾ فيو اليؤثر عمى الفطريات . اوقد تحدث المقاومة عف طريؽ وجود 
Brooksالحواجز النضوحية  التي تمنع وصوؿ المضادات الى اىدافيا )  (.2010اخروف ،    

13-2 خمط المضادات      Combination of Antibiotics 



Combination of Antibioticsُيعرؼ خمط المضادات  او المعالجة الخمطية   
Combination therapy بانو استعماؿ نوعيف او اكثر مف مضادات الحياة لعالج حالة مرضية   

متراكيز المثبطة  مقاومة ضد االصابة البكتيرية وتتطمب ىذه العممية معرفة جيدة ل نشوءمنع لمعينة او 
Ocampo )  لمتفاعالت الدوائية  المتداخمة فيما بينيا (.2014 واخروف ،    

اف مشكمة مقاومة مضادات الحياة تحتاج النتاج واطالؽ العديد مف المضادات الدوائية 
ىذه المعالجة  تستعمؿالمتطورة والجديدة في االسواؽ لقتؿ الممرضات والتقميؿ مف مقاومتيا ، وغالبا ما 

HIVفي عالج االمراض المتسببة ضد االصابة  و   Tuberculosis و   malaria  .S فضال عف 

aureus ىذه المعالجة الخمطية ىو زيادة التأثير  استعماؿاف الغرض مف  المقاومة لمضادات الحياة ، 
Synergistic effectالتأزري  لمضادات الحياة في قتؿ او تثبيط  الممرضات البكتيرية  )    Basri  

( .  2012واخروف ،   

االصابات البكتيرية المتكررة والمكتسبة مف عدوى المستشفيات ىي المسبب يمكف القوؿ أف 
الرئيسي لظيور االحياء المجيرية التي تمتمؾ المقاومة المتعددة الكثر مف مضاد حياتي واحد وىذا 

وخصوصا االصابة  ببكتريا   المكورات  العنقودية  الذىبية يجعؿ عالج المريض صعباً ره بدو    
aureus     . S والمكورات العنقودية السالبة النزيـ التخثر      CONS) ستخداـ مضاد ال( ، ونتيجة  

يف سيالفانكوما Vancomycin بشكؿ واسع وعشوائي قد فشؿ وبمعدؿ عاٍؿ في عالج االصابات  
ررة ،اذ اف الجرع العالية مف الفانكومايسيف تستخدـ في عالج  العظاـ والمفاصؿ والجياز العصبي المتك

الخمطي  لالستعماؿالمجؤ  وىذا يبررفشؿ في عالج ىذه االخماج والالمقاومة  مما سببوالمركزي 
ف مع مضادات ومجاميع عالجية اخرى لزيادة تأثيره التأزري لعالج مثؿ ىذه لمضاد الفانكومايسي
مقاومة لمفانكومايسييف لعزالت  نشوءظيرت في الواليات المتحدة االمريكية  وقداالخماج ،  S.aureus 

Spp Enterococcusو  بسبب وجود جيف   )   VANA الذي ُيحفز عمى ظيور ىذه المقاومة وقد  ( 
عماؿ الخمطي لمتخمص مف ىذه الظاىرة   ) لجأوا الى االست Dasilva واخروف ،   2011  . )  

Deresinskiاشار  Gomes  و  2009،   الى ضرورة خمط مضاد الػ    2012واخروف ،  
Vancomycin يع يضبد   Rifampin Gentamicin او يضبد   وذلؾ لمعالجة االصابات التي   

S. aureus بكترياتحدثيا  و    S.epidermidis اذ اف الخمط سيؤدي الى زيادة التأثير التأزري القاتؿ   



Bactericidal Synergyلممضاديف  )  ( كما يعمؿ عمى تثبيط  انتاج السمـو التي تفرزىا البكتريا  
MICوىذا بدوره يؤدي الى نقصاف قيـ التركيز المثبط  االدنى   . المستعمميفلممضاديف    

Staphylococciتمتمؾ سالالت المكورات العنقودية  مقاومة متعددة لمضادات الحياة     )  
MDR تضمنت المقاومة لمضادات  إذ ( واف ىذه المقاومة ازدادت وبشكؿ واسع في العالـ ، 

Methicillin Lincosamides و  و   Macrolides Aminoglycoside و  فأصبح مف الصعب  
خمطية  معالجتيا بيذه المضادات المقاومة فيجب المجوء الى المعالجة ال Combination therapy  

 (Hamdani و   Hamad   ، 2012  . )  

في الوقت الحالي ىناؾ اعداد مف االحياء المجيرية المعزولة مف المستشفيات والمجتمع لـ 
ت لمختمؼ ديمكف معالجتيا بسبب امتالكيا المقاومة ولـ تقتصر المقاومة لمضاد حياتي واحد بؿ تعد

وىذا حفز الممرضات االنتيازية مثؿ  المضادات  ) مقاومة متعددة (  Enterococci و   CONs و    

Pseudomonas و   Acinetobacter عمى االنتشار واحداث اخماج سريرية مختمفة مقاومة  
لجأت الدراسات والبحوث الجديدة الى االعتماد عمى المعالجة الخمطية  لمضادات الحياة لذلؾ  

Compination therapy   (   2013   Alpa Rabadia ; Kamat   ،  2012 ) .  

ليو المقاومة ضد المضادات جعمت المضاد غير فعاؿ وباالخص المقاومة عف طريؽ آاف ثـ 
ادى الى االستعانة  بالمعالجة الخمطية  وسومات ىذا االمربفي الراي التحوير Combination 

therapy اذ تـ خمط مضادات الماكرواليد   Macrolide المقاومة مع مجموعة المنكوزاميدات  
Lincosamides المكورات العنقودية المقاومة لمضادات الحياة   اضد بكتري   Staphylococci 

Resistance to Macrolide  & Lincosamid   (  HeB و Gallert   ،2014.)  

 

 اسباب االستعمال الخمطي لمضادات الحياة 2-14
لعالج حالة مرضية يجب  االخذ بنظر االعتبار عند استعماؿ نوعيف مف مضادات الحياة 

نوعية المضاد  المستعمؿ وكيفية تفاعمو داخؿ الجسـ مع المضاد االخر اما االسباب التي دعت الى 
-االستعماؿ الخمطي لمضادات الحياة فيي :  



تأثير سمي ، وذلؾ  اتقميؿ التأثير السمي لممضادات في حالة كوف احد المضاديف او كمييما ذ -1
 .( يعزز ويقوي المضاد بتركيز اقؿ لموصوؿ الى التأثير المطموب  Combinationف الجمع  ) ال

 تقميؿ فرصة ظيور سالالت المقاومة لكؿ مضاد حيوي فيما لو استعمؿ لوحده . -2

في عالج االخماج التي تسببيا اكثر مف نوع مف المايكروبات  ) االصابات يستعمؿ - 3 المختمطة(  
مضاد حيوي واحد وغير فعاؿ . باستعماؿالتي يكوف فييا العالج   

4 القتؿ السريع لمكائف الممرض خاصة في حاالت نقص المناعة ووجود التيابات  خطيرة         )  -
 Jawetz ( . 2001واخروف،      

خمط المضادات بطريقة رقعة الشطرنج  15 -2 Chekerboard method for   

Combination of Antibiotics 

Chekerboard  تعد تقنية رقعة الشطرنج ىي احدى اليات او ميكانيكيات دمج مضادات   
Combination ) الحياة   Mechanism of antimicrobial خؿ فعؿ مضاديف حياتييف ا(  اذ يتد

مع بعضيما البعض ويتـ اختيار تركيز معيف لكؿ مضاد حياتي وبشكؿ منفرد ثـ يتـ خمط تراكيز 
ىنتوف  –وسط مولر  باستعماؿالمضاديف معًا  وبنسب مختمفة ومتدرجة ويمكف تطبيؽ ىذه الميكانيكية 

Muller – Hinton agarالصمب )  حساب قيـ المعامؿ الجزئي ( وتدعى ىذه الميكانيكية بطريقة  
Fractional  Inhibitory Concentration    (FIC)لتثبيط  التراكيز تعتمد ىذه الطريقة عمى  و
MICقياس التركيز المثبط االدنى )  )                            ( لممضادات   Vishwantha 

Spoorthi  ; 2012واخروف ،  ( . 2011واخروف ،    

ومنذ وقت طويؿ لمحصوؿ عمى ميكانيكيات  تستعمؿاف المعالجة الخمطية  لممضادات كانت 
لية رقعة الشطرنج ىو آمفيدة ومختمفة الزالة سمـو البكتريا وتحطيميا ، فعند خمط مضاديف مختمفيف ب

خماج في عالج اال استعممتاذ  لمحصوؿ عمى فعالية قاتمة )لمبكتريا ، لمفطريات ، او لمفايروسات ( 
Enterobacterالتي يسببيا البكتريا السالبة لصبغة َكراـ مثؿ  و   Pseudomonas و   

marcesceis    Serratia يثم وكذلؾ اصابات البكتريا الموجبة لصبغة َكراـ    Enterococcus    و 

Ibezim ) Staphylococcus  ، 2006واخروف . )  



-الحياة يمكن ان توصف بالحاالت االتية :ان نتائج الخمط بين مضادات وتجدر االشارة الى   
 Synergism   effect           * التأثير التـأزري

في ىذه الحالة تكوف حصيمة التأثير عمى الميكروب اكثر مف فعالية المضاديف الحياتيف لو 
 استعماؿكاف كاًل عمى انفراد اي يعزز  قدره المضاد عمى المايكروب وافضؿ مثاؿ عمى ذلؾ 

 Bacteriocidalالمضادات البيتاالكتاـ والمجموعة االمينوكاليكوسيدية اذ اف كالىما مف النوع القاتؿ 
Fusidic Acidلذلؾ يزداد فعؿ القتؿ عمى سبيؿ المثاؿ خمط مضاد  مع     Rifampin    لعالج
)المكورات العنقودية الذىبية المقاومة  MRSA ( وخمط   trimethaprim مع   Sulfamethaxzole 

انىسطًلعالج التيابات االذف  Otitis media) )Ocampo)   ،2014 ).  

                                                   Antagonism     effect * التأثير التضادي
تأثير او فعالية المضاديف تقؿ بوجود المضاد االخر فييا لو استعمؿ كؿ مضاد عمى انفراد كما في 
Bacteriocidalحالة خمط مضاديف احدىما  مثؿ  االمبسيميف والذي يعمؿ عمى الخاليا النامية واخر  

Bacteriostaticمف النوع  يثم    Tetracyclin Erythromycin  و  الذي يعمؿ عمى ايقاؼ  
 االنقساـ فيما يمغي عمؿ المضاد االوؿ القاتؿ ) االمبسيميف ( .

 Addition      effect  * التأثير التجميعي او اإلضافة

تأثير الجمع لممضاديف عمى الميكروب يساوي مجموع فعالية المضاديف الحيوييف مثاؿ ذالؾ 
Bacteriostaticالجمع بيف مضاديف كالىما مف النوع المثبط   يثم   Tetracyclin و  

Erythromycin َجعههًب لبحالٌ .   

المؤثر * التأثير غير       Indifference     effect  
كؿ منيما عمى حده لمحصوؿ عمى  يستعمؿعمؿ خميط اليقوي تأثير المضاد ومف االفضؿ لو  

Meletiadisفعالية اكبر )   واخشوٌ ,   2010 ; Hemaiswary واخروف ،    2008  . )  

16-2 النسق البالزميدي         Plasmid  Profile  

Plasmidsتعرؼ البالزميدات   بانيا  عناصر وراثية خارج كروموسومية  
Extrachromosomal genetic elements وتكوف عمى شكؿ دائري مزدوج مغمؽ ويحتوي عمى  



البالزميدات لمعمومات جينية مختمفة منيا معمومات وراثية تنتقؿ مف خمية بكتيرية الى اخرى وتشفر 
وىي  االقتراف  آلتيةالمقاومة لمضادات الحياة والتي تنتقؿ باحدى االليات الثالث ا Conjugation 

Transformationوانخحىل  وانخىصُم   Transduction اوعف طريؽ العناصر القافزة  
Transposone او االَخجشوَبث   Integrons   ( Greenwood ( . 2007 واخروف،   

لمبالزميدات قابمية عمى التضاعؼ الذاتي بدوف االعتماد عمى كروموسـو المضيؼ            
      ( Host ( الحتوائيا عمى منشأ التضاعؼ   Origin of replication  كذلؾ يتميز البالزميد ،

300-1بأنو مستقر وراثيًا ويحتوي عمى جينات مف )  ة ا( جيف ويوجد في بدائية النو   Prokaryotes 
Eukaryotesمثؿ البكتريا وكذلؾ في حقيقة النواة  مثؿ الخمائر والفطريات وتكوف الجينات المحمولة  
عمى البالزميد غير ضرورية لحياة وتكاثر الخمية البكتيرية فالبكتريا الفاقدة لمبالزميد تكوف طبيعية في 

)          وظائفيا Prescott واخروف ،   2005  . )  

جريت في نيجيريا عاـ ) في دراسة ا 2009 ( عمى   156 عينة مأخوذة مف مصابيف بألتيابات  
% مف مجموع العينات كانت تعود الى بكتريا المكورات العنقودية 32في االنؼ واالذف اذ وجد اف نسبة 

S. aureus     وخصوصاً  واف     يحمؿ صفة   Staphylococci% مف المجموع الكمي لبكتيريا 62
عددة لمضادات الحياة ) اربعة او اكثر ( اذ كانت النسبة العالية لممقاومة تعود لمضاد المقاومة المت

يسيميف   ) ثالم % ( 32%( وجاءت بعدىا المقاومة المضادة الجنتامايسف واالرثرومايسيف  ) 76
حجـ واظيرت النتائج اف جميع العزالت تمتمؾ بالزميدًا يحمؿ صفة المقاومة لمضادات الحياة وقد بمغ ال

0.282kbالجزئي لمبالزميدات المقاومة  وىناؾ بعض العزالت امتمكت   6 بالزميدات اذ تراوحت  
1.26احجاميا  و   23.13 و   25.12   ( Daini و   Akano   ، 2009  . )  

2015في دراسة اخرى في نيجيريا ايضًا عاـ  عمى   39 عزلة   مف   aureus  .  S الجروح  يٍ
%97.4واصابات الجمد والتياب المفاصؿ وجد اف  مف المجموع الكمي لمعزالت كانت مقاومة لكال  
المضاديف الفانكومايسيف والجنتامايسيف وبينت النتائج اف العزالت تمتمؾ بالزميدات تحمؿ صفة 

د يتراوح بيف ) المقاومة المتعددة لمضادات الحياة  ) ثالثة واكثر ( وكاف الحجـ الجزئي لمبالزمي 9.2-
13.3kb   ( ) Obajuluwa ( . 2015واخروف ،    



)تحمؿ البالزميدات جينات المقاومة ضد الميكروبات  Antimicrobial   وجينات المقاومة )
Biocideضد المبيدات  )  ( وجينات المقاومة ضد السموـ )   Toxin ( فمثاًل تمتمؾ بكتريا      

aureus   . S بالزميدات مقاومة مضادات    β-Lactams )                      واالمينوكاليكوسيدية  
Aminoglycoside ( ومجموعة الماكرواليد )   Macrolides ( فيدعى الجيف المقاـو لالمبيسميف  
apmA ) يف سلمفانكوماي ةوالمقاوم  Vagc امتالكيا لجينات مقاومة المعادف الثقيمة )  قضال عف(  

Heavy metal ( ومقاومة السمـو    McCarthy ) و   Lindsay   , 2012  . )  

Ugboguاشار   وجماعتَو ،   2011 الى اف بكتريا المكورات العنقودية  الذىبية المقاومة   
S. aureusلمميثيسميف      ( MRSA والمعزولة مف الجامعة الطالبية البحثية (   University 

Students Investigated كاف عدد عزالتو  وانخٍ   40 عزلو تعود لػ   S.aureus  بأف بالزميداتيا  
بالزميدية واحدة تراوح حجـ  ةقسمت الى اربع مجاميع ىي  المجموعة االولى عزالت تحتوي عمى حزم

21.14kbالبالزميد ليا   و    23.13kb وكانت بنسبة )    11.1 المجموعة الثانية عزالت تحتوي و % ( 
1.820kbعمى حزمتيف بالزميديتيف وكاف وزنيا الجزئي ىو  21.14و    kb 9.41او   kb وكبَج َسبخهب  

ووزنيا الجزئي   اما المجموعة الثالثة فكانت عزالتيا تحتوي عمى ثالث حـز بالزميديةو % ( 11.1) 
18.20kb و   21.14kb و   23.13kb او   6.557kb  انشابعت فبنعضالث ححخىٌ عهً اسبعانًجًىعت و  

بيف  بالزميدية كاف وزنيا الجزئي حضو 6.667kb   , 4.361kb   , 1.820kb  , 21.14kb وكانت  
%22.2  ثؿ نسبةتم  .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفظم انثبنث

  

.3 Materials  & Methods                       المواد وطرائق العمل 

 االجهزة والمواد المستعممة3 . 1

1.1.3 االجهزة المستعممة  )  استعممت االجهزة المبينة في الجدول :       ( في الدراسة  1-3
 الحالية

 الشركة المصنعة و)المنشأ ( اسم الجهاز
 Refrigerator Beko ( Turkey )                                                ثالجت

انكهشببئٍ انخشحُم جهبص Gel eletrophoresis apparatus Ltelena ( USA) 

 Distillater Biomeriex ( France)                                           حمطُش جهبص

 Microfuge Heraeus ( Germany)                            صغُش يشكضٌ َبز جهبص

 Incubator Memmert ( Germany                                                حبضُت

 Water bath Memmert ( Germany)                                            يبئٍ حًبو

كهشببئٍ فشٌ  Electric   Oven Memmert ( Germany) 

 Vortex Leb. Teeh ( Germany                                                        يبصج

 Micro pipettes Brand ( Germany )يبصبث دلُمت ببحجبو يخخهفت 

 Freezer Turbo (Turkey)                                               يجًذة

 Light microscope Olympus (Japan)يجهش ضىئٍ 

 UV-transilluminator Herolab ( Germany)يصذس االشعت فىق انبُفسجُت     

 Millipore  filter Gallenkamp (England)يششحبث دلُمت 

 pH meter Radiometr (Denemark)                           انهُذسوجٍُُ االط يمُبط

 Autoclave Litrayama  (Japan)                                                 يؤصذة

 Sensitive balance Mittler  ( Switzerland)                              حسبط يُضاٌ

 

 

 



انجبَىنىجُخ     و انًىاد انكًُُبئُخ  2.1.3 Biological  and  chemical  material 

)  في الجدولالبايولوجية  المبينة   و المواد الكيميائية ستعممتا ( في الدراسة الحالية2  3-  

 

 

 

 

 

 انشركخ انًجهسح و ) انًُشأ ( انىسط

  Blood base agar االساس الدـ اكار

Himedia ( India ) 
 Manitol  Salt agar                   الممحي المانيتوؿ اكار

 Maconky agar Hampshir ( England )                                الماكونكي اكار

( المنشأو ) المصنعة الشركة المادة  

اكبس                          –اكبس       Agar –Agar Oxoid ( England  ) 

  Agarose        اكبسوص                                  

BDH  (England) 

 

 Ethidium  bromide      بشويُذ االثُذَىو         

  Yeast   extract    خالصت انخًُشة                 

Fluka (Switzerland) 
          Hydrogen            بُشوكسُذ انهُذسوجٍُ 

Peroxide 

  Tris-HCl         حشط حبيضٍ                        

Promega (USA ) 

 
 Trise-Base    حشط لبعذٌ                           

 Boric Acid    حبيض انبىسَك                       

  H2 SO 4     حبيض انكبشَخُك                         

 

 

BDH  (England ) 

 

 HCl 37%     حبيض انهُذسوكهىسَك                

 Sucrose         سكشوص                                 

 Congo red stain      صبغت انكىَغى انحًشاء     

    Bromophenol صبغت انبشويىفُُىل االصسق       

Blue 

 NaCl    كهىسَذ انصىدَىو                             

 Glycerol       كهُسُشول                               

 NaOH      هُذسوكسُذ انصىدَىو                     



  agar                                  Nutrient  المغذي اكار

 

Oxoid  ( England ) المغذي المرؽ Nutrient broth 

ىنتوف – مولر اكار Muller-Hinton agar 

والدماغ القمب نقيع وسط Brain –heart infusian brath 

والدماغ القمب اكار وسط Brain-heart infusian agar 

 Trypton Soy agar الصويا – اكار

 Dnase وسط

)  المبينة في الجدول  الكواشف والمحاليل: استعممت الكواشف والمحاليل  4.1.3 4-3 في (  
الحالية الدراسة  

) المنشأ (الشركة المصنعة و االسم الكاشف / المحمول  

ـاكر  صبغة محاليؿ Gram Stain Solution Himedia ( India ) 

 Normal Salain Melsungen (Garmany)                   فسيولوجي  ممحي محموؿ

 Macfarland standard Biomerieux ( France )       القياسي العكرة ثابت محموؿ

الكاتاليز كاشؼ Catalase Merk ( Garmany ) 

االوكسيديز كاشؼ Oxidase Fluka ( Switzerland ) 

 
 Co-agulase                                 التخثر انزيـ كاشؼ

 Antibiotics                          انذُبح يؼبداد  5.1.3

1.5.1.3 ) والطبر يُطمخ انزثجُط انمُبسُخ انًسزعًهخالراص يؼبداد انذُبح   CLSI ,a 2012 )  

جذول ) انًجُُخ فٍ ان الراص يؼبداد انذُبح اسزعًهذ  الحالية في الدراسة(   5-3  

 

ٍبرانًؼبد انذُ  

 

 انريس

 

 رركُس انمرص

g\ disc   µ 

 

يُطمخ انزثجُط ثبنًهًُزرلطر   

 

انشركخ 

 انًظُعخ

انًُشأو  
R 

 يمبويخ

I 

 يزىسطخ

S 

 دسبسخ

Penicillin G PG 10 unit ≥29 28 ــــــــــــ≥  

Clindamycin CD 2 ≥21 15-20 14≥  

 Erythromycin E 15 ≥18 14-17 13≥ 



Chloramphenicol C 30 ≥18 13-17 12≥ Bioanalysis  

(Turkey) Gentamicin GM 10 ≥15 13-14 12≥ 

Vancomycin VA 30 ≥15 ـــــــــــــ ـــــــــــــ 

Amikacin AK 30 ≥17 15-16 14≥ 

Tetracyclin TE 30 19≤ 15-18 14≥ 

Ciprofloxacin CIP 5 21≤ 16-20 15≥ 

Azithromycin AZM 15 18≤ 14-17 13≥ 

Tobramycin TOB 10 15≤ 13-14 12≥ 

Gatifloxacin GAT 5 21≤ 20-23 19≥ 

 

 

انًجُُخ فٍ انجذول  انذُبح يؼبداد يسبدُك: اسزعًهذ   انذُبح يؼبداد يسبدُك  3-1-5-2  

الحالية في الدراسة (  6-3)   

 انشركخ انًظُعخ و ) انًُشأ ( انًؼبد

Erythromycin Haryana ( India )  250 mg 

Penicillin Kocaeli ( Turkey ) 800 mg 

Clindamycin Pharma International ( Jordin ) 150 mg 

Vancomycin Ljubljana ( Slovenia ) 500 mg 

Gentamicin Kocaeli ( Turkey ) 80 mg 

 

 

)  انًجُُخ فٍ انجذول  انًخزجرَخ انعذد: اسزعًهذ  انًخزجرَخ انعذد 6 -3-1 7-3 الحالية في الدراسة (   

 انشركخ انًظُعخ و ) انًُشأ ( انعذد

 يصشف انذو ) دَبنً ( ABصُف  دو بششٌ -1

 Vitek 2 Compact Biomeriex    ( Franca )      انبكخشَب  حشخُصجهبص   -2

 Plasmid Extraction Promega       ( USA ) عذة عضل انذَب انبالصيُذٌ -3

االنزيمات 3-1-7  
في ىذه الدراسة انزيـ )  استعمؿ Lysozyme  Promega  اليسوزايـ المجيز مف الشركةل( ا 

( USA ) 

2-3  Methods  العمل قائطر  

1-2-3  Sterilization   methods                                                       التعقيم قائطر  



 /باوند 15وتحت ضغط   ºـ121درجة حرارة  بصدة عية في جياز المؤ االوساط الزر عقمت 
 ºـ 180دقيقة اما االدوات الزجاجية فتـ  تعقيميا في الفرف الكيربائي بدرجة حرارة  15 لمدة  2انج 
 اما المحاليؿ التي تتمؼ بدرجات الحرارة Dry sterilization الحرارة الجافة باستعماؿساعتيف اي  لمدة

 0.22راث الطبس  Millipore filters sterilization   انعبنُت َخى حعمًُهب ببنًششحبث انذلُمت

 .يبَكشويُخش

2-2-3 المستعممة المحاليل       Solutions 

القياسي العكرة ثابت محمول  1-2-2-3     Macfarland  Standerd                    

في معايره اعداد الخاليا البكترية ، ,   Biomeriex ( France ) المحموؿ الجاىز مف الشركة استعمؿ
108×5 يقدريعطي عددًا تقريبيًا لمخاليا  اذ ) خمية / مؿ 1. Bauer   ، 1996وأخروف   ) . 

 

 Physiological Saline Solution فسمجيال المحمول الممحي  2-2-2-3

لتخفيؼ عينات   Melsngen ( Germany )استعمؿ المحموؿ الجاىز مف قبؿ الشركة 
Macfarland  Standerd  العزالت البكتيرية ومقارنتيا مع محموؿ ثابت العكرة القياسي     ( Forbes 

( .2002وأخشوٌ ,  

3-2-2-3 محاليل صبغة كرام       Gram Stain Solution 

محاليؿ صبغة كراـ الجاىزة مف قبؿ شركة  استعممت Syrbio ( S.R.A )   المتكونة مف
في  استعممت محموؿ صبغة البمورات البنفسجية ومحموؿ االيوديف والكحوؿ المطمؽ وصبغة السفرانيف اذ

البكتيرية لمالحظة خواصيا وصفاتيا المجيرية  المزارع تصبيغ الشرائح الزجاجية المحضرة مف 
. وتصنيفيا الى موجية وسالبة لتمؾ الصبغة  

4-2-2-3  Vitek 2 في جهاز  كموريد الصوديوممحمول  

غراـ مف كموريد الصوديـو في   0.5حضر ىذا المحموؿ بإذابة  مؿ مف الماء المقطر  95 
00واكمؿ الحجـ الى  مؿ ، وبعدىا عقـ بالموصدة ، ثـ حفظ بدرجة حرارة 1 4      لحيف االستعماؿ  ºـ

(Forbes , ٌ2002وأخشو).  



5-2-2-3  Antibiotic  Solution  الحياة مضادات محاليل  

)  ُحضرت محاليؿ خزينة Stock Solution   ) لكؿ مف مضادات %1بتركيز نيائي مقداره 

Erythromycin , Clindamycin  , Penicillin G , Vancomycin  , Gentamicin    بأذابة
مؿ مف الماء  المقطر ، ثـ اكمؿ الحجـ الى   90غـ مف المضاد في 1 مؿ بعدىا عقمت   100

0.22المحاليؿ بالترشيح بواسطة مرشحات دقيقة ذات اقطار  مايكرومتر وحفظت بدرجة حرارة    4  ºـ
باالعتماد عمى )  لحيف االستعماؿ NCCLS ،2002) .  

6-2-2-3 في االختبارات الوراثية المستعممةة نيالمحاليل الخز    

في ماجاء ة كافة حسبنُحضرت المحاليؿ الخزي Sambrook)     وRussell, 2001    

Stephenson  ; -: وكاالتي(    2003,   

-1  EDTA محمول 

0.5ُحضر ىذا المحموؿ بتركيز   موالري بأذابة     93.06 EDTA غـ مف مادة   في         
400 مؿ مف الماء المقطر ، ثـ ضبط الرقـ الييدروجيني الى     8 NaOH   10 باستعماؿ   عياري ،  

500واكمؿ الحجـ الى   . مؿ مف الماء المقطر وعقـ بالموصدة    

-2 دبيغ انهُذروكهىرَك –ررش  ئدار   Tris – HCl 

2ُحضر ىذا المحموؿ بتركيز   موالري بأذابة     31.52 غـ مف الترس الحامضي      HCl  
80في   مؿ مف الماء المقطر ، ثـ عدؿ الرقـ الييدروجيني الى   7.5 HCl باستعماؿ   المركز واكمؿ  

100الحجـ الى   . مؿ وعقـ بالموصدة    

-3 )  محمول هيدروكسيد الصوديوم  10  NaOH ( 10 N )  عياري(  

40ُحضر بأذابة   غـ مف    NaOH في    80 مؿ مف الماء المقطر ثـ اكمؿ الحجـ الى   
100 . مؿ بالماء المقطر    

-4 دارئمحمول   TE 



0.05يتكوف مف   Tris HCl  , 0.05 موالر   EDTA مف  100  ُحضر إذ   مؿ مف بأخذ    
2.5 ل مف محمو   Tris – HCl    المحضر في الفقرة رقـ 2 اعاله   و     1 مؿ مف محموؿ    EDTA  
1المحضر في الفقرة   اعاله واكمؿ الحجـ الى    100 مؿ بالماء المقطر وعقـ بالموصدة ويحفظ   

 .ºـ4 بعدىا في الثالجة في درجة 

7-2-2-3  Plasmid DNA – Extraction  في عزل الدنا البالزميدي المستعممةالمحاليل  

Soluion 

 Promega (USA) محاليؿ عزؿ الدنا البالزميدي المجيزة مف قبؿ شركة  استعممت

-: اآلتيةوتضـ المحاليؿ   

1- Cell lysis buffer ( CLB ) 

2- Neutralization Solution ( NSC ) 

3- Endotoxin Removl Wash ( ERW ) 

4- Column Wash Solution ( CWC ) 

5- Elution Buffer ( EBB ) 

Kit name : pur yield
TM 

 plasmid Miniprep System 

 االنزيمات المستعممة 
غـ مف االنزيـ في    0.001ممغـ / مؿ باذابة    1ُحضر بتركيز   /  Lysozyme انزيمات

 . انياً  وتـ تحضيره ( 3-2-2-6-4)المحضر وفؽ الفقرة  TEمؿ مف دارُى   1

 

 Gel electrophorasis Solution  المحاليل المستعممة في الترحيل الكهربائي  8-2-2-3

 -( وكاالتي  :1982وأخشوٌ , Maniatisي )ف ماجاء ُحضرت المحاليؿ كافة حسب

 Tris – Boric acid – EDTA ( TBE ) 10 X              ( TBE)   محمول 1-

. 002موالر مف حامض البوريؾ و   0. 089و   Tris –OH مف موالر 0.0 89  يتكوف المحموؿ مف
واكمؿ  8 مميمتر مف الماءالمقطر ،وعدؿ االس الييدروجيني الى 800 في EDTA -Na2  موالر مف 0

 . لحيف االستعماؿ ºـ 4مميمتر ، وعقـ بالمؤصدة ،وحفظ في درجة حرارة  1000الى  الحجـ



 Loading buffer 6x التحميل دارى   2-

 50            , الكميسيروؿ مف 30%,  مف صبغة البروموفينوؿ االزرؽ % 0.25 ُحضر مف

%TBE  ,20وسكروز  % ماء مقطر . 

 Ethidium Bromide Stock Solution محمول خزين بروميد االثيديوم 3-

مؿ مف الماء المقطر ثـ اكمؿ  9غـ مف صبغة بروميد االثيديـو في   0.05ُحضر باذابة  
 يم . ممغـ /  5مؿ بالماء المقطر لممحموؿ عمى تركيز نيائي   10الحجـ الى 

 

 

 Culture media    عيةاالوساط الزر  3-3

 عية الجاهزةاالوساط الزر  1-3-3

( بحسب تعميمات الشركة  3-1-3ُحضرت االوساط الزرعية الجاىزة المذكورة في الفقرة ) 
 ,عية التركيبة التي سوؼ تذكر الحقًا إستثناء بعض االوساط الزر المصنعة والمثبتة عمى العبوة ب

ساعة  24لمدة   ºـ 37وعقمت بالموصدة بعدىا ُصبت االطباؽ وحضنت  بالحاضنة بدرجة حرارة 
 لحيف االستعماؿ . ºـ 4لمتأكد مف عدـ تموثيا ثـ حفظت بدرجة حرارة 

 عية التحضيريةاالوساط الزر  2-3-3
                                            Blood agar medium           الدم وسط أكار 1-2-3-3

 ـ 45ُحضر الوسط بحسب تعميمات الشركة المصنعة وُعقـ بالموصدة ، وبعد اف برد الى حرارة 
º اضيؼ اليو دـ االنساف صنؼAB   ثـ صب في اطباؽ معقمة وتركت لتبرد وتتصمب  5%بتركيز

 (.Brown  , 2005) لحيف االستعماؿ ºـ4 وُحفظت بدرجة حرارة 

 Protease  Produchion البروتيز انتاج وسط 2-2-3-3

مؿ مف  12.5حسب تعميمات الشركة المصنعة واضيؼ اليو   Nutrient agar ُحضر وسط
مؿ ثـ صب في اطباؽ  100حيث يكمؿ الحجـ الى   Skim milk الحميب المقشوط خالي الدسـ

)   ىذا االنزيـ  عمى انتاج  Staphylococcus spp ىذا الوسط لمكشؼ عف قدرة يستعمؿمعقمة ، 

Benson   ,    2002  . ) 

 Egg-yolk Agar                                    وسط أكار صفار البيض   3-2-3-3



مؿ مف صفار البيض  15حسب تعميمات الشركة واضيؼ اليو   Nutrient agar ُحضر وسط
ىذا الوسط لمكشؼ عف قدرة المكورات   يستعمؿمؿ ثـ صبت في اطباؽ معقمة  100ليكمؿ الحجـ الى 

 ( . 1996, واخروف Collee)   Lipase   العنقودية عمى انتاج الاليبيز

             Staphylokinase  production      وسط انتاج الستافيموكايينز 4-2-3-3

 مؿ مف مصؿ الدـ البشري 2باضافة    Casein hydrolytic assay ُحضر وسط استيالؾ الكازانيف

Serum مؿ مف وسط الحميب المقشوط 98 الى Skim-milk  مؿ بعدىا  100ليكمؿ الحجـ الى
عمى   Stphylococcus spp ىذا الوسط لمكشؼ عف قدرة بكتريا يستعمؿُيصب في اطباؽ معقمة ، 

 . ( 2000 , واخشوٌ Rajamohan    ) انتاج الستافيموكاينيز

 Congo red                        وسط احمر الكونغو الصمب 5-2-3-3

 -:وكماياتي (  2006, واخروف  Mathurفٍ ) ُحضر الوسط بحسب ماجاء 

غـ   10و  وزغـ  سكر  50غـ مف مرؽ نقيع القمب والدماغ واضيؼ اليو  37ُحضر الوسط باذابة 
 15لمدة  ºـ121مؿ مف الماء المقطر ثـ عقـ بالمؤصدة بدرجة حرارة  900اكار الى  –مف االكار 

غـ / لتر ( لوحده بالفمترة  0.8دقيقة واكمؿ الحجـ الى لتر ويتـ تعقيـ محموؿ صبغة احمر الكونغو ) 
كونو محموؿ مائي ويتـ اضافة محموؿ الصبغة والسكر معًا الى الوسط المعقـ بعد تبريده الى درجة ل

ومزج جيدا ثـ يصب في اطباؽ معقمة ، استعمؿ ىذا الوسط لمتحري عف قابمية المكورات  ºـ55حرارة 
 ( . Biofilm) العنقودية عمى تكويف الغشاء الحيوي 

 

 Collection of Sampleجمع العينات  4-3

( عينة تحت االشراؼ الطبي المتخصص مف حاالت مرضية مختمفة لمتحري  211ُجمعت ) 
  Disposable cottonالمسحات  المباشرة  استعممتفقد    Staphlococcus sppعف بكتريا 

swab   ( عينة مف االذف ،  60( عينة مف الجروح ، )  21( عينة مف الحروؽ ، )  29 وتضمنت )
( عينة مف المسحات الميبمية واف ىذه العينات قد جمعت مف  25( عينة مف البمعوـ ، )  76) 

مستشفى بعقوبة التعميمي ومستشفى البتوؿ لموالدة واالطفاؿ والعيادة  االستشارية في الفترة مف 
اذ سجمت المعمومات المتعمقة بالمريض وتضمنت العمر والجنس   1/1/2016ولغاية  10/9/2015

عت النماذج مباشرة بعد اخذ العينة ر ( وز  1رة خاصة ) ممحؽ رقـ وموقع االصابة  في استما والسكف
 لغرض التشخيص .



 

 Samples Culture                                                       زرع العينات      5-3

، وتـ تنقية العزالت عمى وسط اكار المانيتوؿ مباشرة  عينات عمى وسط اكار الدـالزرعت 
ساعة ىوائيًا ، ومف بعدىا تـ  24لمدة  ºـ37الممحي بطريقة التخطيط وُحضنت االطباؽ بدرجة حرارة 

           ية  العنقود المكورات لبكتريا الكيموحيوية و المظيرية التشخيصيةاجراء االختبارات والفحوصات 
(  Macfaddin  , (  2000 . 

 

 

 Identification of  bacterial isolates    البكتيرية العزالت تشخيص 6-3

                    Morphological   characteristics   المظهرية الصفات 1-6-3

شخصت العزالت البكتيرية المعزولة والنامية مبدئيًا باعتماد صفاتيا الزراعية مف حيث حجـ      
وقواـ المستعمرات  فضال عف قدرتيا عمى تحميؿ كريات الدـ الحمراء عمى وسط  المستعمرات ولونيا ،

 . اكار الدـ

 

           Microscopic  characteristics    المجهرية الصفات  2-6-3

اخضعت العزالت البكتيرية الى الفحص المجيري مف خالؿ اخذ مسحة صغيرة مف                
لمشاىدة نوع الصبغة وىيئة  الخاليا  غراـالمستعمرة ونقميا الى الشريحة الزجاجية وتصبيغيا بصبغة 

 .  (   Prescott  ,   2002و      Harlay) وطريقة تجميعيا

 

 Biochemical  Tests      الكيموحيوية االختبارات 3-6-3

اجريت الفحوصات الكيموحيوية االتية لتشخيص العزالت البكتيرية الى مستوى النوع وحسب 
 . (  2007,  واخروف Forbes  ) ماجاء في

                                                                                Catalase test الكاتاليز اختبار 1-
ساعة مف وسط االكار المغذي الى شريحة زجاجية نظيفة  18-24نقؿ جزء مف المستعمرة بعمر 

ف ظيور  فقاعات  ىوائية او   3%وجافة وأضيؼ الييا قطرة مف كاشؼ بيروكسيد الييدروجيف بتركيز 
 يعد دلياًل ايجابيا عمى قابمية العزالت عمى  انتاج انزيـ الكاتاليز.

 Coagulase test زماالبال  تجمط فحص 2-



ونقميا الى شريحة زجاجية نظيفة وجافة  ةاجري الفحص بأخذ جزء مف المستعمرة البكتيري
فأنيا  ثوافٍ  10واضيؼ الييا قطرة مف كاشؼ انزيـ التجمط ومزجيا معا ، وعند تكتؿ العالؽ خالؿ مدة 

 . تعطي نتيجة موجية لمفحص

 Oxidase test                                                                 االوكسيديز فحص 3-

خالؿ نقؿ  مف  Petridish اجري االختبار عمى ورقة ترشيح دائرية نظيفة موضوعة عمى طبؽ بتري
 2-3عمى االكار المغذي الى ورقة ترشيح ومف ثـ وضع  الفتيةجزء مف المستعمرة البكتيرية 

 wooden)   كاشؼ االوكسيديز فوؽ المستعمرة وخمطيا جيدا بالعيداف الخشبية المعقمةقطرات مف 

sticks  , ) ثانية يعني نتيجة موجية لمفحص 10-15واف ظيور الموف البنفسجي خالؿ . 

 

 Manitol Salt Agar الممحي المانيتول وسط عمى النمو اختبار4-

ُنقؿ جزء مف المزروع البكتيري بعد التشخيص االولي الى الوسط المانيتوؿ الممحي وُحضنت 
ساعة لمتمييز بيف المكورات العنقودية الذىبية عف االنوع االخرى   24- 48لمدة ºـ37بدرجة حرارة 

ر غير المخمرة لممانيتوؿ ، بعد تكوف مستعمرات صفراء ذىبية عمى ىذا الوسط نتيجة تخمرىا لسك
المانيتوؿ وتغيير لوف الكاشؼ الى االصفر دليؿ عمى وجود المكورات العنقودية الذىبية اما االنواع التي 

 الموف  .التخمر سكر المانيتوؿ فتظير مستعمراتيا وردية  او بيضاء 
 

 Vitek  2  Compactزتشخيص البكتريا بجها 7-3

المجيز مف قبؿ  ( Autoanalyzerومايسمى بجياز المحمؿ االلي )ا Vitekاسخعًم جهبص 
 يستعمؿفي الدراسة وذلؾ  والمستعممةلمتشخيص التأكيدي لمعزالت  Biomerieux ( 2013 ) شركة

GPI card  ىذه البطاقة صممت لتشخيص االنواع الكروية والمسبحية الموجبة ( 2)ممحؽ رقـ ،
حفرة تضـ اوساط زراعية خاصة وتستغرؽ نتيجة  64تحتوي ىذه البطاقة عمى  إذلصبغة كراـ ، 
ساعات او اقؿ ، ىذا التشخيص يعتمد عمى االختبارات الكيموحيوية المختمفة لقياس  8الفحص حوالي 

 استيالؾ مصادر الكاربوف والفعالية  االنزيمية .
-                                                                       GP ID ( Card ) بطاقة تمقيح خطوات

 ساعة .24لمدة  ºـ 37زرعت البكتريا عمى وسط اكار الدـ االساس وحضنت  بدرجة حرارة  1
 سحبت  البطاقة مف غالفيا وسجؿ رقـ النماذج عمى السجؿ الخاص بالجياز . 2-



مميمتر مف المحموؿ الممحي الفسمجي في  3ية النقية في عمؽ عدد كافي مف المستعمرات البكتير  3-
 انابيب اختبار بالستيكية شفافة .

)        Vitek 2 تـ فحص العالؽ لمعزلة المراد تشخيصيا بواسطة جياز العكورة الخاصة بجياز 4-

Densichek TM  ) (  0.63 – 0.50بحيث تكوف عكورة  العالؽ  مساوية الى . ) 
( المحمولة عمى حامؿ  Card / transfer unit) ُنقمت البطاقة المتصمة بوحدة انبوب النقؿ   5-

 االنابيب  والمرتبطة بيا  انبوبة النقؿ بجزئيا الطويؿ مغمور في انبوبة االختبار يدويًا .
داخؿ   Vacum Chambar  نقؿ الحامؿ داخؿ الجزء المخصص لتمقيح البطاقات ، والذي يسمى 6-

الجياز ، اذ لقحت البطاقة فيو وتـ التحري عف تمقيحيا بصورة صحيحة وىي بداخمو ، ثـ يقـو الجياز 
ـ  35.5لغرض الحضف بدرجة حرارة  Incubatorبقطع انبوبة النقؿ بعدىا نقمت البطاقات الى داخؿ 

º  ساعات او اقؿ . 8وقراءت النتيجة خالؿ 
تحميؿ وخزف االنماط الكيموحيوية بصورة ذاتية وبعد مدة يعمؿ الجياز خالؿ مدة الحضف عمى  -7

 الحضف حممت برمجيات الجياز ىذه االنماط وطبع تقرير التشخيص لكؿ بطاقة موجودة داخؿ 
Reader/Incubator  وبحسب تعميمات شركةBiomerieux  . 

 

 Preservation of bacterial isolates   حفظ العزالت وادامتها  8 – 3

 Slant Agar      الحفظ قصير االمد 1-8-3

لقحت العزالت البكتيرية بعد تشخيصيا عمى وسط االكار المغذي عمى نحو مائؿ وبطريقة 
لالستعماؿ  ºـ4ساعة ،وحفظت بدرجة  24لمدة  ºـ37التخطيط ، وحضنت االطباؽ عمى درجة حرارة 

اليومي عمى اف تجدد العزالت عمى نحو دوري شيريًا بتنشيطيا عمى وسط المرؽ المغذي ثـ اعادة 
 .(  WHO ،  2003زراعتيا عمى وسط مائؿ جديد لضماف بقاء نشاطيا ) 

 

 ( %20رول يالحفظ طويل االمد ) الحفظ في الكميس 2-8-3

% كميسيروؿ معقـ واضيؼ اليو حجـ مماثؿ 40مممتر مف  0.5ُحضرت انابيب صغيرة تحتوي 
% 20مف المزروع البكتيري المنقى عمى وسط المرؽ المغذي لمحصوؿ عمى تركيز نيائي لمكميسيروؿ 



 Deep)  -20 ساعة بعدىا حفظت االنابيب بدرجة 24لمدة  ºـ37حضف االنابيب بدرجة وتـ  ، 

Freeze  )االستعماؿ لحيف  ( Burnett   وCrocker    , 2005. ) 

 

 

 

 Staphylococcus  sppبكترياة في التحري عن بعض عوامل الضراو  9-3

 Hemolysin production test         اختبار قابمية البكتريا عمى انتاج الهيمواليسين 1-9-3

خطط المزروع البكتيري المراد فحص قابميتو عمى انتاج الييمواليسيف عمى وسط اكار الدـ 
قرأت النتائج وقد ساعة ،  24لمدة  ºـ37( وحضف بدرجة حرارة 1-2-3-3المحضر في الفقرة)

كاما ( الظاىرة عمى وسط اكار الدـ الذي يختمؼ بأختالؼ نوع  –بيتا  –بمالحظة نوع التحمؿ ) الفا 
تسببو العزالت البكتيرية المنتجة  لكريات الدـ الحمراءمواليسيف المنتج ، فيناؾ تحمؿ كامؿ اليي

 تحمؿ جزئي لكريات الدـ جة لمييمواليسيف الفا فأنيا تسببلمييمواليسيف بيتا ، اما العزالت البكتيرية المنت
  )                          لكريات الدـغير حالة  تكوفلو العزالت البكتيرية المنتجة ف واما نوع كاما

Brown   , 2005 ) . 

 

 Detection of Protease  الكشف عن قابمية البكتريا عمى انتاج البروتيز 2-9-3

Production 

( بالمستعمرات البكتيرية اذ تـ  3-3-2-2المحضر وفؽ الفقرة )  Skimmed milk agarلقح وسط 
لمدة   ºـ 37 فيعمؿ حفر دائرية منتظمة وحقف العالؽ البكتيري في ىذه الحفر ، وحضنت االطباؽ 

 (  Benson   ,    2002 )ساعة ، ظيور ىالة شفافة حوؿ الحفر دليؿ النتيجة الموجبة  24

 

  Detection of Lipase     الكشف عن قابمية البكتيريا عمى انتاج الاليبيز    3-9-3

production 

( بالمستعمرات البكتيرية  3-3-2-3المحضر وفؽ الفقرة )  Egg-yolk agarلقح وسط 
ساعة ، واف ظيور تحمؿ حوؿ المستعمرات البكتيرية دؿ 24لمدة  ºـ37وحضنت االطباؽ بدرجة حرارة 
 ( . 1996,  واخشوٌ Collee) نتيجة الموجبة  العمى 

 

 Staphylokinase Productionينيز البكتريا عمى انتاج الستافيموكاالكشف عن قابمية  4-9-3



المحضر وفؽ الفقرة    )   Staphylokinaseعمى وسط  Staphylococcusُلقحت عزالت 
ساعة وقرأت النتيجة الموجبة بوجود تحمؿ حوؿ 24لمدة  ºـ37 في( وُحضنت االطباؽ  4-2-3-3

 . ( 2000,  واخشوٌ Rajamohan) المستعمرات البكتيرية النامية 

 Biofilm  Productionالكشف عمى قابمية البكتيريا عمى تكوين الغشاء الحيوي  5-9-3

اختبرت قابمية العزالت البكتيرية عمى تكويف الغشاء الحيوي وذلؾ بنقؿ المستعمرة مفردة نقية 
ولوجي وبعد مقارنة عكورة النمو مع عكورة انبوبة يسمف محموؿ الفمميمتر  5الى انبوبة اختبار حاوية 

االطباؽ  ماكفرالند زرع وسط احمر الكونغو الصمب بطريقة التخطيط عمى الوسط الصمب ثـ ُحضنت
ساعة ، لوحظت بعدىا النتيجة الموجبة بظيور مستعمرات سوداء الموف مع كثافة 24لمدة  ºـ37في 

 ( . 2006, واخروف  Mathur )بمورية 

 

 DNase testالكشف عن قابمية البكتريا عمى انتاج انزيم المحمل لمدنا  6-9-3

عمى شكؿ حمقة صغيرة لمحصوؿ نمو   Dnase agarوسط  ىتـ تمقيح المستعمرة البكتيرية عم
ساعة ثـ اضيؼ الييا 24لمدة  ºـ37 في، حضنت االطباؽ  مميمتر 5-10غزير بحيث يكوف قطرىا 

% ، قرأت النتيجة الموجبة بعد دقائؽ بوضع الطبؽ 3.6مميمتر مف حامض الييدروكموريؾ بتركيز 1
 Mathur)  النتيجة الموجبة عمى ورقة معتمة ، اف ظيور ىالة شفافة حوؿ المستعمرة دليؿ عمى

 ( . 2006,  واخشوٌ

 

 Efflex Pump              اختبار البكتريا عمى امتالكها لمضخات الدفق 7-9-3

-EtBrطريقة العجمة الخشبية      باستعماؿاجري ىذا االختبار لمكشؼ المظيري عف مضخات الدفؽ 

agar Cart Wheel Method   بحسب ماجاء في ( Martins  وكًب  2011, واخروف ) يمي:- 

مايكروغراـ/ مؿ  ( 10,20,25,50,100,200) ُحضرت تراكيز مختمفة مف صبغة بروميد االثيديوـ  -1
 . ºـ 45المعقـ والمبرد الى ( TSA) باضافة كميات مختمفة مف الصبغة اعاله الى وسط 

ُحضر عالؽ بكتيري مف العزالت البكتيرية المراد اجراء االختبار ليا بنقؿ مستعمرة مفردة بعمر  -2
ساعة منماة عمى وسط نقيع القمب والدماغ الصمب باستعماؿ محموؿ الممحي الفسمجي المعقـ  24

 وقورنت عكورتو مع محموؿ ثابت العكرة القياسي .



المحتوية عمى  TSA طة ماصة دقيقة ولقحت بو اوساطمايكرولتر مف العالؽ اعاله بوسا 5سحب  -3
وتركت االطباؽ لتجؼ في درجة حرارة الغرفة قبؿ قمب االطباؽ ، وبعدىا  االثيديوـصبغة بروميد 

 ساعة .24لمدة  ºـ37ُحضنت بدرجة حرارة 
ية لمالحظة شدة التألؽ فالعزالت البكتير  فحصت االطباؽ باستعماؿ مصدر االشعة فوؽ البنفسجية -4

كيز القميمة مف الصبغة تمتمؾ مضخات دفؽ اقؿ فعالية مقارنة بالعزالت التي افي التر  اً التي تعطي تألق
 تتألؽ فقط في التراكيز العالية مف الصبغة .

 

 Antibiotic  Suceptibility      لحياةاختبار حساسية البكتيريا لمضادات ا 10-3

الختبار حساسية البكتريا لمضادات (  Disk diffusion)  طريقة انتشار االقراص استعممت
 Morello)        ىنتوف بحسب ماورد في-( عمى وسط اكار مولر 3-5الحياة المذكورة في الجدوؿ ) 

 -: وكاالتي(  2012a , CLSI)  وباالعتماد عمى(  2006واخشوٌ , 

                   ناقؿ الزرع وة عر مف المستعمرات النامية عمى وسط االكار المغذي بوساطة  3-5 َمهج -1
 مؿ مف المرؽ المغذي . 5الى انبوبة تحتوي 

 ساعة . 24لمدة  ºـ37ُحضنت االنابيب الحاوية عمى المزروع البكتيري السائؿ بدرجة  -2
ولوجي  يسالمحموؿ الممحي الف ( مؿ الى انابيب تحوي 0.1ُنقؿ جزء مف المزروع البكتيري السائؿ )  -3

 والذي يعطي عددا تقريبيا لمخاليا عكورة النمو بعكورة محموؿ ثابت العكورة القياسي، وقورنت 

1.5×10
8

 خهُت / يم . 

ثـ نشر بوساطة الناشر الزجاجي  ماكروميتر مف العالؽ البكتيري بوساطة الماصة الدقيقة، 100 نقؿ -4
ي درجة حرارة ىنتوف عمى نحو متجانس، وتركت االطباؽ لتجؼ ف –عمى سطح وسط اكار مولر 

 . دقيقة 10-15الغرفة لمدة 

اقراص  6-7نقمت بعدىا اقراص المضادات المايكروبية بوساطة ممقط معقـ الى االطباؽ بواقع  -5
 ساعة.24لمدة  ºـ37لمطبؽ الواحد ، ثـ ُحضنت االطباؽ بدرجة 

 المايكروبية وقورنتقرأت النتائج بقياس قطر مناطؽ التثبيط المتكونة حوؿ اقراص المضادات  -6

( Sensitive) ضوئو اعتبرت البكتريا حساسة وفي( CLSI    ,a 2012) اقطار التثبيط باالعتمادعمى

 ( . Resistance)    مقاومةاو (  Intermedite)  اومتوسطة

 



 

 

 

 Minimal-Inhibitory Concentration تحديد التركيز المثبط االدنى 11-3

في وسط (  Double dilution method) اتبعت طريقة التخافيؼ المتسمسمة المتضاعفة 
 -:وكما يأتي (  2003, واخروف  Morello) ىنتوف الصمب وحسب ماجاء في -مولر

( مايكروغراـ / مؿ لكؿ مف  0.5-1024حضرت تركيز متسمسمة متضاعفة تراوحت بيف )  -1
ف ( باضافة نسب يف و الفانكومايسيف ، الجنتامايسيمضادات الحياة ) االرثرومايسيف ، الكمندامايس

ىنتوف الصمب -لتمؾ المضادات الى وسط مولر(  Stock Solution) مختمفة مف المحاليؿ الخزنية 
 . ºـ 45المعقـ والمبرد الى 

فة المضاد ، وصبت في اطباؽ معقمة وحفظت بدرجة حرارة الثالجة رجت االنابيب جيدا بعد اضا -2
 ساعة .24-48 لحيف االستعماؿ واستعممت خالؿ  ºـ 4

 ولوجي المعقـ .يُحضرت التخافيؼ العشرية لمزارع البكتريا باستعماؿ المحموؿ الممحي الفس -3
في اعاله بواسطة ماصة دقيقة ولقحت بو اوساط  2-10مايكروليتر مف التخفيؼ  5سحب  -4

 مضادات الحياة .
كررت العممية لممزارع كافة بالتسمسؿ ) مكرريف لمتركيز الواحد ( ، وتركت االطباؽ لتجؼ في  -5

درجة حرارة الغرفة قبؿ قمب االطباؽ ، وحسب التركيز المثبط االدنى عمى انو اقؿ تركيز يمنع ظيور 
 عممية الحضف . النمو البكتيري بعد

وتمثؿ اقؿ تركيز يمكف اف يصمو المضاد في (  Break point) قورنت النتائج  مع نقطة التوقؼ  -6
 .( CLSI  ,b 2012)   المصؿ ليعطي اعمى فعالية وبعده يصبح مقاومًا وباالعتماد عمى

 

 Combination  of  antibioticخمط المضادات  3-12

يعتمد ىذا االختبار عمى الجمع بيف مضاديف حيوييف قد يكوناف كالىما مف النوع المثبط  مثؿ 
خمط االرثرومايسيف مع الكمندامايسيف او قد يكوناف كالىما مف النوع القاتؿ مثؿ خمط الفانكومايسيف مع 

 .الجنتامايسيف 



و مع مضاد مثبط وىو وخمط Gمضاديف احدىما قاتؿ مثؿ البنسميف  استعماؿوكذلؾ ايضا تـ 
 االرثرومايسيف مرة ومع الكمندامايسيف مرة اخرى واف ىذا الخمط يتـ بعده نسب مف خالؿ تحضير

 
(  0.5-1024) تراكيز متساوية مف مضادات الحياة المذكورة في اعاله والتي تراوحت مابيف 

 مايكروغراـ / مؿ .
 

 إذ  Checker Board Assayطريقة رقعة الشطرنج  باستعماؿتـ التحري عف ىذا الخمط 
ىنتوف الصمب ُحضرت التراكيز المختمفة مف المضادات اعاله -في ىذه الطريقة  وسط مولر استعمؿ

 FIC)   )Fractionalالتركيز بنسب مختمفة وبعدىا تـ حساب قيـ المعامؿ الجزئي لتثبيط 

Inhibitory Concentration 

 

,          Alpa Rabadia   ,  2013 ; Kamat  ) عمى باالعتماد FlC index تـ حساب إذ

 : وكبالحٍ(   2012

 

FIC of  drug (A) given by 

FlC A = MIC A Combination   / MlC A alon 

FlC of drug (B) given  by 

FlC B=MIC B Combination /MlC B alon 

 

FlC index = FlC A + FlC B 

 

 -تقارن النتائج بالحسابات االتية : FlCوبعد استخراج قيم معامل 

FlC  < 0.5                                    Synergistic 

FlC  0.5 ≤ 1                                  Additive 

FlC  1 < 2                                     Indifferent 

FlC  > 2                                      Antagonistic 

 



       Extraction  DNA  plasmid    استخالص الدنا البالزميدي   13-3

)  يتـ استخالص الدنا البالزميدي باتباع الخطوات التالية اعتمادًا عمى تعميمات الشركة المجيزة 

Promega U.S.A ) 

ساعة الى انبوب ابندروؼ                            14-18المزروع البكتيري بعمر  مايكروليترمف600 نقؿ  -1
 مؿ(.   1.5)

ومزج  الخميط عف طريؽ  Cell lysis Buffer ر مف البفر المحمؿ لمخالياتيمايكرول100اضيؼ  -2
 مرات . 6قمب االنبوبة 

 Cold Neutralization ( º4-8cتر مف محموؿ متعادؿ المبرد ) يمايكرول 350ضيؼ ا -3

Solution  ومزجت المحتويات بالقمب عدة مرات . 

 المحضر انيًا ورجت  جيدا. ( Lysozyme)  ر مف الاليسوزايـتيمايكرول 200 اضيؼ -4
 . دقائؽ3دورة / دقيقة لمدة  13000نبذ المزيج بوساطة المنبذة الصغيرة بسرعة  -5

واىممت الحبيبة  Pure yield Minicolumnتر الى عمود تنقية  يمايكرول 900نقؿ الراشح تقريبا  -6
 المزجة المتكونة .

دورة /  13000ونبذ المزيج بسرعة  Collection Tube وضع عمود التنقية داخؿ انبوب الجمع -7
 ثانية .15 دقيقة لمدة 

 تـ ازالة الراسب المتكوف في انبوب الجمع ، وارجاع عمود التنقية داخميا . -8
لى عمود التنقية ا  Endotoxin Removal Wash مايكروليتر مف محموؿ 200اضيؼ  -9

Minicolumn   ثانية 15دورة / دقيقة لمدة  13000ونبذ المزيج بسرعة. 

 الى عمود التنقية Column Wash Solutionر مف محموؿ تيمايكرول 400اضيؼ  -10

Minicolumn  ثانية . 30دورة / دقيقة بالمنبذة الصغيرة لمدة  13000ونبذ المزيج بسرعة 
مؿ (  ثـ اضيؼ  1.5الى انبوب ابندروؼ  نظيفة سعة  )  Minicolumnنقؿ عمود التنقية  -11
مباشرة الى انبوبة عمود التنقية وترؾ المزيج لمدة دقيقة  Elution Buffer ر مف محموؿتيمايكرول 30

 واحدة بدرجة حرارة الغرفة .
ثانية ، ثـ غمؽ انبوبة ابندروؼ الصغيرة باحكاـ ، 15نبذ المزيج بواسطة المنبذة الصغيرة لمدة  -12

 وقد اصبح جاىزاً  لمترحيؿ الكيربائي . -  20cºوحفظ الدنا البالزميدي المستخمص بدرجة حرارة



 
 
 

 

            Gel  Elcetrophoresis ز الترحيل الكهربائي لمدنا البالزميدي في هالم االكارو 14-3

 اجريت عممية التحميؿ الكيربائي لفصؿ خميط الدنا المستخمص وفحصو وكاالتي : 
 وترؾ اليالـ ليبرد لتصؿ TBE مؿ مف دارى100غـ مف االكاروز في  0.7تـ اذابة  -1

 . مكغـ /مؿ مزج جيداً  5ر مف محموؿ بروميد االثيديوـ بتركيز تيمايكرول5، اضيؼ ºـ50حرارتو

وذلؾ باحاطة حافتي القالب بالشريط الالصؽ وثبت مشط تكويف (  Tray)  اليالـ صب قالب ُحضر -2
عمى بعد واحد سنتمتر مف احدى حافتي القالب ، ثـ صب اليالـ داخؿ القالب (  Comb)  الحفر

دقيقة وفيما بعد رفع المشط والشريط الالصؽ  30الموضوع في وضع افقي تمامًا وترؾ ليتصمب لمدة 
يغمر ىالـ  بحيث TBE برفؽ ووضع القالب داخؿ حوض الترحيؿ الكيربائي المحتوي عمى دارى

 . االكاروز

 3  مايكرليتر مف محموؿ الدنا مع 10اجريت عممية تحميؿ عينات الدنا في حفر اليالـ بعد مزج  -3
 . Loading Bufferر مف دراى التحميؿ تيمايكرول

 ممي امبير ولمدة 50فولت / سـ وبمعدؿ مرور لمتيار   75رحمت كيربائيا تحت فرؽ جيد قدره  -4
 .  ساعة1.5

             بطوؿ موجي مقداره  UV-Transilluminator تـ فحص اليالـ بواسطة جياز - 5
 نانومتير ، ثـ صور بالكاميرا .320

 
 

 التحميل االحصائي  15-3
عند مستوى داللة  t ( t-test ) – النتائج احصائيا باستعماؿ اختبارتـ تحميؿ 
لتحميؿ Spss  (2010  ) النظاـ االحصائي باستعماؿ   5%  و  1%   معنوية                    
 . ( 2012ألمشيداني واخروف ،  ( هقبؿ خمط المضادات وبعد   MIC   المعمومات الخاصة بقيـ

 

 



 الفصل الرابع

 Result   &   Discussion       النتائج والمناقشة. 4

1.4 عزل وتشخيص بكتريا المكورات العنقودية    Isolation and Identification of 

Staphylococcus  spp 

1.1.4  Isolation   العزل 

20 عزؿتـ  Staphylococcus  spp   عزلة مف بكتريا المكورات العنقودية  مف مجموع  
211 عينة مف مصادر سريرية مختمفة ىي الجروح والحروؽ والتيابات االذف الوسطى والبمعوـ  

 % مف المجموع الكمي.9.4والمسحات الميبمية وبنسبة 

مف مستشفى بعقوبة التعميمي ومستشفى البتوؿ لموالدة والعيادة االستشارية لمستشفى  العينات تـ سحب
في  والوافديفراقديف المرضى المف  31/12/2015ولغاية  10/9/2015بعقوبة العاـ لممدة مف 

 (.4-1المستشفى ومف كال الجنسيف وبأعمار مختمفة جدوؿ )

 (  العدد و النسب المئوية لتوزيع العينات السريرية بحسب  جنس المريض4 -1جدول )

 عدد االناث % عدد الذكور % العدد والنسبة المئوية  % مصدر العينة
( 13.7)   29 الحروق  9 (4.25)  ) 20 9.44)  

(10) 21 الجروح  11 (5.2)  10 (4.8)|  

(28.4) 60 االذن الوسطى  27 (12.8)  33 (15.6)  

(36) 76 البمعوم  42 (20)  34 (16)  

(11.8) 25 المسحات المهبمية  0 25 (11.8)  

(100) 211 المجموع  89 (42.1)  122 (57.8)  

التشخيص    2.1.4        Identification 

رية التابعة لجنس  يتـ تشخيص العزالت البكت Staphylococcus  spp اعتمادا عمى صفاتيا  
كراـ مف خالؿ مالحظة شكؿ خالياىا وانتظاميا وطريقة ترتيبيا وتموينيا بصبغةالمجيرية  فقد وجدت  

Grape Like Shape عناقيد العنبخاليا كروية الشكؿ عنقودية الترتيب تشبو  موجبة لصبغة كراـ   
(Morello واخروف ،   2006 ).  



 

لمتفريؽ بيف انواع  واخضعت العزالت البكتيرية لمفحوصات الزرعية Staphylococcus بحيث نميت  
الدـ في ظروؼ ىوائية وبدرجة حرارة  اوال عمى وسط اكار 37 ـْ لمدة   ساعة ، فظيرت مستعمرات  24

1 – 3متوسطة الى كبيرة الحجـ تراوحت اقطارىا ما بيف  ممـ ذات حافات منتظمة وممساء ومحدبة  
)  hemolysisولماعة تحاط ىذه المستعمرات بمنطقة تحمؿ  Morello واخروف ،   2006 .) 

ثـ نميت عمى وسط المانيتوؿ الممحي فالعزالت البكتيرية التي ليا القدرة عمى تخمير سكر المانيتوؿ 
لت الوسط مف الموف الوردي )الزىري( الى الموف االصفر )الذىبي( وىذا يدؿ عمى اف ىذه العزلة حو 

S.aureusتعود الى  والذي يميزىا عف االنواع االخرى التي ال تممؾ القدرة عمى تخمير ىذا السكر   
)    epidermidis S.    عضالث مثؿ  Gillespic و  Hawkey  , 2006 ).  

test     Biochemicalواظيرت الفحوصات الكيموحيوية  لمعزالت قيد  ةوتشخيصي ةينتائج تفريق 
( و كانت جميع العزالت ليا القدرة عمى catalaseالدراسة ، اذ خضعت العزالت لفحص الكاتاليز )
( وتحويمو الى ماء وغاز االوكسجيف واف ظيور ىذه الفقاعات H2O2تحطيـ بيروكسيد الييدروجيف )

)الغازية دليؿ عمى النتيجة الموجبة  Forbes واخشوٌ,   2007) 

 S.aureus( فقد اعطى نتيجة موجبة لعزالت Coagulaseاما بالنسبة الختبار انتاج مخثر البالزما )
 COPS) epidermidis  ( ونتيجة سالبة لعزالت   . S    ( CONS  ) .  

 

4-2جدول ) الكيموحيوية لمـ  ات ( االختبار  Staphylococci 

 

 انُزُجخ االخزجبر

غت كشاوبص  + 

 + اخخببس انكبحبنُض

 - اخخببس االوكسُذَض

 .S.aureus          +               S اخخببس يخثش انبالصيب

epidermidis  - 

 +           S.aureus اخخببس حخًش انًبَُخىل
S.epidermidis    - 

 



مف تشخيص بكتريا المكورات العنقودية  لمتاكد Staphylococci  استعمؿبدقة والتفريؽ بيف انواعيا فقد  
Vitek 2 جياز  الذي يعطي نتائج تشخيصية لمبكتريا بدقة تصؿ الى   99% وكما موضح في جدوؿ  

. (4و 3ممحؽ رقـ )  (3-4)  

( االخزجبراد انكًُىدُىَخ نزشخُض ثكزرَب 3 -4جذول )  Staphylococcus  spp  ٍف

 VITEK   2جهبز

 S.aureus S.epidermidis نوع االختبار S.aureus S.epidermidis نوع االختبار

Amy - - PoLyB + - 

PIPLC - - dGAL + - 

DxyL - + dRIB + - 

ADH1 + - ILATK + + 

BGLU + - LAC - + 

APPA - + dMAL + - 

CDEX - - BACL - - 

ASPA - - NoVo - + 

BGAR - + NC6.5 + - 

AMAN - + dMAN + + 

PHOS + + dMNE + + 

LeuA + - MBdG + - 

ProA - - PuL - - 

BGuRr - + dRAF - - 

AGAL - + OI29R + + 

PyrA + - SAL - - 

BguR - - SAC + + 

AlaA - + dTRE + - 

TyrA - + ADH2S - + 

DsoR - + OPTO + - 

URE - +    

توزيع العزالت بحسب مصدر االصابة    3.1.4          Distribution of Isolates      

according to source of isolation 

عزلة بحسب مصدر االصابة بعد اف تـ تشخيصيا بطرائؽ مختمفة  20وزعت العزالت البالغ عددىا 
توزعت ىذه العزالت الى نوعيف مف المكورات العنقودية  وقدكما ذكر سابقا ،    Staphylococci وىي  

S.aureusالمكورات العنقودية الذىبية  ومكورات عنقودية %( 50)بنسبة  تعزال 10 وقد بمغ عددىا 
S.epidermidisبشروية   50بنسبة )ت عزال 10وبمغ عددىا   %  ).  



4-4يالحظ مف الجدوؿ ) عزالت وبنسبة  5( اف النسبة االكبر لمعزالت كانت ضمف عينات الجروح 
24% S.aureus عزلتيفمف المجموع الكمي لمعينات توزعت الى   40بنسبة   % 

S.epidermidis  عضالث 3و 60بنسبة    % تقاربت  تمؾ النتيجة مع ما توصؿ اليو سمير، )  2011 )
Staphylococusاذ اشار الي اف نسبة  في الجروح ىي   31.3% وتقاربت تمؾ النتائج مع ما توصؿ  
(2012)اليو التميمي ،  اذ كانت نسبة  المكورات العنقودية المعزولة مف الجروح   20.95% . تعد  
S.aureus احد االسباب الميمة في اخماج والتياب الجروح ، وبسبب قدرتيا عمى الغزو واليجوـ  
تحصؿ عممية احداث االصابة والمرض وعندىا تخترؽ الحواجز المناعية مثؿ الجمد والحواجز 

المصاب يعاني اصال مف ضعؼ في انظمة  لكوفالمخاطية وتحدث ىذه االصابة والمضاعفات 
AL-Sheikhالجياز المناعي )  و   Yousif ،2014  ).  

في الدراسة الحالية الى نسبة عزؿ المكورات العنقودية مف الحروؽ كانت  النتائجاظيرت  وقد 5 عينات  
17.2بنسبة  توزعت   2 عزلة بنسبة   40% S.aureus و   3 عزالت بنسبة   60% S.epidermidis 

6.5عزالت بنسبة  5فقد تـ الحصوؿ عمى اما بالنسبة لعينات  البمعـو  % عزالت بنسبة  3توزعت   
S.aureus  لمنوع تعود% 60 40وعزلتيف بنسبة   % تعود لمنوع   S.epidermidis اذ تقاربت تمؾ  

)النتيجة مع ما توصؿ لو الحسناوي،  الى   S.epidermidis( اذ وصمت نسبة 2006  % ولكنيا  9.5
Staphylococcus( اذ وجدت اف نسبة 2010لـ تتفؽ مع نتائج البارودي، ) المعزولة مف البمعوـ  
، وقد يعود السبب الى اختالؼ نسب العزؿ الى طبيعة العينات ، ونوع الدراسة ، %39تصؿ الى 
 3وحجـ العنية ، والموقع الجغرافي الذي اخذت منو العينات وموسـ جمع العينات . تـ الحصوؿ عمى 
5عزالت بنسبة  عزلةمف عزالت مسحات االذف الوسطى تضمنت   % 33.3نسبة ب واحدة  % تعود  

S.aureusلمنوع   66.6وعزلتيف بنسبة   % تعود لمنوع    S.epidermidis تمؾ النتيجة مع  تقاربتاذ   
اشار الى نسبو  الذي( 2012ما توصؿ لو التميمي، ) Staphylococcus المعزولة ىي   6.5% اما .

Vaginal Swabبالنسبة لعينات  المسحات الميبمية  فقد تـ الحصوؿ عمى عزلتيف بنسبة   8% تعود  
  النوعالى 

S.aureus 

 .  



 ( عذد انعسالد وَسجهب دست يظذر االطبثخ4-4جذول )

S.aureus عذد انعسالد % عذد انعُُبد َىع انعُُخ  %  S.epidermidis  %  

(24) 5 21 انجروح  2(40)  3(60)  

(17.2) 5 29 انذروق  2(40)  3 (60)  

(6.57) 5 76 انجهعىو  3 (60)  2(40)  

(5) 3 60 االرٌ انىسطً  1(33.3)  2(66.6)  

(8) 2 25 انًسذبد انًهجهُخ  2 (100)  0 

(9.4) 20 211 انًجًىع  10 (50)  10(50)  

2.4  Detection of some ةالتحري عن بعض عوامل الضراوة لبكتريا  المكورات  العنقودي 

Virulance  factors of  staphylococcus 

1.2.4  Haemolysin    Production الهيمواليسين انتاج 

 & Coagulase Positiveاظيرت النتائج اف جميع عزالت جنس المكورات العنقودية بنوعيو )

Negative Staphylococci 100( ليا القدرة عمى انتاج الييمواليسيف وبنسبة% ، كما موضح في  
AL-Hasani( اذ تطابقت تمؾ النتائج مع ما توصمت لو 4-5الجدوؿ )   ،( ( اذ وجدت اف 2011

Staphylococcusجميع عزالت  واليسيف وبنسبة ممنتجة لميي  100% مف  اصناؼتوجد ىناؾ اربعة  
واليسيف يمتمكيا جنس ماليي  Staphylococcus الفا ، و بيتا و كاما و دلتا ، اذ يمتاز جنس  وهٍ

S.aureusالمكورات العنقودية الذىبية  وجنس بأمتالكو صنؼ ىيمواليسيف بيتا    S.epidermidis  

بأمتالكو صنؼ ىيمواليسيف كاما الف ىذا الذيفاف  لو القابمية عمى تحطيـ كريات الدـ الحمراء 
والصفيحات الدموية وىو ساـ لبعض خاليا االنسجة ، كما اف صنؼ الفا لو القابمية عمى تحميؿ الخاليا 

Macrophage  الممتيمة الكبيرة  ( Demuth  (.Lamont ,2006 و 

5.4جذول ) انًئىَخ ىالَسٍُ وَسجهبًانًُزجخ نههُ  Staphylococci عسالد  ( اعذاد  

عذد انعضالث انًُخجت  عذد انعضالث َىع انعضالث

ىالَسًٍُنههُ  

انُسبت انًئىَت نهعضالث 

ىالَسًٍُانًُخجت نههُ  

S.aureus 10 10 100 

S.epidermidis 10 10 100 

 

 Protease   Production     تيز انتاج البرو     2.2.4



6اظيرت النتائج اف  عزالت بنسبة   60% S.aureus  لػتعود   ليا القدرة عمى انتاج ىذا االنزيـ     
AL-Hasaniتقاربت تمؾ النتائج مع ما توصمت لو   ( ، مف عزالت   %80( بأف 2011 S.aureus 

توصؿ لو الحيالي ، ) تقاربت مع ماوقد منتجة ليذا االنزيـ ،  %75( بأف 2014 مف عزالت  
S.aureus ز ولـ تتفؽ  نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت لو اسماء واخروف ، يتمنتجة النزيـ البرو  
35( بأف مف بيف 2009) S.aureus  لػعزلة تعود   عزالت  10انتجت   28.5% تيز.انزيـ البرو    

 

S.epidermidis  النوع اما  فأف   7 عزالت بنسبة   70 تيز اذ تقاربت تمؾ النتيجة % منتجة النزيـ البرو 
%50( الى اف 2007، )Fathiجزئيا مع ما توصؿ اليو  epidermidis .S   مف عزالت  منتجة ليذا  
6.4االنزيـ  جدوؿ)  تيز يعتبر انزيـ البرو  . ( Protease مف اىـ عوامؿ الضراوة لما لو مف اىمية في  

السمسمة الثقيمة  احداث  االصابة  وذلؾ مف خالؿ تحطيمو لبروتينات المضيؼ مثؿ 
المناعية نات ولينوكموبيو ميلال Immunogolobulin  heavy chain    ، اسماء واخروف( 2009.) 

6.4جذول ) Staphylococci عسالد  ( اعذاد انًئىَخ انًُزجخ الَسَى انجروَزُس وَسجهب   

عذد انعضالث انًُخجت  عذد انعضالث َىع انعضالث

 نهبشوحُض

انُسبت انًئىَت نهعضالث 

حُضالَضَى انبشو انًُخجت  

S.aureus 10 6 60 

S.epidermidis 10 7 70 
 

 

اَزبج انالَجُس  3.2.4 Lipase  Prodution 

عزالت بنسبة  7ظيرت نتائج الدراسة الحالية اف أ 70% S.aureus لمنوع تعود   و   عزالت بنسبة 7
70% S.epidermidis لمنوع تعود   منتجة لاليبيز، جدوؿ )  4 (  تقاربت نتائج دراستنا مع ما 7-

AL-Hasaniتوصؿ اليو    ، (2011) الى اف جميع عزالت ذلؾ النوع منتجة ليذا االنزيـ .   

يعد انزيـ الاليبيز مف عوامؿ الضراوة الميمة لما لو مف اىمية في الكثير مف االصابات الموضعية  
Colonizationكالخراجات، اف التأثير الفعمي لاليبيز ىو في عممية استيطاف   الجمد مف قبؿ الكائف  

Nutritionاالخر ويمثؿ الاليبيز عامؿ ضراوة انزيمي يسيـ في عممية التغذية  في تحرير او  
free fatty acidsاالحماض الدىنية الحرة  والتي ليا دور في عممية االلتصاؽ   Adherence واف  



غنية بالشحوـ  لبكتريا  الاليبيز يوفر بيئة S.epidermidis والذي بدوره يوفر امكانية اختراؽ الجمد  
)وغزو االنسجة الجمدية  winny   ، 2012. ) 

 

 

(7.4)جذول  staphylococci اعذاد عسالد   انًئىَخ انًُزجخ انالَجُس وَسجهب   

عدد العزالت المنتجة النزيـ  عدد العزالت نوع العزالت
 الاليبيز

النسبة المئوية لمعزالت 
 المنتجة  لاليبيز

S.aureus 10 7 70 

S.epidermidis 10 7 70 

 

.4 2 4 . الستافيموكاينيز انتاج   Staphylokinase   production 

اف بينت النتائج  8 عزالت بنسبة   S.aureus% تعود لمنوع 80 و  7 عزالت بنسبة   70% تعود لمنوع  
S.epidermidis )  يز جدوؿ جت انزيـ الستافيموكاينانت  . 4 اذ تقاربت تمؾ النتائج مف ما توصؿ  ( 8
(Dezfulianاليو  واخروف،   12عزالت مف اصؿ 7( الذي بيف اف 2012 عزلة و بنسبة   % مف 60

االنزيـ عمى تحميؿ خثرة الميفيف المكورات العنقودية ليا القابمية عمى انتاج ىذا االنزيـ اذ يعمؿ ىذا 
Fibrin clot)الفايبريف(  وبالتالي يسمح لمبكتريا المرضية باالنتشار خالؿ انسجة جسـ العائؿ مف  

)               خالؿ الجروح والحروؽ ما يؤدي الى حدوث التيابات جمدية   Menstrina ، واخشوٌ
2011  ).  

( اعذاد عسالد  8.4جذول ) Staphylococci انًُزجخ نهسزبفُهىكبَُجُس وَسجهب   انًئىَخ 

العزالتعدد  نوع العزالت عدد العزالت المنتجة النزيـ  
يزالستافيموكاين  

النسبة المئوية لمعزالت 
 المنتجة لمستافيموكاينيز

S.aureus 10 8 80 

S.epidermidis 10 7 70 

 



                                 Biofilm  Production                  انتاج الغشاء الحيوي  5.2.4

Staphylococci جميع عزالتاظيرت النتائج اف                              بنسبة و    100 ليا القابمية  %
تقاربت النتائج جزئيا مع ما توصؿ اليو  و (9- 4جدوؿ )  الحيويانتاج الغشاء عمى Turkylimaz و  

Kaya  (, %77.8( الذي وجد اف 2006 مف عزالت   Staphylococcus منتجة لمغشاء الحيوي .   

 
 

تقاربت النتائج ايضا مع نتائج الحيالي، ) وقد  25(  اف 2014 عزلة وبنسبة   78% تعود لجنس  
توزعت عزالتو بواقع  إذالمكورات العنقودية منتجة لمغشاء الحيوي  13 عزلة بنسبة   65% تعود  

S.aureus فضال عف اف جميع عزالت المكورات العنقودية السالبة النزيـ الخثرة   CONS كانت   
S.epidermidisمنتجة لمغشاء الحيوي اذ بمغت نسبة  المنتجة   100% الحالية  ةدراسالولـ تتفؽ نتائج  
14( عمى 2013مع نتائج دراسة خضر ) S.aureus لػ عزلة اذ وجد اف   42.8% انتجت الغشاء  

الحيوي وقد يعود السبب في اختالؼ النتائج الى طبيعة ونوع وحجـ  العينة المأخوذة والموقع الجغرافي 
 الذي جمعت فيو العينات.

Staphylococci( اعذاد عسالد  9.4جذول ) وَسجهب نهغشبء انذُىٌانًُزجخ    انًئىَخ 

 عدد العزالت المنتجة لمغشاء عدد العزالت نوع العزالت
 الحيوي

النسبة المئوية لمعزالت 
 المنتجة لمغشاء الحيوي

S.aureus 10 10 100 

S.epidermidis 10 10 100 
 

6.2.4 نيز       يانتاج الد  DNase  Production 

100عزالت بنسبة 10اظيرت النتائج اف  S.aureus لػ % يعود و   3 عزالت بنسبة   % تعود 30
S.epidermidis ليا القابمية عمى انتاج ىذا االنزيـ جدوؿ   . 4)  10 ) .  



الحالية مع نتائج  الدراسةتطابقت نتائج  AL-Hasani   ,(  S.aureus( اذ بمغت نسبة انتاج 2011
( الذي وجد بأف 2005، )AL-Junadi% وىي ايضا تطابؽ مع ما توصؿ اليو 100ليذا االنزيـ 

ز في بكتريا  ينسبة انتاج الدين S.aureus قد وصمت الى   100% ايضا.   

10.4جدول ) Staphylococci عزالت  ( اعداد المنتجة النزيم الدينيز ونسبها   انًئىَخ 

عدد العزالت المنتجة النزيـ  عدد العزالت نوع العزالت
 الدينيز

النسبة المئوية لمعزالت 
 المنتجة لمدينيز

S.aureus 10 10 100 

S.epidermidis 10 3 30 

 

7.2.4 الدفق       انتاج مضخات   Efflux pump production 

9اظيرت النتائج اف  عزالت بنسبة   90 S.aureus لػ % تعود و   4 عزالت بنسبة   % تعود 40
S.epidermidis   جدوؿ  )حًخهك يضخبث دفك  4 . 11  ).  

)تعد طريقة الكشؼ عف مضخات الدفؽ بطريقة العجمة الخشبية   EtBrCW( )Ethidium 

Bromide- Agar Cartweel Method مف الطرؽ السيمة والميمة والكفوءة لمتحري عف امتالؾ )
) العزالت لمضخات الدفؽ  Martins (2006وجماعتو ،     . 

عزلة مف  23( اذ بيف اف 2011واخروف ،  Costaتوافقت نتائج دراستنا الحالية مع ما توصؿ اليو ) 
والمعزولة مف اخماج سريرية مختمفة مف مستشفيات البرتغاؿ    S. aureus   لػ عزلة تعود 49اصؿ 

(2014، وتوافقت النتائج ايضا مع نتائج )خميفة ، كانت تمتمؾ لمضخات الدفؽ  عزلة  18اذ بينت اف  
امتمكت لمضخات الدفؽ .   S . aureus لػتعود   34مف بيف   

( اعذاد عسالد    11 - 4جذول)  Staphylococci انًئىَخ  انًُزجخ نًؼخبد انذفك وَسجهب   

عذد انعضالث انخٍ حًخهك  عذد انعضالث َىع انعضالث

 نًضخبث انذفك

انُسبت انًئىَت نهعضالث 

 انخٍ حًخهك نًضخبث انذفك

S.aureus 10 9 90 

S.epidermidis 10 4 40 

 



 

3.4  Antibiotic sensitivity test  اختبار حساسية بكتريا المكورات العنقودية لمضادات الحياة 

جدوؿ  يًا فيتجاه اثنى عشر مضاد حياتحساسية عزالت المكورات العنقودية  اختبار نتائج اظهرت
(12-4  G        اف جميع العزالت قيد الدراسة تمتمؾ  مقاومة لمضاد( 5رقـ ) ( وممحؽ 

Penicillin وبنسبة   100% وقد توافقت نتائج   والبشرويةالذىبية لكال نوعي المكورات العنقودية  
 %97.5( اذ وصمت نسبة مقاومة عزالتيا الى 2009دراستنا مع ما توصمت اليو زيداف واخروف ، )
وذلؾ بسبب امتالؾ بكتريا المكورات العنقودية جينات لمقاومة مضادات البنسمينات اي تنتج انزيمات 

β-Lactamase التي تكوف كروموسومية او بالزميدية المنشأ ، او نتيجة لحدوث طفرات في  
PBPSالبروتينات المرتبطة بالبنسمينات ) ) Penicillin Binding Proteins االكثر شيوعا في  

Assadullahالبكتريا الموجبة لصبغة كراـ )  (2003 واخروف، 

اظيرت نتائج الدراسة الحالية اف نسبة مقاومة  وقد S.aureus لمضاد   Erythromycin 60% 
)وىذه نتائج متوافقة مع ما توصؿ اليو الحسو،  ، %58.3( اذ اف نسبة المقاومة وصمت الى 2007
%56.1( اذ وصمت نسبة المقاومة الى 2005كما وتقاربت ايضا مع نتائج الزىيري، ) وزيداف  
%55( اذ وصمت نسبة المقاومة الى 2009واخروف، ) )ولكنيا لـ تتفؽ مع نتائج خميفة   2014 )

%39فكانت  .وقد يعود السبب الى اختالؼ المصادر السريرية التي تـ اخذ العينة منيا او حجـ العينة   

S.epidermidisاما فيما يتعمؽ  بعزالت  فكانت نسبة المقاومة لمضاد   Erythromycin 60% 
الحيالي، ) ومع ما توصؿ الي ةايضا، فكانت متقارب  %66.6( اذ وصمت نسبة المقاومة الى 2014

 .%65 ( اذ وصمت نسبة المقاومة الى 2006وكذلؾ ايضا تقاربت مع  نتائج جاسـ، )

Staphylococcusان سبب مقاومة بكترٌا  لمضاد   Erythromycin المتالكيا جينات فأنها قد تعود  
50Sمقاومة محمولة عمى بالزميدات تشفر  لتحوير  الموقع اليدؼ   )موقع ارتباط المضاد( مما يؤدي  

2009 الى عدـ قدرتو عمى االرتباط بو مسببا مقاومة البكتريا لو )زيداف واخروف، ) .  



S.aureusبينت نتائج الدراسة الحالية اف مقاومة  لمضاد   Azithromycin كانت بنسبة   60% ،
)توافقت ىذه النتائج مع ما توصؿ اليو الحيالي ،  2014 %52.3 كانتمقاومة ال( اذ اف نسبة  ولكنيا  

توصؿ اليو التميمي، ) ما لـ تتفؽ مع  2012  .%78 التي كانت

S.epidermidisاما بالنسبة لعزالت  لمضاد  ليذا فكانت المقاومة  ، اذ تقاربت نتائج دراستنا 70%
Hafethالحالية مع ما توصؿ اليو  ،( %87.2( اذ وصمت نسبة المقاومة الى 2010 لـ تتفؽ ولكنيا  

)ما توصؿ اليو الحيالي،  مع  2014 %44 التي كانت(   .  

Azithromycinاف سبب مقاومة بكتريا المكورات العنقودية لمضاد  جينات  قد تحمؿفأنو   ermA و  

ermB والتي تسمى بجينات المثيمة )  Methylase القدرة عمى االنتقاؿ بيف المرضى او  ليا( التي 
نتيجة تغيير موقع  اليدؼ لمضاد الحياة او نتيجة االستعماؿ الواسع والعشوائي ليذه المضادات 

(Hatkar واخروف،   2014. ) 

قد بمغت نسبة مقاومة عزالت و  S.aureus لمضاد   Clindamycin 50% ، توافقت ىذه النتيجة مع  
)ما توصؿ اليو الزىيري،  Clindamycin 47%( اذ بمغت نسبة مقاومة 2005 وتوافقت ايضا مع  

2007نتائج الحسو ) 50( اذ وصمت نسبة المقاومة الى  % )ومع ما توصمت اليو الخضيري،   2008 )
(2014). ولـ تتفؽ النتيجة مع ما توصؿ اليو الحيالي، %55اذ وصمت نسبة مقاومة عزالتيا الى  اذ  
%28.5وصمت نسبة مقاومة عزالتو الى  ولـ تتوافؽ ايضا مع ما توصمت اليو   AL-Hasani  ، 

(2011) اذ وصمت نسبة مقاومة   S.aureus لمػ   Clindamycin الى   31.2%. 

S.epidermidisاما بالنسبة لعزالت  فوصمت نسبة مقاومتيا لمضاد   Clindamycin الى   50% 
AL-Hasani وىذه التتفؽ مع نتائج ايضا   ، (2011) اذ اف جميع عزالتيا حساسة ليذا المضاد  

%100وبنسبة  ولـ تتفؽ مع ما توصؿ اليو الحيالي ،   (2014) اذا كانت نسبة مقاومة عزالتو  
11.11% ىو نتيجة حدوث طفرة في الوحدة المكورات العنقودية ليذا المضاد ، والسبب في مقاومة  
50S بروتيف لم  الحيوي تصنيعالوالتي تمنع عممية   Protein Biosynthesis او عف طريؽ تحوير  

) الموقع اليدؼ Lall و   Sahni ,2014. ) 



بكخشَب كانت نسبة مقاومة عزالت  S.aureus لمضاد   Vancomycin 40% وىذا يتفؽ مع نتائج  
Rushdy وجماعتو، )  2007 لمضاد ليذا ا ( الذي وجد اف نسبة المقاومة  41.2% بينما ال تتفؽ مع  
Shindiaنتائج  وجماعتو، )   Vancomycin( في مصر الذي بمغت نسبة عزالتو المقاومة لمػ 2011

14% وال تتفؽ مع نتائج زيداف واخروف،   (2009) اذ بمغت نسبة المقاومة ليذا المضاد   10%  .  

S.epidermidisاما مقاومة عزالت   لمضاد    Vancomycin    فقد بمغت 30% واف سبب مقاومة  
Staphylococcusعزالت  لمضاد يعود الى احاطة البكتريا نفسيا بالطبقة المزجة ذ الي  Slime  

Layer انتقاؿ جينات مشفرة لصفة المقاومة ليذا المضاد طريؽ  عف او التي تنتجيا بكميات كبيرة  
والمحمولة عمى بالزميدات اقترانية او جينات قافزة مف سالالت وانواع بكتيرية اخرى الى بكتريا 

S.aureus مكسبة اياىا صفة المقاومة ليذا المضاد )  Srinivasan واخروف،   2002 ; Reipert 

 (.2003واخشوٌ, 

عزالت   مقاومة  بمغت نسبة  S.aureus لمضاد    Gentamicin %  وىذه تتفؽ مع 40 
اف نسبة العزالت المقاومة  ليذا المضاد  اوضح الذي (  2009ماتوصمت اليو زيداف واخروف ، )

S.epidermidis نسبة عزالت %.اما 52 د لمضاالمقاومة   Gentamicin %. وقد يعود 20كانت  
( الذي يرتبط بو 30sسبب المقاومة ليذا المضاد لوجود جيف يشفر الحداث  تحوير في الموقع اليدؼ )

 (.    Hanaki , 2004  المضاد ويسبب نشوء المقاومة  )

S.aureus  واوضحت النتائج اف نسبة مقاومة عزالت لمضاد    Amikacin الف ىذا  10%   
sالمضاد يستطيع تثبيط  تصنيع البروتيف مف خالؿ ارتباطو بالوحدة   وىو مف المضادات نصؼ  30
Semisyntheticمصنعة    وبتراكيز  ويمتمؾ فعالية عالية جدا ضد البكتريا الموجبة لصبغة كراـ    
قميمة جدا وىو يعد مف النوع القاتؿ ولكف ىناؾ بعض العزالت والسالالت التي بدأت تقاوـ ىذا المضاد 

S.epidermidis عضالثمثؿ   َسبتيمبويخهبنهـالتي  بمغت   Amikacin   50%   نتائج  خالؿ مف
الحالية وتحدث ىذه المقاومة نتيجة امتالؾ البكتريا انزيمات المحورة المحطمة لممضادات  الدراسة

Production of modifying enzymesالجرثومية يقاؼ عمؿ المضاد إاذ تعمؿ ىذه االنزيمات ب 
Majumder الجرثومي قبؿ وصولو الى الموقع اليدؼ ) (.2009، واخشوٌ  



S.aureus بمغت نسبة عزالت  و   S.epidermidis المقاومة لمضاد   Chloramphenicol   

( اذ بمغت نسبة مقاومة 2014%  لكالالنوعيف  وىذه النتيجة تتفؽ جزئيا مع ماتوصمت اليو خميفة )10
% وذلؾ النو يعد مف المضادات المثبطة  اذ يعمؿ عمى تثبيط  تصنيع 20عزالتيا ليذا المضاد 

لفرعية  البروتيف عف طريؽ ارتباطو بالوحدة ا s لية مقاومتو تحدث عف طريؽ وجود االنزيمات آاما  30
عهُهبالمحورة لمكمورامفينكوؿ و يطمؽ  Chloramphenicol acetyltransferase (CAT) الذي يقـو  

-Acetroxy Chloramphenical    3بتحويرالمضاد الى والذي يفقد فاعميتو وقابميتو عف طريؽ    
Boothاالرتباط مع الرايبوسـو ) ( .2001واخروف ،    

 

بينت النتائج اف نسبة عزالت  وقد S.aureus و  S.epidermidis لمقاومة مضاد     10% 
Tetracyclin   لكال النوعيف  ، ويعدTetracyclin ويوقؼ   s30 اذ يرتبط مع  انًثبطمف نوع  
tRNAارتباط  ويمنع ادخاؿ حامض اميني جديد اف نتائج دراستنا الحالية لـ تتوافؽ مع  نتائج دراسة  

( اذ اف نسبة عزالت 2009زيداف واخروف،) S.aureus المقاومة لمضاد   Tetracyclin  كانت بنسبة 
% وقد يعود السبب في اختالؼ نسبة المقاومة لطبيعة العينة ،وحجـ العينة والموقع الجغرافي الذي 70

عف  طريؽ جينات محمولة بالزميديا او لمضاد تكوف عفا ليذا لية مقاومة البكترياآاخذ منو العينة  واف 
Efflux pumpطريؽ تغيير الموقع اليدؼ اوعف طريؽ امتالؾ  مضخات الدفؽ    ( Booth واخروف  

 ،2001.)  

S.aureusاوضحت نتائج الدراسات الحالية اف مقاومة عزالت  لمضاد   Ciprofloxacin كانت  
( اذ بمغت نسبة مقاومة عزالتيا 2014%  وىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصمت اليو خميفة )20بنسبة 

( اذ كانت نسبة مقاومة 2009زيداف واخروف، ) نتائج دراسة  %  ولكنو لـ تتفؽ  مع17ليذا المضاد 
% ،  اما بالنسبة لعزالت 60عزالتيا  S .epidermidis % يعد 30ومة بنسبة فكانت المقا  

Ciprofloxacin او مايدعى )  Ciprodar مف المضادات االكثر شيوعا في عالج العديد مف )
في عالج التيابات االذف الوسطى المتسببة  وستعمؿ  Systemic  infectionاالصابات الجيازية 

ال اف ىناؾ بعض الواسعة ا استعماالتومف البكتريا االسالبة والموجبة لصبغة كراـ وعمى الرغـ مف 
( . James   ،2007السالالت اظيرت مقاومة عالية لو )  



S.epidermidisبينت النتائج اف نسبة عزالت  المقاومة لمضاد   Tobramycin %   اما 30   
S.aureusبالنسبة  %، ولكف ىناؾ بعض 100فكانت جميع العزالت حساسة  ليذا المضاد بنسبة    

   التحويرطريؽ انزيمات  بعض المقاومة وذلؾ بسب بوجود انظمة الدفؽ اوعف يالسالالت التي قد تبد
Majumder  )  modifying  enzyme ,ٌ2009واخشو ).  

لمضاد    S.aureusبمغت مقاومة عزالت  Gatifloxacin %  ولعزالت 20بنسبة    
S.epidermidis   40بُسبت. %  

 

 

) 4-12جدول )  ونسبها المقاومة والحساسة لمضادات         عدد عزالت المكورات العنقودية 
 الحياة

عسالد   وَسجخ عذد يؼبداد انذُبح           

aureus S.      %  

د   عسالوَسجخ  عذد 

epidermidis   S.    % 

R I S R I S 

Penicillin G 10(100) 0(0) 0(0) 10(100) 0(0) 0(0) 

Erythromycin 6(60) 1(10) 3(30) 6(60) 2(20) 2(20) 

Azithromycin 6(60) 1(10) 3(30) 7(70) 1(10) 2(20) 

Vancomycin 4(40) 0(0) 6(60) 3(30) 0(0) 7(70) 

Gentamicin 4(40) 0(0) 6(60) 2(20) 0(0) 8(80) 

Clindamycin 5(50) 3(30) 2(20) 5(50) 1(10) 4(40) 

Chloramphenicol 1(10) 1(10) 8(80) 1(10) 2(20) 7(70) 

Amikacin 1(10) 3(30) 6(60) 5(50) 0(0) 5(50) 

Tetracycline 1(10) 4(40) 5(50) 1(10) 7(70) 2(20) 

Ciprofloxacin 2(20) 3(30) 5(50) 3(30) 3(30) 4(40) 

Tobramycin 0(0) 0(0) 10(100) 3(30) 0(0) 7(70) 

Gatifloxacin 2(20) 1(10) 7(70) 4(40) 4(40) 2(20) 

R= Resistante 

I= Intermidte 

S= Sensitive 



 

4-4 المقاومة المتعددة لمضادات الحياة   Multiple  Antibiotic  Resistance 

الحالية مقاومة متعددة لمضادات الحياة اي تمتمؾ صفة المقاومة  الدراسةاظيرت عزالت 
7المتعددة  ) مقاومة الكثر مف مضاد حياتي واحد (، اذ بينت النتائج اف            عزالت مف بكتريا 
           S. aureus قاومت اكثر مف مضاد حياتي واحد ورقـ العزالت ىو)   10-9-8-7-5-4-

3 ( جدوؿ )   13-4 فكانت العزلة رقـ .  (  7 تمتمؾ اعمى مقاومة متعددة لمضادات الحياة اذ  
8استطاعت مقاومة  مضادات ، اما العزالت رقـ   10-8-5-4-3 فاستطاعت مقاومة   5 مضادات  

4بينما كانت اقؿ مقاومة ىي  لمضادات مف قبؿ العزلة رقـ   9  .  

Ugwuوجاءت ىذه الدراسة مقاربة لما توصؿ اليو   )  ، واخروف  2013 اف  بيف  اذ(  4 
Staphylococusعزالت مف البكتريا  كانت تمتمؾ اكبر مقاومة لمضادات الحياة اذ استطاعت مقاومة  

ياتيا مف  اصؿ مضادا ح 10 12 )     خالؿ التجربة . وبينت دراسة  مستعمالً مضاد حياتيا   
Hamdan و      Hamad 2012 ( اف ىناؾ   4 عزالت مف   S. aureus مضادات و  5قاومت    3 
7عزالت قاومت  مضادات وعزلتيف قاومت   9 مضادات وعزلة واحدة قاومت   10 مضادات   خالؿ  

 دراستو .

4-13جذول )  ( انًمبويخ انًزعذدح نًؼبداد انذُبح انزٍ اظهررهب عسالد    S. aureus 

عذدانًؼبداد انزٍ 

 لبويزهب انعسالد

 S. aureusارلبو انعسالد  عذد انعسالد

8 1 7 

5 5 3-4-5-8-10 

4 1 9 

 

S. aureusتـ تقسيـ عزالت  الى مجموعتيف ، مجموعة مقاومة   Resistant ومجموعة حساسة  
Sensitive لمضادات الحياة اعتمادًا عمى عدد المضادات التي قاومتيا جدوؿ )   14-4 (         اذ  
4-8وضعت العزالت المقاومة مف  مضادات ضمف المجموعة االولى ووضعت العزالت المقاومة مف  
2-1 ضمف المجموعة الثانية وكانت المجموعة االولى ىي المجموعة السائدة في الدراسة اذ احتوت  



7عمى  عزالت مف مجموع   10 عزالت وبنسبة   % بينما كانت المجموعة الثانية اقؿ مقاومة 70
S. aureus% مف المجموع الكمي لعزالت     30لمضادات الحياة وبنسبة   .  

  انً يجًىعزٍُ اعزًبداً عهً انًؼبداد انزٍ لبويزهبS. aureus ( رمسُى عسالد 4-14جذول ) 

عذد انًؼبداد انزٍ  انًجًىعخ

ويزهببل  

عذد انعسالد 

 انًمبويخ

انُسجخ انًئىَخ 

% 

1 8-4 7 70 

2 2-1 3 30 

 100 10  انًجًىع

اظيرت عزالت بكتريا لقد  S . epidermidis بانيا تمتمؾ صفة المقاومة المتعددة اذ تبيف اف  
7 عزالت قاومت اكثر مف مضاد حياتي واحد ورقـ العزالت )  10-8-7-6-4-3-1 )     ( جدوؿ
15-4 ( اذ كانت العزلتيف رقـ   3 و  10 تمتمؾ اعمى مقاومة متعددة لمضادات الحياة اذ استطاعت  

8مقاومة  مضادات ، بينما كانت اقؿ  7فاستطاعت مقاومة  1,7,8مضادات حياتية ، اما العزالت رقـ  
4مقاومة ىي  مضادات مف قبؿ العزلتيف رقـ   6 4    و    .  

4-15جذول )  بداد انذُبح انزٍ اظهررهب عسالد ( انًمبويخ انًزعذدح نًؼ  S. epidermidis 

عذد انًؼبداد انزٍ 

 لبويزهب انعسالد

 عسالد ارلبو  عذد انعسالد

epidermidis S. 

8 2 3-10 

7 3 1-7-8 

4 2 4-6 

 

S. epidermidis تـ تقسيـ عزالت  الى مجموعتيف ، مجموعة مقاومة وحساسة لمضادات الحياة  
4-16اعتمادًا عمى عدد المضادات التي قاومتيا جدوؿ )  ( اذ وضعت العزالت المقاومة مف   8-4 
1-2مضادات ضمف المجموعة االولى ووضعت العزالت المقاومة مف  مضاد حياتي ضمف المجموعة  

لمجموعة السائدة في الدراسة اذا احتوت عمى الثانية كما وكانت المجموعة االولى ىي ا 7 عزالت مف  



10مجموع  عزالت وبنسبة   % بينما كانت المجموعة الثانية اقؿ مقاومة لمضادات الحياة وبنسبة 70
.  epidermidis% مف المجموع الكمي لعزالت 30 S 

4-16جذول )  ( رمسُى عسالد   S. epidermidis انًؼبداد انزٍ انً يجًىعزٍُ اعزًبدا عهً  

ويزهببل  

 عذد انًؼبداد انزٍ انًجًىعخ

لبويزهب   

عذد انعسالد 

 انًمبويخ

انُسجخ انًئىَخ 

% 

1 8-4 7 70 

2 2-1 3 30 

  100 10  انًجًىع

 

النسق السائد لممقاومة المتعددة لبكتريا    5 -4    Staphylococcus  spp لمضادات الحياة 

أظيرت نتائج الدراسة اف نسؽ المقاومة السائد لممقاومة المتعددة لمضادات الحياة يقع ضمف المجموعة 
 الحياة( ، وبعد تحميؿ المعمومات الخاصة بمقاومة كؿ عزلة لمضادات 14-4االولى  جدوؿ)

في ىذه الدراسة تبيف أف نسؽ المقاومة السائد لعزالت  المستعممة  S . aureus   8الدراسة ىو  قيد 
 مضادًا حياتيًا وكما ياتي :

P G  – CD - E –AZM – GEN – AK-   TE  -    CIP 

فاظيرت نتائج الدراسة اف نسؽ المقاومة السائد   S . epidermidisاما بالنسبة لعزالت 
( ، اذ تبيف اف نسؽ  16-4لممقاومة المتعددة لمضادات الحياة يقع ضمف المجموعة االولى جدوؿ ) 

مضادًا حياتيًا  وكما ياتي :   9المقاومة السائد ىو  PG – E – AZM –C- GEN – AK  -TE  

- TOB   - VA    ( 17 – 4كما موضح في الجدوؿ . )  

   Staphylococcus  ( النسق السائد  لممقاومة المتعددة لمضادات الحياة لعزالت17- 4جدول )

 

spp 



دسجت حعذد  َىع انعضالث

 انًمبويت

 َىع انًضبد

S . aureus 8 PG – CD - E –AZM – GEN  - AK – TE  - CIP 

S . epidermidis 9 PG – E – AZM –C- GEN – AK  -TE  - TOB  -  VA 

 

 Minimal inhibitory Concentration ( MlC)  تحديد التركيز المثبط  االدنى 6 - 4

عمى نقطة التوقؼ )  باالعتماد لعزالت بكتريا المكورات العنقودية التركيز المثبط االدنى  حدد
Bp ( المثبتة في   CLSI  ، ( b  2012) .  

4-18تشير النتائج في جدوؿ )  ( الى اف قيـ التراكيز المثبطة  الدنيا لمضاد   Erythromycin 
S. aureus   لعزالت بكتريا  )تتراوح بيف    1024-256 epidermidis    . S ولبكتريا ( تتراوح بيف   
(64-1024 ، توافؽ نتائج الدراسة الحالية مع ماتوصؿ اليو (  Khan واخروف ، )   2014 ( التي  

MlCاشارت الى اف قيـ  لمضاد   Erythromycin ولعزالت   

Staphylococcus بمغت   240 مكغـ / مؿ وتقاربت جزئيًا مع ماتوصؿ اليو   Sohlegelova واخروف  
 ، ( 2008 ( الى اف قيـ   MIC لالرثيرومايسيف   128 مكغـ / مؿ .   

Clindamycinاما بنسبة لمضاد  فأف قيـ   MlC لعزالت   S. aureus تراوحت بيف      64-1024) 
( ولعزالت     S. epidermidis 1024-32 )تراوحت بيف  ، توقفت نتائج دراستنا مع ماتوصؿ اليو  (
Khan ) ، واخروف  MlC( بأف قيـ 2014 Clindamycin ػل                               والعزالت 
   spp Staphylococcus قد بمغت   64 HeB مكغـ / مؿ وتوافقت النتيجة مع ماتوصؿ اليو  و    

Gallert  ،  ( 2014 ( اذ اشار الى اف قيـ   MlC لمضاد   Clindamycin ولعزالت  
Staphylococci تتراوح بيف   16-256 .مكغـ / مؿ    

لمضاد   MICتشير النتائج ايضًا الى اف قيـ  Vancomycin لكال عزالت بكتريا         aureus S. 

و    S. epidermidis 256-16 )تراوحت بيف   دراستنا الحالية مع مكغـ / مؿ اذ تطابقت النتائج  (
Khan )  واخروف ،  2014 لُى( الى اف  MIC   لمػ Vancomycin ولعزالت   Staphylococci تتراوح  

) 256-16 )مابيف مع نتائج  الدراسة الحاليةنتائج  مؿ وتوافقت مكغـ/   Shakibaie واخروف ، )  



2014   ) ; Yoon   ( 2014 ( الذي يشير الى اف قيـ   MIC Vancomycin ػل  ىو   32 مكغـ / مؿ  
. 

لُىكما بينت النتائج اف  MIC   لمضاد Gentamicin ولعزالت   S. aureus تراوحت بيف   (16-
256) مكغـ /  مؿ ولعزالت   S. epidermidis تراوحت بيف   مكغـ / مؿ ، وتوافقت )  (16-128
Abedنتائج الدراسة الحالية مع ماتوصؿ اليو    ( ، 2012 ( الذي اشار الى اف قيـ   MIC   لمضاد
Gentamicin ولعزالت     Staphylococcus   spp ىي   64 . مكغـ / مؿ لعيناتو خالؿ الدراسة   

 

4-18جذول )  انذُبح نعسالد انًكىراد انعُمىدَخ اد( لُى انزركُس انًثجط االدًَ نًؼبد   

 

 المضاد

S. aureus S. epidermidis 

E CD VA GM E CD VA GM 

 نقطة

رقم     التوقف 

 العزلة

64  

µglml 

64  

µglml 

32  

µglml 

64 

µglml 

64    

µglml 

64  

µglml 

32 

µglml 

64 

µglml 

1 256 256 256 256 64 1024 256 128 

2 256 64 128 128 256 512 256 128 

3 512 1024 16 16 256 32 32 32 

4 256 128 16 16 256 32 32 32 

5 512 128 16 16 128 32 16 16 

6 1024 128 128 128 256 32 16 16 

7 1024 1024 256 256 512 64 64 128 

8 512 128 32 64 1024 1024 64 64 

9 512 64 32 32 256 1024 256 128 

10 512 64 32 32 256 512 256 128 

 

E= Erythromycin             VA= Vancomycin 
 

CD= Clindamycin             GM= Gentamicin 

 

7- 4 التأثير الخمطي لمضادات الحياة عمى عزالت بكتريا     Staphylococci 



 Checker boardتمت دراسة الخمط بيف مضادات الحياة باستعماؿ طريقة رقعة الشطرنج 

assay والموصوفة مف قبؿ )  Kyaw   , ٌواخشو 2012 ; Alpha Rapadi   , 2013 ( بحساب  
FlCمعامؿ التركيز المثبط االدنى  20 نـ  عزلة بكتيرية مف المكورات العنقودية تضمنت   10 عضالث  

S. aureusحعىد نهُىع   و   10 عضالث حعىد نهُىع    S. epidermidis   .  

Bacteriostaticخالل هزِ انذساست حى خهط يضبدٍَ يٍ انُىع انًثبط  يع بعضهب انبعض  

Erythromycinوهًب  يع   Clindamycin , ويضبدٍَ يٍ انُىع انمبحم   Bacteriocidal وىما  
Vancomycin مع    Gentamicin وكانت نسب الخمط لممضاديف  )   1:0.5   ، 1:1   ، 1:2   ، 1:3 
( واثناء تجربة الخمط ثٌبت احد المضاديف واعتبر مادة فعالة ثابتة التركيز في جميع نسب الخمط 

وغيرت نسب المضاد الثاني ، وفي المرة الثانية قمبت المضادات بطريقة معكوسة وكررت ىذه العممية 
يرًا ضد العزالت لكال نوعي المضادات القاتمة والمثبطة وذلؾ لمعرفة اي المضادات اكثر فعالية وتأث

Synergy effectالبكتيرية والتي تمتمؾ اعمى نسبة تأثير تأزري  ضد المكورات العنقودية المقاومة   
 لمضادات الحياة .

Erythromycinفقد وجد اف نسبة الخمط  مع   Clindamycin بنسبة )   1:3 ( ىي االفضؿ  
لمكورات العنقودية مف خالؿ مالحظة نوع التأثير الناتج مف نسب الخمط عمى عزالت ا   aureus    . S 

S. epidermidis  و  وتبيف الجداوؿ )   19-4   ( ، ) 20 -4   ( ، ) 21-4    (         ، ) 22-4   )
في قيـ التركيز المثبط االدنى  اً كبير  اً حدوث انخفاض MlC لممضادات بعد عممية خمط مضاد  

Erythromycin مع مضاد   Clindamycin وبنسب )   1:0.5   ، 1:1   ، 1:2   ، 1:3 ( عمى عزالت  
S. aureusبكتريا المكورات العنقودية الذىبية   مما ىي عميو في حالة استعماؿ كؿ مضاد لوحده .   

4- 1تبيف االشكاؿ  )    ( ، ) 2-4   ( ، ) 3-4   ( ، ) 4-4 ( مدى انخفاض قيـ   MlC لمخميط مقارنة  
MlCمع قيـ   لمضاد   Erythromycin لوحده ) بعد عممية الخمط ( وباالعتماد عمى نقطة توقؼ  

Erythromycinمضاد    ( B.p 64  )  

  اذا كاف تأثير خمط مضادErythromycin  معClindamycin  ( تأثيرًا تأزريًا  1:0.5بنسبة )
Synergy  وغير مؤثر  20%عمى عزلتيف فقط اي بنسبةIndifferent  عمى ثالث عزالت وبنسبة
التضادي ، والتأثير  20%فكاف عمى عزلتيف وبنسبة  Addition، اما تأثير االضافة  %30



Antagonism  ( ،  4-19)   كما موضح في الجدوؿ 30%فقد كاف تأثيره عمى ثالث عزالت بنسبة
 . 6ممحؽ 

  ( تأثيرا تأزرياً  1:1سجمت نتائج الخمط بنسبة )  وغير مؤثر عمى  30%عمى ثالث عزالت  بنسبة
كما في الجدوؿ )  60%اما تأثير االضافة فكاف عمى ست عزالت وبنسبة   10%بنسبة  عزلة واحدة

 .   7(  ، ممحؽ  20-4
  ( تأثيرا تأزريًا عمى خمس عزالت وبنسبة  1:2اظيرت نتائج الخمط بنسبة )%وغير مؤثر عمى  50

 4-21كما في الجدوؿ     )  40%ت وبنسبة وتأثير اضافيًا عمى اربع عزال 10%عزلة واحدة بنسبة 
 .8(  ، ممحؽ 

  ( تأثيرًا تأزريًا عمى تسع عزالت وبنسبة  1:3اظيرت نتائج الخمط بنسبة )%اماتأثير االضافة   90
 . 9( ممحؽ  4-22كما في الجدوؿ )  10%فكاف عمى عزلة واحدة وبنسبة 

4 - 5يبيف الشكؿ )  المتزايد عند خمط ( النسب المئوية لمتأثير التأزري   Erythromycin مع  
Clindamycin في عممية الخمط لعزالت بكتريا   المستعممةمع اختالؼ النسب    S. aureus 

( رأثُر خهط يؼبد )  19 – 4جذول ) E   ) Erythromycin   يع Clindamyicin (CD)   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب  1:   0.5)  S. aureus 

 رلى

 انعسنخ

1:  0.5ثزركُس   MICلُى   

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FlC 

Index 

 َىع انزأثُر

* 

** 

 رؼبد 2 256 256 256 1

 رأزرٌ 0.312 16 64 256 2

 إػبفخ 0.75 256 1024 512 3

 إػبفخ 0.75 64 128 256 4

 رأزرٌ 0.312 32 128 512 5

 رؼبد 2.25 256 128 1024 6

 رؼبد 2 1024 1024 1024 7

 غُر يؤثر 1.25 128 128 512 8

 غُر يؤثر 1.25 64 64 512 9

 غُر يؤثر 1.25 64 64 512 10

%5َىجذ فشق يعُىٌ عُذ يسخىي انذالنت     *  

 

%1انذالنت  َىجذ فشق يعُىٌ عُذ يسخىي  * *  



 

 
- 4شكم )  MIC( اَخفبع لُى رراكُس1 نًؼبد    Erythromycin ثعذ خهطه يع   Clindamycin 

 S . aureus  ( نعسالد 1:  0.5ثُسجخ ) 

 

 

( رأثُر خهط يؼبد )  20 – 4جذول ) E   ) Erythromycin   يع Clindamyicin (CD)                  

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب  1: 1ثُسجخ )  S. aureus 

 

%5َىجذ فشق يعُىٌ عُذ يسخىي انذالنت *      

%1َىجذ فشق يعُىٌ عُذ يسخىي انذالنت * *    

رلى 

 انعسنخ

1:  1ثزركُس.  MICلُى   

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

 َىع انزأثُر

* 

** 

 إػبفخ 1 128 256 256 1

 رأزرٌ 0.312 16 64 256 2

 إػبفخ 0.75 256 1024 512 3

 رأزرٌ 0.375 32 128 256 4

 رأزرٌ 0.312 32 128 512 5

 غُر يىثر 1.125 128 128 1024 6

 إػبفخ 1 512 1024 1024 7

 إػبفخ 0.625 64 128 512 8

 إػبفخ 0.56 32 64 512 9

 إػبفخ 0.56 32 64 512 10
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 (  مل / مكغم )التراكيز 

MIC  E

MIC  للخلٌط 



 

 
 

MIC( اَخفبع لُى رراكُس2 – 4شكم ) نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع   Clindamycin 

 S . aureus  ( نعسالد 1: 1ثُسجخ  ) 

 

 

( رأثُر خهط يؼبد )  21 – 4جذول ) E   ) Erythromycin   يع Clindamyicin (CD)   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:   2)  S. aureus 

 

رلى 

 انعسنخ

ثزركُس   MICلُى  2   :1  

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 إػبفخ 0.5 64 256 256 1

 رأزرٌ 0.312 16 64 256 2

 إػبفخ 0.75 256 1024 512 3

 رأزرٌ 0.187 16 128 256 4

 رأزرٌ 0.156 16 128 512 5

 غُر يؤثر 1.125 128 128 1024 6

 إػبفخ 1 512 1024 1024 7

 إػبفخ 0.5 32 128 512 8

 رأزرٌ 0.28 16 64 512 9

 رأزرٌ 0.28 16 64 512 10

 
%5يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة     *  

0
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0.5 1 2 4 16 32 64 128 256 512 1024 

ت 
ال
عز

 ال
دد

ع
 

 (مل / مكغم ) التركيز 

MIC  E

MIC  للخلٌط 



%1يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   * *  

 

–4شكم ) MIC( اَخفبع لُى رراكُس3 نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع   Clindamycin  

 S . aureus  ( نعسالد 1: 2ثُسجخ  )

 

 

 

( رأثُر خهط يؼبد )  22 – 4جذول ) E   ) Erythromycin   يع Clindamyicin (CD)   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:   3)  S. aureus 

رلى 

 انعسنخ

ثزركُس   MICلُى  3   :1  

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 رأزرٌ 0.125 16 256 256 1

 رأزرٌ 0.078 4 64 256 2

 رأزرٌ 0.187 64 1024 512 3

 رأزرٌ 0.046 4 128 256 4

 رأزرٌ 0.039 4 128 512 5

 رأزرٌ 0.140 16 128 1024 6

 إػبفخ 0.5 256 1024 1024 7

 رأزرٌ 0.156 16 128 512 8

 رأزرٌ 0.07 4 64 512 9

 رأزرٌ 0.07 4 64 512 10

%5يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة     *  

0

1

2

3

4

5

6

0.5 1 2 4 16 32 64 128 256 512 1024 

ت 
ال
عز

 ال
دد

ع
 

 (مل / مكغم ) التركيز 

MIC  E

MIC  للخلٌط 



%1يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   * *  

 

-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى رراكُس  4 نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع  

Clindamycin                        (  نعسالد  1: 3ثُسجخ ) S . aureus 

 

 

 

 

شكم 

(4-

5   )

انُس

ة 

انًئى

َخ 

نهزبث

Erythromycinَر انزأزرٌ انًزساَذ عُذ خهط يؼبد  يع    Clindamycin يع اخزالف انُست   

فٍ عًهُخ انخهط عهً عسالد    انًسزعًهخ S.aureus 
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 ( مل / مكغم )التراكيز المستخدمة في الخلط 



4-23توضح الجداوؿ )    ( ، ) 24-4   ( ، ) 25-4 مدى انخفاض قيـ  ( 4-26،) (  MlC 
Erythromycinلممضادات بعد عممية خمط  مع   Clindamycin وبنسب )   1: 0 5   ، 1:1   ، 1:2 
 ،1:3 ( عمى عزالت بكتريا    S. epidermidis مما ىي عميو في حالة استعماؿ كؿ مضاد لوحده .    

4-6تبيف االشكاؿ )    ( ، ) 7-4   ( ، ) 8-4   ( ، ) 9-4 ( مدى انخفاض قيـ   MlC لمخميط مقارنة  
لمضاد   MICمع قيـ  Erythromycin لوحده وباالعتماد عمى نقطة توقؼ مضاد   Erythromycin 

  ( B.p 64  . )  

  اذ سجمت نتائج خمطErythromycin  معClindamycin  ( تأثيرا تأزريا عمى  1:0.5بنسبة )
افيا عمى عزلة ، وتأثير اض 30%وغير مؤثر عمى ثالث عزالت بنسبة  20%عزلتيف فقط بنسبة 

كما في الجدوؿ )  40%، اما التأثير التضادي فكاف عمى اربع عزالت بنسبة  10%واحدة فقط بنسبة 
 . 10ممحؽ (  4- 23

 
  ( تأثيرا تأزريا عمى ثالث عزالت بنسبة  1:1بينت نتائج الخمط بنسبة )%وغير مؤثر عمى  30 ،

، اما التأثير التضادي  30%، وتأثيرا اضافيا عمى ثالث عزالت بنسبة  30%ثالث عزالت بنسبة 
 . 11،ممحؽ  ( 4-24كما في الجدوؿ )  10%فكاف عمى عزلة واحدة بنسبة 

  ( تأثيرا تأزريا عمى خمس عزالت بنسبة  1:2بينت نتائج الخمط بنسبة )%وغير مؤثر عمى  50 ،
، كما في الجدوؿ )  40%عزالت بنسبة  فكاف عمى اربع، اما تأثيرا االضافة  10%عزلة واحدة بنسبة 

 . 12، ممحؽ (  4- 25
  ( تأثيرا تأزريا عمى عشر عزالت بنسبة  1:3بينت نتائج الخمط بنسبة )%كما في الجدوؿ  100 ،

 . 13، ممحؽ  (  4- 26) 

4-10يبيف الشكؿ )  ( النسب المئوية لمتأثير التأزري المتزايد عند خمط مضاد      Erythromycin  
مع    Clindamycin      في عممية الخمط عمى عزالت بكتريا  المستعممةمع اختالؼ النسب  

epidermidis .S 

( رأثُر خهط يؼبد )  23 – 4جذول ) E   ) Erythromycin   يع Clindamyicin (CD)   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:   0.5)  S.epidermidis 



رلى 

 انعسنخ

1:  0.5ثزركُس   MICلُى   

E 

نىدذح 

يم يبَكروغراو /  

CD 

 نىدذح

يم يبَكروغراو /   

انخهُط  

 يبَكروغراو / يم

FIC 

Index 

 َىع انزأثُر

 

 رؼبد 4.25 256 1024 64 1

 رأزرٌ 0.375 64 512 256 2

 غُر يؤثر 1.125 32 32 256 3

 غُر يؤثر 1.125 32 32 256 4

 رؼبد 2.5 64 32 128 5

 غُر يؤثر 1.125 32 32 256 6

 رأزرٌ 0.28 16 64 512 7

 رؼبد 2 1024 1024 1024 8

 رؼبد 5 1024 1024 256 9

 إػبفخ 0.75 128 512 256 10
 ال

%1% او 5اليوجد اي فرؽ معنوي عند مستوى   

 

 

 

-4شكم ) 6 ( اَخفبع لُى  رراكُس  MIC نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع   Clindamycin 

 S . epidermidis  ( نعسالد 1: 0.5ثُسجخ  )  

( رأثُر خهط يؼبد )  24 – 4جذول ) E   ) Erythromycin   يع Clindamyicin (CD)   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1: 1)   S. epidermidis 
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رلى 

 انعسنخ

1:  1ثزركُس   MICلُى   

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو / يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو / يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

 َىع انزأثُر

* 

** 

 رؼبد 2.125 128 1024 64 1

 رأزرٌ 0.375 64 512 256 2

 إػبفخ 0.56 16 32 256 3

 اػبفخ 0.56 16 32 256 4

 غُر يؤثر 1.25 32 32 128 5

 ربزرٌ 1.125 32 32 256 6

 رأزرٌ 0.28 16 64 512 7

 إػبفخ 1 512 1024 1024 8

 غُر يؤثر 1.25 256 1024 256 9

 رأزرٌ 0.375 64 512 256 10

 

%5يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة         *  
%1يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة     * *  

 
 
 
 

 

-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى  رراكُس7 نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع   Clindamycin  

 S . epidermidis ( نعسالد   1:   1ثُسجخ  ) 
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( رأثُر خهط يؼبد )  25 – 4جذول ) E   ) Erythromycin   يع Clindamyicin (CD)   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب    1: 2)  S. epidermidis 

رلى 

 انعسنخ

ثزركُس   MICلُى   2   :1  

E 

نىدذح 

 يبَكروغراو / يم

CD 

 يبَكروغراو / يم

 انخهُط

 يبَكروغراو / يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 غُر يؤثر 1.06 64 1024 64 1

 رأزرٌ 0.187 32 512 256 2

 رأزرٌ 0.14 4 32 256 3

 رأزرٌ 0.14 4 32 256 4

 إػبفخ 0.62 16 32 128 5

 إػبفخ 0.56 16 32 256 6

 رأزرٌ 0.281 16 64 512 7

 إػبفخ 0.5 256 1024 1024 8

 إػبفخ 0.625 128 1024 256 9

 رأزرٌ 0.187 32 512 256 10

 

%5يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة     *  
%1* *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   

 

 

-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى  رراكُس8 نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع   Clindamycin  

( نعسالد   1:   2ثُسجخ  )  S . epidermidis 
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( رأثُر خهط يؼبد )  26 – 4جذول ) E   ) Erythromycin   يع Clindamyicin (CD)   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب    1:  3)  S. epidermidis 

 رلى انعسنخ

1:  3ثزركُس   MICلُى   

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو / يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو / يم

 انخهُط

 يبَكروغراو / يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 رأزرٌ 0.256 16 1024 64 1

 رأزرٌ 0.093 16 512 256 2

 رأزرٌ 0.07 2 32 256 3

 رأزرٌ 0.07 2 32 256 4

 رأزرٌ 0.156 4 32 128 5

 رأزرٌ 0.140 4 32 256 6

 رأزرٌ 0.07 4 64 512 7

 رأزرٌ 0.125 64 1024 1024 8

 رأزرٌ 0.078 16 1024 256 9

 رأزرٌ 0.093 16 512 256 10

 
%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1* *    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   

 
 
 

 

-4شكم ) 9 ( اَخفبع لُى  رراكُس    MIC نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع  

Clindamycin ( نعسالد    1:   3ثُسجخ  )    S . epidermidis 
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-4شكم ) 10 ( انُست انًئىَخ نهزأثُر انزأزرٌ انًزساَذ عُذ خهط يؼبد   Erythromycin يع   

Clindamycin  epidermidis        عًهُخ انخهط عهً عسالد انًسزعًهخيع اخزالف انُست فٍ  

S. 

كررت عممية خمط المضادات المثبطة السابقة ولكف بطريقة معكوسة ثُبت مضاد وقد  Clindamycin 
 Erythromycinواعتبر مادة فعالة ثابتة التركيز في جميع نسب الخمط وُغيرت نسب خمط مضاد 

 لمعرفة اعمى نسبة تأثير تأزري يمتمكو ىذا الخميط .
 

 

 

Clindamycinفقد لوحظ اف نسبة خمط مضاد  مع مضاد   Erythromycin بنسبة )   1:2 ( و       
  ( 1:3 ( ىي االفضؿ وذلؾ مف خالؿ زيادة التأثير التأزري الناتج مف نسب الخمط عمى عزالت  

S. aureus  المكورات العنقودية والمتمثمة بػ       S. epidermidis  . و 

4-27تبيف الجداوؿ )    ( ، ) 28-4   ( ، ) 29-4   ( ، ) 30-4 ( مدى االنخفاض الكبير في قيـ   
MIC  مية خمط مضاد لمخميط لممضادات بعد عم Clindamycin مع مضاد   Erythromycin 
1:0.5وبنسب )    ، 1:1   ، 1:2   ، 1:3 S. aureus  ( عمى عزالت بكتريا  في حالة  مما ىي عميو 

 .استعماؿ كؿ مضاد لوحده 
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 ( مل /مكغم )التراكيز المستخدمة في الخلط 



4-11تبيف االشكاؿ )    ( ، ) 12-4   ( ، ) 13-4   ( ، ) 14-4 ( مدى انخفاض قيـ   MlC لمخميط  
MICمقارنة مع قيـ  لمضاد   Clindamycin لوحده وباالعتماد عمى نقطة توقؼ المضاد      (B.p  

64  . )  

  اذ كاف تأثير خمطClindamycin     يعErythromycin    ( تأثيرا تأزريًا عمى  1:0.5بنسبة )
، وتأثير اضافة عمى عزلتيف  30%وغير مؤثر عمى ثالث عزالت بنسبة  20%عزلتيف فقط بنسبة 

كما في الجدوؿ            )  30%التأثير التضادي فكاف عمى ثالث عزالت بنسبة ، اما  20%بنسبة 
 .14، ممحؽ  (  27-4

  ( تأثيرا تأزرياً  1:1سجمت نتائج الخمط بنسبة )  وغير مؤثر عمى  30%عمى ثالث عزالت بنسبة ،
        وؿ الجد ، كما في  60%، وتأثيرًا اضافيًا عمى ست عزالت بنسبة  10%عزلة واحدة بنسبة 

 . 15، ممحؽ  (  (28-4
  ( تأثيرا تأزريا عمى سبع عزالت بنسبة  1:2بينت نتائج الخمط بنسبة )%وتأثيرًا اضافيًا عمى  70 ،

 . 16، ممحؽ  (  4- 29، كما في الجدوؿ )  30%ثالث عزالت بنسبة 
  ( تأثيرا تأزريا عمى تسع عزالت بنسبة  1:3اظيرت نتائج الخمط بنسبة )%وتأثيرًا اضافيا عمى  90 ،

 .  17،ممحؽ  ( 4- 30كما في الجدوؿ )    10%عزلة واحدة بنسبة 

4-15يبيف الشكؿ )  ( النسب المئوية لمتأثير التأزري المتزايد عند خمط مضاد   Clindamycin مع  
Erythromycin بكتريا     عممية الخمط عمى عزالت المستعممةمع اختالؼ النسب في   aureus  .    

 

 

 

 

 

 

 

 



S 

 

( رأثُر خهط يؼبد  27 – 4جذول ) Clindamyicin (CD) يع  )   E   ) Erythromycin  يع   

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب    1:   0.5ثُسجخ )  S. aureus 

رلى 

 انعسنخ

1:  0.5ثزركُس   MICلُى   

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو / يم

 

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو / يم

 انخهُط

 يبَكروغراو / يم

FIC 

Index 

 َىع انزأثُر

 

 رؼبد 2 256 256 256 1

 رأزرٌ 0.312 16 64 256 2

 إػبفخ 0.75 256 1024 512 3

 رأزرٌ 0.375 32 128 256 4

 إػبفخ 0.625 64 128 512 5

 غُر يؤثر 1.125 128 128 1024 6

 رؼبد 2 1024 1024 1024 7

 رؼبد 5 512 128 512 8

 غُر يؤثر 1.125 64 64 512 9

 غُر يؤثر 1.125 64 64 512 10

 
%1% او 5اليوجد اي فرؽ معنوي عند مستوى   
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-4شكم )  11 (  اَخفبع لُى  نًؼبد    Clindamycin ثعذ خهطه يع    Erythromycin ثُسجخ     

( نعسالد    1: 0.5) S . aureus 

 

 

( رأثُر خهط يؼبد  28 – 4جذول ) Clindamyicin (CD)    (يع E   ) Erythromycin   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب    1:   1)  S. aureus 

رلى 

 انعسنخ

1:  1ثزركُس   MICلُى   

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

 َىع انزأثُر

* 

 إػبفخ 1 128 256 256 1

 رأزرٌ 0.312 16 64 256 2

 إػبفخ 0.75 256 1024 512 3

 رأزرٌ 0.375 32 128 256 4

 رأزرٌ 0.312 32 128 512 5

 غُر يؤثر 1.125 128 128 1024 6

 إػبفخ 1 512 1024 1024 7

 إػبفخ 0.625 64 128 512 8

 إػبفخ 0.56 32 64 512 9

 إػبفخ 0.56 32 64 512 10

 

فقط %0 الداللة مستوى عند معنوي فرق ٌوجد*      
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-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى رراكُس 12 نًؼبد   Clindamycin ثعذ خهطه يع   

Erythromycin ( نعسالد    1: 1ثُسجخ  )    S . aureus 

 

 

 

( رأثُر خهط يؼبد  29 – 4جذول ) Clindamyicin (CD)   ( يع E   ) Erythromycin   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:   2)  S. aureus 

رلى 

 انعسنخ

1:  2ثزركُس   MICلُى   

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

 

Flc 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

 إػبفخ 0.5 64 256 256 1

 رأزرٌ 0.312 16 64 256 2

 رأزرٌ 0.375 128 1024 512 3

 رأزرٌ 0.187 16 128 256 4

 رأزرٌ 0.156 16 128 512 5

 إػبفخ 0.56 64 128 1024 6

 إػبفخ 0.5 256 1024 1024 7

 رأزرٌ 0.312 32 128 512 8

 رأزرٌ 0.28 16 64 512 9

 رأزرٌ 0.28 16 64 512 10

 

% فقط5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
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-4شكم ) MIC(  اَخفبع لُى  رراكُس13 نًؼبد     Clindamycin  ثعذ خهطه يع

Erythromycin ( نعسالد   1: 2ثُسجخ  )    S . aureus 

 

 

( ( رأثُر خهط يؼبد  30 – 4جذول ) Clindamyicin (CD)   ( يع E   ) Erythromycin  

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:   3ثُسجخ )  S. aureus 

رلى 

 انعسنخ

1:  3ثزركُس   MICلُى   

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط  نىدذح

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

 َىع انزأثُر

* 

 رأزرٌ 0.125 16 256 256 1

 رأزرٌ 0.07 4 64 256 2

 رأزرٌ 0.09 32 1024 512 3

 رأزرٌ 0.04 4 128 256 4

 رأزرٌ 0.03 4 128 512 5

 رأزرٌ 0.28 32 128 1024 6

 إػبفخ 0.5 256 1024 1024 7

 رأزرٌ 0.156 16 128 512 8

 رأزرٌ 0.07 4 64 512 9

 رأزرٌ 0.07 4 64 512 10

 

% فقط5يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة *      
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-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى رراكُس14 نًؼبد     Clindamycin  ثعذ خهطه يع

Erythromycin ( نعسالد    1: 3ثُسجخ  )    S . aureus 

 

 

 

 

-4شكم ) Clindamycin( انُست انًئىَخ نهزأثُر انزأزرٌ انًزساَذ عُذ خهط يؼبد 15 يع   

Erythromycin فٍ عًهُخ انخهط عهً عسالد  انًسزعًهخ  يع اخزالف انُست   S .aureus 

 

4-31تبيف الجداوؿ  )    ( ، ) 32-4   ( ، ) 33-4   ( ، ) 34-4 ( مدى انخفاض قيـ   MIC 
Clindamycin لممضادات بعد عممية خمط مضاد  مع   Erythromycin وبنسب   1:0.5)   ، 1:1   ،
1:2   ، 1:3 .epidermidis    S     انبششوَتعمى عزالت بكتريا المكورات العنقودية (   مما ىي   

 عميو في حالة استعماؿ كؿ مضاد لوحده  .

4-16تبيف االشكاؿ )    ( ، ) 17-4   ( ، ) 18-4   ( ، ) 19-4 ى انخفاض قيـ د ( م  MIC 
MICلمخميط مقارنة مع قيـ  لمضاد    Clindamycin )           لوحده وباالعتماد عمى نقطة توقفو 

B.p 64  . )  
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 (  مل/ مكغم )التراكيز المستخدمة في الخلط 



 سجمت نتائج خمط  اذClindamycin  معErythromycin   ( تأثيرا تأزريًا عمى  1:0.5بنسبة )
، اما التأثير التضادي فكاف  40%وغير مؤثر عمى اربع عزالت بنسبة  20%عزلتيف فقط بنسبة 

 . 18، ممحؽ  ( 4- 31كما في الجدوؿ )  40%عمى اربع عزالت بنسبة 

  ( تأثيرا تأزريًا عمى ثالث عزالت بنسبة  1:1بينت نتائج الخمط بنسبة )%وغير مؤثر عمى  30 ،
لتضادي كاف ، اما التأثير ا 30%، وتأثيرًا اضافيًا عمى ثالث عزالت بنسبة  30%ثالث عزالت بنسبة 

 .  19، ممحؽ  ( 4- 32كما في الجدوؿ )  10%عمى عزلة واحدة فقط بنسبة 
  ( تأثيرا تأزريًا عمى ثماف عزالت بنسبة  1:2سجمت نتائج الخمط بنسبة )%وتأثيرًا اضافيًا  80 ،

 . 20، ممحؽ (  4- 33كما في الجدوؿ )    20%عمى عزلتيف بنسبة 
  ( تأثيرًا تأزريًا عمى عشر عزالت بنسبة  1:3اظيرت نتائج الخمط بنسبة )%كما في  100 ،

 . 21، ممحؽ  (  4- 34الجدوؿ ) 

4-20يبيف الشكؿ )  ( النسب المئوية لمتأثير التأزري المتزايد عند خمط مضاد   Clindamycin مع  
Erythromycin في عممية الخمط عمى عزالت البكتريا                    المستعممةمع اختالؼ النسب  

              S. epidermidis 
31 – 4جذول ) ( رأثُر خهط يؼبد    Clindamyicin (CD) يع )    E   )  Erythromycin 

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب    1:   0.5ثُسجخ )  S. epidermidis 

   *
يوجد  

فرؽ 
معنو 
ي 
عند 
مستو 
ى 
الدالل
ة 

% فقط5  

رلى 

 انعسنخ

1:  0.5ثزركُس   MICلُى   

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/ يم

 انخهُط

 يم يبَكروغراو /

FIC 

Index 

 َىع انزأثُر

* 

 رؼبد 4.25 256 1024 64 1

 رأزرٌ 0.187 32 512 256 2

 غُر يؤثر 1.125 32 32 256 3

 غُر يؤثر 1.125 32 32 256 4

 غُر يؤثر 1.25 32 32 128 5

 رؼبد 2.25 64 32 256 6

 رأزرٌ 0.28 16 64 512 7

 رؼبد 2 1024 1024 1024 8

 رؼبد 2.5 512 1024 256 9

 غُر يؤثر 1.5 256 512 256 10



 

( اَخفبع لُى  رراكُس  16-4شكم ) MIC نًؼبد   Clindamycin ثعذ خهطه يع     

Erythromycin                  (  نعسالد 1: 0.5ثُسجخ )   S . epidermidis 

 

 

( رأثُر خهط يؼبد  32 – 4جذول )  Clindamyicin (CD) ( يعE   ) Erythromycin    

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب 1:   1ثُسجخ )   

S. epidermidis 

رلى 

 انعسنخ

1.: 1ثزركُس   MICلُى   

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 رؼبد 2.125 128 1024 64 1

 رأزرٌ 0.375 64 512 256 2

 إػبفخ 0.56 16 32 256 3

 إػبفخ 0.56 16 32 256 4

 غُر يؤثر 1.25 32 32 128 5

 غُر يؤثر 1.125 32 32 256 6

 رأزرٌ 0.28 16 64 512 7

 إػبفخ 1 512 1024 1024 8

 غُر يؤثر 1.25 256 1024 256 9

 رأزرٌ 0.375 64 512 256 10

 
%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1* *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
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( اَخفبع لُى  رراكُس17-4شكم ) MIC نًؼبد   Clindamycin ثعذ خهطه يع        Erythromycin 

( نعسالد    1: 1ثُسجخ  )   S . epidermidis 

 

 

( رأثُر خهط يؼبد  33 – 4جذول ) Clindamyicin (CD)   ( يع E   ) Erythromycin   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب    1: 2)  S. epidermidis 
 

رلى 

 انعسنخ

1: 2ثزركُس   MICلُى   

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 إػبفخ 1 64 1024 64 1

 رأزرٌ 0.375 64 512 256 2

 رأزرٌ 0.14 4 32 256 3

 رأزرٌ 0.14 4 32 256 4

 رأزرٌ 0.156 4 32 128 5

 رأزرٌ 0.140 4 32 256 6

 رأزرٌ 0.28 16 64 512 7

 إػبفخ 0.5 256 1024 1024 8

 رأزرٌ 0.312 64 1024 256 9

 رأزرٌ 0.187 32 512 256 10

 
%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1* *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
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( اَخفبع لُى  رراكُس  18-4شكم ) MIC نًؼبد   Clindamycin ثعذ خهطه يع       

Erythromycin ( نعسالد    1: 2ثُسجخ  )      S . epidermidis 

 
 

( رأثُر خهط يؼبد  34 – 4جذول ) Clindamyicin (CD)   ( يع E   ) Erythromycin   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1: 3)  S. epidermidis 
 

رلى 

 انعسنخ

1:  3ثزركُس   MICلُى   

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 رأزرٌ 0.256 16 1024 64 1

 رأزرٌ 0.093 16 512 256 2

 رأزرٌ 0.070 2 32 256 3

 رأزرٌ 0.07 2 32 256 4

 رأزرٌ 0.078 2 32 128 5

 رأزرٌ 0.140 4 32 256 6

 رأزرٌ 0.07 4 64 512 7

 رأزرٌ 0.125 64 1024 1024 8

 رأزرٌ 0.156 32 1024 256 9

 رأزرٌ 0.09 16 512 256 10

 
%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1* *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
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( اَخفبع لُى  رراكُس  19-4شكم ) MIC نًؼبد   Clindamycin ثعذ خهطه يع       

Erythromycin ( نعسالد     1: 3ثُسجخ  )      S . epidermidis 

 

 

 

 

 

( انُست انًئىَخ نهزأثُر انزأزرٌ انًزساَذ عُذ خهط يؼبد 20-4شكم ) Clindamycin يع   

Erythromycin عًهُخ انخهط عهً عسالد انًسزعًهخ يع اخزالف انُست فٍ    

S . epidermidis 

 

Judaجاءت نتائج دراستنا متفقة مع نتائج   ( الذي اشار الى ضرورة  2016واخروف ،  ) 
Macrolidesخمط مضادات  Lincosamide  مع مضادات   .epidermidis S عزالت  ضد    
Erythromycinالتي تكوف مقاومة لمضادات  و   Clindamycin عمى وجو الخصوص وذلؾ  
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 (  مل/ مكغم )التراكيز المستخدمة في الخلط 



ermC   المتالؾ ىذه العزالت جينات المقاومة ضد ىذا المضادات المتمثمة بجينات و   msrA و  

mphC   ضذErythromycin وجٍُ    Lin A / A     ضذ Clindamycin لية الدمج ىذه آواف  
مضادات الحياة وتصبح حساسة ليا  سوؼ تؤدي الى تقميؿ مف الية مقاومة العزالت تجاه . 

Fernandesكما بيف  ( الى اف نتائج دراستو في عممية خمط   2008واخروف  ،)  
Erythromycin يع    Clindamycin ضد عزالت   Staphylococcus والمعزولة مف اخماج  

عزلة وكانت مقاومة لكال المضاديف واصبحت حساسة ليا وبنسبة  227سريرية مختمفة والتي بمغت 
بعد عممية الخمط وىذا يوافؽ الى ماتوصمت اليو نتائج دراستنا ، وتوافقت نتائج دراستنا مع  %100

Jorgensenنتائج  ( الذي بيف الى اف جميع عزالتو المقاومة لمضادات   2011) واخروف ،   
Erythromycin و   Clindamycin بعد عممية خمط المضاديف مع   98اصبحت حساسة وبنسبة % 

 بعضيما البعض .

Gomesواكد  ( الى ضرورة خمط مضاد  2012واخروف ،)   Clindamycin مع مجاميع مضادات  
ي حياتية اخرى لزيادة التأثير التأزر  Synergism  .S                              ضد عزالت 

epidermidis التي ليا القابمية عمى تكويف الغشاء الحيوي     Biofilm الذي يساعد البكتريا عمى  
مقاومتيا ليذا المضاد وبدوره يحوؿ البكتريا المقاومة الى حساسة وتوافقت نتائج دراستنا الحالية مع نتائج 

Swenson واخروف  ( اذ وجد عند خمط  2007)  ،  Erythromycin بنسبة ثابتة مع  
Clindamycin وبنسب مختمفة ضد عزالت     Staphylococcus  spp التي كانت مقاومة لمضادات  
Erythromycin   و Clindamycin  % وعندما غير طبيعة الخمط فثبت  75اصبحت حساسة بنسبة

Clindamycin وغير نسب   Erythromycin زادت نسبة التأثير التأزري  لمخميط فأصبح جميع  
Staphylococciعزالت  وىذا يتفؽ مع نتائج دراستنا الحالية. 100حساسة بنسبة %   

HeBاشار   و     Gallert(، ( 2014 الى خمط مضادات    Macrolide مع مضادات  
Lincosamide كال المضاديف مف  ضد بكتريا المكورات العنقودية المقاومة لمضادات الحياة اذ اف 
Bacteriostaticالنوع المثبط  ويعمالف عمى تثبيط تصنيع البروتينات   Inhibition of protein 

Synthesis  50مف خالؿ ارتباطيا بالوحدةs لمرايبوسـو فيزداد التأثير التأزري القاتؿ لفعؿ المضاديف  
 في الخميط اكثر مما ىو عميو في حالة استعماؿ كؿ مضاد لوحده .



ما بالنسبة لممضادات القاتمة ا Bacteriocidal فتـ خمط مضاد   Vancomycin والذي يعود  
Gentamicinلممجموعة الكاليكوببتيدية مع مضاد  والذي يعود لمجموعة االمينوكاليكوسيدية   

Vancomycinوكررت عممية الخمط بنفس االلية السابقة فثُبت مضاد  واعتبر مادة فعالة  
Gentamicinثابتة  التركيز في جميع نسب الخمط وُغيرت نسب خمط مضاد  فقد وجد نسبة الخمط  
Vancomycin مع   Gentamicin بنسبة )   1:3 ( ىي االفضؿ مف خالؿ مالحظة نوع التأثير  

Staphylococci   العنقودية  المكورات عمى عزالت  مف نسب الخمط   الناتج نة والمتضم    S.     

aureus و   .  S. epidermidis 

4-35تبيف الجداوؿ )    ( ، ) 36-4   ( ، ) 37-4   ( ، ) 38-4 في  اً كبير  اً ( حدوث انخفاض 
MICقيـ التركيز المثبط االدنى  لممضادات بعد عممية خمط مضاد   Vancomycin  مع 

Gentamicin   ( وبنسب 1:0.5   ، 1:1   ، 1:2   ، 1:3 S. aureus    بكخشَب( عمى عزالت   مما  
 ىي عميو في حالة استعماؿ كؿ مضاد لوحده  .

4-تبيف االشكاؿ )   21 ( ، ) 22-4   ( ، ) 23-4   ( ، ) 24-4 ( مدى انخفاض قيـ   MIC 

MICلمخميط مقارنة مع قيـ  لمضاد   Vancomycin لوحده وباالعتماد عمى نقطة توقفو        

(B.p32.) 

 كاف تأثير خمط  إذVancomycin  معGentamicin     ( تأثيرا تأزريًا عمى  1:0.5بنسبة )

،وتأثيرًا اضافيا عمى ثالث  30%وغير مؤثر عمى ثالث عزالت بنسبة  20%عزلتيف فقط بنسبة 

-35كما في الجدوؿ     ) 20%، اما التأثير التضادي فكاف عمى عزلتيف بنسبة  30%عزالت بنسبة 

 . 22،ممحؽ  (4

  ( تأثيرًا تأزرًيا عمى اربع عزالت بنسبة  1:1سجمت نتائج الخمط بنسبة )%وغير مؤثر عمى  40 ،

، كما في الجدوؿ                  40%، وتأثيرا اضافيا عمى اربع عزالت بنسبة  20%عزلتيف بنسبة 

 .  23،ممحؽ ( 36-4) 



  ( تأثيرًا تأزريًا عمى سبع عزالت بنسبة  1:2بينت نتائج الخمط بنسبة )%وغير مؤثر عمى  70 ،

كما في الجدوؿ )    10%، اما التأثير االضافي فكاف  عمى عزلة واحدة بنسبة  20%عزلتيف بنسبة 

 .  24، ممحؽ  ( 4- 37

  ( تأثيرا تأزريا عمى تسع عزالت بنسبة  1:3اظيرت نتائج الخمط بنسبة )%اضافيا   ، وتأثيرا  90

 .  25، ممحؽ  ( 4-38) ، كما في الجدوؿ  10%عمى عزلة واحدة بنسبة 

 

مع  Vancomycinالنسب المئوية لمتأثير التأزري المتزايد عند خمط مضاد  4-25)يبيف الشكؿ) 
Gentamicin    عممية الخمط عمى بكتريا المستعممةمع اختالؼ النسب في   S. aureus 

 

 

 

 

( رأثُر خهط يؼبد ) 35 – 4جذول ) VA   ) Vancomycin   يع Gentamicin (GM)   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:   0.5)  S. aureus 

رلى 

 انعسنخ

1:  0.5ثزركُس   MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

 غُر يؤثر 1 128 256 256 1

 غُر يؤثر 1.5 64 64 128 2

 إػبفخ 0.5 4 16 16 3

 رؼبد 2 16 16 16 4

 إػبفخ 0.5 4 16 16 5

 إػبفخ 1 64 128 128 6

 رؼبد 2 256 256 256 7

 غُر يؤثر 1.5 32 64 32 8

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 9

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 10

 

% فقط5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   



 

 
( اَخفبع لُى رراكُس 21-4شكم ) MIC نًؼبد    Vancomycin ثعذ خهطه يع     Gentamicin  

( نعسالد    1: 0.5ثُسجخ  ) S . aureus 

 

 

 

( رأثُر خهط يؼبد )  36 – 4جذول ) VA   ) Vancomycin   يع Gentamicin (GM)   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب    1:  1)   S. aureus 

 

رلى 

 انعسنخ

1:  1ثزركُس   MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

 َىع انزأثُر

* 

** 

 إػبفخ 0.5 64 256 256 1

 غُر يؤثر 1.5 64 64 128 2

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 3

 إػبفخ 0.5 4 16 16 4

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 5

 إػبفخ 0.5 32 128 128 6

 إػبفخ 1 128 256 256 7

 غُر يؤثر 1.5 32 64 32 8

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 9

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 10



 

%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1* *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   

 
 

 

(  اَخفبع لُى  رراكُس  22-4شكم ) MIC نًؼبد    Vancomycin ثعذ خهطه يع    

Gentamicin ( نعسالد    1: 1ثُسجخ  )     S . aureus 

 

( رأثُر خهط يؼبد )  37 – 4جذول ) VA   ) Vancomycin   يع Gentamicin (GM)    ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:  2)     S. aureus 

 

رلى 

 انعسنخ

1:  2ثزركُس    MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزبثُر

* 

 

 رأزرٌ 0.25 32 256 256 1

 غُر يؤثر 1.5 64 64 128 2

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 3

 رأزرٌ 0.5 4 16 16 4

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 5

 رأزرٌ 0.25 16 128 128 6

 أػبفخ 1 128 256 256 7

 غُر يؤثر 1.5 32 64 32 8
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 رأزرٌ 0.25 4 32 32 9

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 10

 

% فقط5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
 

 

( اَخفبع لُى رراكُس23 -4شكم ) MIC نًؼبد    Vancomycin ثعذ خهطه يع     Gentamicin  

( نعسالد    1: 2ثُسجخ  )   S . aureus 

 

 

( رأثُر خهط يؼبد )  38 – 4جذول ) VA   ) Vancomycin   يع Gentamicin (GM)    ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:  3)     S. aureus 

 

رلى 

 انعسنخ

1:  2ثزركُس    MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزبثُر

* 

** 

 رأزرٌ 0.125 16 256 256 1

 رأزرٌ 0.375 16 64 128 2

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 3

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 4

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 5

 رأزرٌ 0.062 4 128 128 6
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 رأزرٌ 0.25 32 256 256 7

 إػبفخ 0.75 16 64 32 8

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 9

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 10

 

%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1فرؽ معنوي عند مستوى الداللة * *  يوجد   

 

 

( اَخفبع لُى  رراكُس24-4شكم ) MIC نًؼبد    Vancomycin ثعذ خهطه يع     Gentamicin  

( نعسالد    1: 3ثُسجخ  )   S . aureus 
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 (  مل/ مكغم )التراكيز المستخدمة في الخلط 



( انُست انًئىَخ نهزأثُر انزأزرٌ انًزساَذ عُذ يؼبد 25- 4شكم) Vancomycin يع   

Gentamicin فٍ عًهُخ انخهط    عهً عسالد  انًسزعًهخيع اخزالف انُست   S . aureus 

 

4-39توضح الجداوؿ )    ( ، ) 40-4   ( ، ) 41-4   ( ، ) 42-4 ( مدى انخفاض قيـ  
MIC لممضادات بعد عممية خمط مضاد   Vancomycin مع   Gentamicin   ( وبنسب 1:0.5   ،
1:1   ، 1:2   ، 1:3 بكخشَب  ( عمى عزالت   S. epidermidis مما ىي عميو في حالة استعماؿ كؿ  

 .مضاد لوحده  

4-26تبيف االشكاؿ )    ( ، ) 27-4   ( ، ) 28-4   ( ، ) 29-4 ( مدى انخفاض قيـ   MIC 
MICلمخميط مقارنة مع قيـ  لمضاد    Vancomycin )لوحده وباالعتماد عمى نقطة توقفو   B.p32) 

  اذ كاف تأثير خمطVancomycin  معGentamicin     ( تأثيرا تأزريا عمى  1:0.5بنسبة )
،وتأثيرا اضافيا عمى خمس عزالت بنسبة % 20بنسبة عزلتيفوغير مؤثر عمى  20%عزلتيف بنسبة 

- 39)           كما في الجدوؿ  10%، اما التأثير التضادي فكاف عمى عزلة واحدة بنسبة  %50
 . 26، ممحؽ  ( 4

  ( تأث 1:1سجمت نتائج الخمط بنسبة ) اما التأثير  50%يرًا تأزريًا عمى خمس عزالت بنسبة ،
 27  ، ممحؽ ( 4- 40، كما في الجدوؿ )  50%االضافي فكاف عمى خمس عزالت ايضا بنسبة 

  ( تأثيرًا تأزريًا عمى سبع عزالت بنسبة  1:2بينت نتائج الخمط بنسبة )%اما التأثير  70 ،

 .  28، ممحؽ  ( 4- 41كما في الجدوؿ )    30%االضافي عمى ثالث عزالت  بنسبة 

  ( تأثيرًا تأزريًا عمى عشر عزالت بنسبة  1:3اظيرت نتائج الخمط بنسبة )%كما في  100 ،

 .29، ممحؽ  (  4- 42الجدوؿ ) 

4-30يبيف الشكؿ )  ( النسب المئوية لمتأثير التأزري المتزايد عند خمط مضاد   Vancomycin يع     

Gentamicin                           في عممية الخمط عمى بكتريا  المستعممة ؼ النسبمع اختال 

      S. epidermidis 



 

( رأثُر خهط يؼبد  39 – 4جذول ) VA   ) Vancomycin   يع Gentamicin (GM)   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:   0.5)  S. epidermidis 

رلى 

 انعسنخ

1:  0.5ثزركُس   MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 غُر يؤثر 1.5 128 128 256 1

 غُر يؤثر 1.5 128 128 256 2

 يزؼبد 2 32 32 32 3

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 4

 إػبفخ 0.5 4 16 16 5

 إػبفخ 0.5 4 16 16 6

 رأزرٌ 0.37 16 128 64 7

 إػبفخ 1 32 64 64 8

 إػبفخ 0.75 64 128 256 9

 إػبفخ 0.75 64 128 256 10

 

%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1* *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
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-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى رراكُس 26 نًؼبد    Vancomycin ثعذ خهطه يع     Gentamicin  

( نعسالد     1: 0.5ثُسجخ  )   S . epidermidis 

 

( رأثُر خهط يؼبد )  40 – 4جذول ) VA   ) Vancomycin   يع Gentamicin (GM)    ثُسجخ

 S. epidermidis    ( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب  1:  1)   
 

 

رلى 

 انعسنخ

1:  1ثزركُس   MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 إػبفخ 0.75 64 128 256 1

 رأزرٌ 0.37 32 128 256 2

 إػبفخ 1 16 32 32 3

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 4

 إػبفخ 0.5 4 16 16 5

 إػبفخ 0.5 4 16 16 6

 رأزرٌ 0.37 16 128 64 7

 إػبفخ 0.5 16 64 64 8

 رأزرٌ 0.37 32 128 256 9

 رأزرٌ 0.37 32 128 256 10

%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1* *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
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-4شكم ) 27 اَخفبع لُى رراكُس (  MIC نًؼبد    Vancomycin ثعذ خهطه يع    

Gentamicin ( نعسالد     1: 1ثُسجخ  )     S . epidermidis 

 

( رأثُر خهط يؼبد )  41 – 4جذول ) VA   ) Vancomycin   يع Gentamicin (GM)    ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:  2)     S. epidermidis 

رلى 

 انعسنخ

1:  2ثزركُس   MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 

 رأزرٌ 0.375 32 128 256 1

 رأزرٌ 0.187 16 128 256 2

 أػبفخ 1 16 32 32 3

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 4

 أػبفخ 0.5 4 16 16 5

 أػبفخ 0.5 4 16 16 6

 رأزرٌ 0.039 4 128 64 7

 رأزرٌ 0.125 4 64 64 8

 رأزرٌ 0.187 16 128 256 9

 رأزرٌ 0.187 16 128 256 10

 

%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1* *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   

 
 



 

-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى  رراكُس  28 نًؼبد    Vancomycin ثعذ خهطه يع     Gentamicin 

( نعسالد     1: 2ثُسجخ  )    S . epidermidis 

 

( رأثُر خهط يؼبد )  42 – 4جذول ) VA   ) Vancomycin   يع Gentamicin (GM)    ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:  3)     S. epidermidis 

 

رلى 

 انعسنخ

1:   3ثزركُس   MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 

 رأزرٌ 0.187 16 128 256 1

 رأزرٌ 0.046 4 128 256 2

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 3

 رأزرٌ 0.125 2 32 32 4

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 5

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 6

 رأزرٌ 0.039 4 128 64 7

 رأزرٌ 0.125 4 64 64 8

 رأزرٌ 0.046 4 128 256 9

 رأزرٌ 0.046 4 128 256 10

 

%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1* *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
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-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى  رراكُس  29 نًؼبد    Vancomycin ثعذ خهطه يع     Gentamicin 

( نعسالد  1: 3ثُسجخ  )          S. epidermidis 

 

 

-4شكم ) Vancomycin( انُست انًئىَخ نهزبثُر انزأزرٌ انًزساَذ عُذ خهط يؼبد 30 يع   

Gentamicin فٍ عًهُخ انخهط عهً عسالد انًسزعًهخ يع اخزالف انُست    

S . epidermidis 

 

كررت عممية خمط المضادات القاتمة السابقة ولكف بطريقة معكوسة ثُبت مضاد  وقد
Gentamicin واعتبر مادة فعالة ثابتة التركيز في جميع نسب الخمط وُغيرت نسب خمط مضاد  

Vancomycin لمعرفة اعمى نسبة تأثير تأزري يمتمكو ىذا الخميط .   
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 ( مل / مكغم )التراكيز المستخدمة في الخلط



Gentamicinفقد لوحظ اف نسبة خمط مضاد  مع مضاد   Vancomycin بنسبة )   1:3 ( ىي  
نعضالث  االفضؿ بالنسبة   S. aureus وبنسبة )   1:2 ( و )   1:3 ( ىي االفضؿ بالنسبة لعزالت   S. 

epidermidis وذلؾ مف خالؿ زيادة التأثير التأزري الناتج مف نسب الخمط    . 

4-43تبيف الجداوؿ )    ( ، ) 44-4   ( ، ) 45-4   ( ، ) 46-4 ( مدى االنخفاض الكبير  
MIC  في قيـ تركيز  لممضادات بعد عممية خمط مضاد  نهخهُط Gentamicin   مع Vancomycin 
1:0.5وبنسب )    ، 1:1   ، 1:2   ، 1:3 ( عمى عزالت بكتريا    S. aureus مما ىي عميو في حالة  

 استعماؿ كؿ مضاد لوحده  .

4-31تبيف االشكاؿ )    ( ، ) 32-4   ( ، ) 33-4   ( ، ) 34-4 ( مدى انخفاض قيـ   MIC 
MICلمخميط مقارنة مع قيـ  لمضاد    Gentamicin لوحده وباالعتماد عمى نقطة توقفو )  B.p64.) 

  اذ كاف تأثير خمطGentamicin    معVancomycin   ( تأثيرًا تأزرياً  1:0.5بنسبة )  عمى
،وتأثيرا اضافيا عمى عزلتيف بنسبة  20%وغير مؤثر عمى عزلتيف بنسبة  30%ثالث عزالت بنسبة 

- 43          كما في الجدوؿ  30%سبة ، اما التأثير التضادي فكاف عمى ثالث عزالت بن %20
 . 30، ممحؽ  ( (4

  ( تأثيرًا تأزريًا عمى اربع عزالت بنسبة  1:1سجمت نتائج الخمط بنسبة )%وغير مؤثر عمى  40 ،
، كما في الجدوؿ )  40%، اما التأثير االضافي فكاف عمى اربع عزالت بنسبة  20%عزلتيف بنسبة 

 .31، ممحؽ  (  4- 44
  ( تأثيرًا تأزريًا عمى سبع عزالت بنسبة  1:2بينت نتائج الخمط بنسبة )%اما التأثير االضافي  70 ،

 32، ممحؽ  ( 4- 45كما في الجدوؿ )    30%فكاف عمى ثالث عزالت  بنسبة 
  ( تأثيرًا تأزريًا عمى عشر عزالت بنسبة  1:3اظيرت نتائج الخمط بنسبة )%كما في  100 ،

 . 33، ممحؽ  ( 4- 46الجدوؿ ) 

4-35يبيف الشكؿ )  ( النسب المئوية لمتأثير التأزري المتزايد عند خمط مضاد   Gentamicin    مع
Vancomycin بكخشَب في عممية الخمط عمى  المستعممة مع اختالؼ النسب  S. aureus  .  

 



 

( رأثُر خهط يؼبد  43 – 4جذول ) Gentamicin (GM)   (  يع VA   ) Vancomycin   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:  0.5)      S. aureus 

 

رلى 

 انعسنخ

1:  0.5ثزركُس    MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزبثُر

* 

 غُر يؤثر 1 128 256 256 1

 غُر يؤثر 1.5 64 64 128 2

 إػبفخ 0.5 4 16 16 3

 رؼبد 2 16 16 16 4

 إػبفخ 0.5 4 16 16 5

 رأزرٌ 0.062 4 128 128 6

 رأزرٌ 0.125 16 256 256 7

 رأزرٌ 0.187 4 64 32 8

 رؼبد 2 32 32 32 9

 رؼبد 2 32 32 32 10

 
% فقط5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
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-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى  رراكُس  31 نًؼبد   Gentamicin ثعذ خهطه يع    Vancomycin  

( نعسالد    1: 0.5ثُسجخ  )  S . aureus 

 

 

( رأثُر خهط يؼبد 44 – 4جذول ) Gentamicin (GM)   (  يع VA   ) Vancomycin    ثُسجخ

 S. aureus   ( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب  1:  1)   

رلى 

 انعسنخ

1:  1ثزركُس    MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

 َىع انزبثُر

* 

 إػبفخ 0.5 64 256 256 1

 غُر يؤثر 1.5 64 64 128 2

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 3

 إػبفخ 0.5 4 16 16 4

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 5

 إػبفخ 0.5 32 128 128 6

 إػبفخ 1 128 256 256 7

 غُر يؤثر 1.5 32 64 32 8

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 9

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 10

 

% فقط5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
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-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى  رراكُس  32 نًؼبد   Gentamicin ثعذ خهطه يع      

Vancomycin ( نعسالد     1: 1ثُسجخ  )    S . aureus 

 

 
 

 

 

( رأثُر خهط يؼبد 45 – 4جذول ) Gentamicin (GM)   (  يع VA   ) Vancomycin    ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب    1:  2)     S. aureus 

 

رلى 

 انعسنخ

1:  2ثزركُس    MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

انخهُط 

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزبثُر

* 

 رأزرٌ 0.25 32 256 256 1

 إػبفخ 0.75 64 64 128 2

 رأزرٌ 0.25 4 16 16 3

 رأزرٌ 0.25 4 16 16 4

 إػبفخ 0.5 4 16 16 5

 إػبفخ 0.5 4 128 128 6

 رأزرٌ 0.093 4 256 256 7

 رأزرٌ 0.125 4 64 32 8

 رأزرٌ 0.187 16 32 32 9

 رأزرٌ 0.187 16 32 32 10

 

% فقط5يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة *      
 



 

MIC( اَخفبع لُى  رراكُس 33 - 4شكم ) نًؼبد   Gentamicin ثعذ خهطه يع   Vancomycin  

( نعسالد     1: 2ثُسجخ  )  S . aureus 

 

 
 
 

( رأثُر خهط يؼبد 46 – 4جذول ) Gentamicin (GM)   (  يع VA   ) Vancomycin   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب    1:  3)  S. aureus 
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رلى 

 انعسنخ

1:  3ثزركُس    MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

 َىع انزبثُر

* 

** 

 رأزرٌ 0.125 16 256 256 1

 رأزرٌ 0.375 16 64 128 2

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 3

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 4

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 5

 رأزرٌ 0.062 4 128 128 6

 رأزرٌ 0.031 4 256 256 7

 رأزرٌ 0.093 2 64 32 8

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 9

 رأزرٌ 0.125 2 32 32 10



%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1الداللة * *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى   

 

 

-4شكم ) MIC(  اَخفبع لُى  رراكُس  34 نًؼبد   Gentamicin ثعذ خهطه يع    Vancomycin 

( نعسالد      1: 3ثُسجخ  )   S . aureus 

 

 

 

-4شكم ) Gentamicin( انُست انًئىَخ نهزبثُر انزأزرٌ انًزساَذ عُذ خهط يؼبد 35 يع   

Vancomycin عًهُخ انخهط عهً عسالد   انًسزعًهخيع اخزالف انُست فٍ    S . aureus 
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 (  مل/مكغم ) التراكيز المستخدمة في الخلط 



4-47توضح الجداوؿ )    ( ، ) 48-4   ( ، ) 49-4   ( ، ) 50-4 نخفاض الكبير في قيـ اال( مدى  
MIC تركيز  لممضادات بعد عممية خمط مضاد  نهخهُط Gentamicin   مع Vancomycin وبنسب  
 (1:0.5   ، 1:1   ، 1:2   ، 1:3 S. epidermidis                  ( عمى عزالت بكتريا  مما ىي   

 عميو في حالة استعماؿ كؿ مضاد لوحده  .

4-36تبيف االشكاؿ )    ( ، ) 37-4   ( ، ) 38-4   ( ، ) 39-4 ( مدى انخفاض قيـ   MIC لمخميط  
MICمقارنة مع قيـ  لمضاد    Gentamicin )             لوحده وباالعتماد عمى نقطة توقفو   B.p 

64  ) .  

  اذ كاف تأثير خمطGentamicin    معVancomycin   ( تأثيرا تأزريا عمى  1:0.5بنسبة )
،وتأثيرا اضافيا عمى خمس عزالت  10%وغير مؤثر عمى عزلة واحدة بنسبة  40%اربع عزالت بنسبة 

 .34، ممحؽ  (  4- 47، كما في الجدوؿ )  50%بنسبة 
 

  ( تأثيرا تأزريا عمى خمس عزالت بنسبة  1:1سجمت نتائج الخمط بنسبة )%اما التأثير  50 ،
 .35، ممحؽ ( 4- 48، كما في الجدوؿ )  50%االضافي فكاف عمى خمس عزالت ايضا بنسبة 

  ( تأثيرا تأزريا عمى تسع عزالت بنسبة  1:2بينت نتائج الخمط بنسبة )%اما التأثير االضافي  90 ،

 .36، ممحؽ  (  4- 49كما في الجدوؿ )    10%فكاف عمى عزلة واحدة  بنسبة 

  ( تأثيرا تأزريا عمى عشر عزالت بنسبة  1:3اظيرت نتائج الخمط بنسبة )%كما في  100 ،

 .  37، ممحؽ  ( 4- 50الجدوؿ ) 

4-40يبيف الشكؿ )  ( النسب المئوية لمتأثير التأزري المتزايد عند خمط مضاد   Gentamicin    مع

Vancomycin في عممية الخمط عمى بكتريا المستعممة مع اختالؼ النسب                           

                           S.  epidermidis 

  تجدر االشارة ىنا اف نتائج خمط مضادGentamicin     معVancomycin   ( 1:3بنسبة )
% لكال نوعي 100بنسبة ىي االفضؿ مف بيف نسب الخمط االخرى الف التاثير التأزري كاف 

 البكتريا .



( رأثُر خهط يؼبد  47 – 4جذول ) Gentamicin (GM)   (  يع VA   ) Vancomycin   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:  0.5)      S. epidermidis 

رلى 

 انعسنخ

1:  0.5ثزركُس   MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

 َىع انزأثُر

* 

** 

 غُر يؤثر 1.5 128 128 256 1

 رأزرٌ 0.375 32 128 256 2

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 3

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 4

 إػبفخ 0.5 4 16 16 5

 إػبفخ 0.5 4 16 16 6

 إػبفخ 0.75 32 128 64 7

 إػبفخ 1 32 64 64 8

 إػبفخ 0.75 64 128 256 9

 رأزرٌ 0.375 32 128 256 10

%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1* *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   

 

 

-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى  رراكُس  36 نًؼبد   Gentamicin ثعذ خهطه يع      

Vancomycin ( نعسالد      1: 0.5ثُسجخ  )    S . epidermidis 
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( رأثُر خهط يؼبد  48 – 4جذول ) Gentamicin (GM)   (  يع VA   ) Vancomycin   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:  1)      S. epidermidis 

رلى 

 انعسنخ

1:  1ثزركُس   MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 إػبفخ 0.75 64 128 256 1

 رأزرٌ 0.37 32 128 256 2

 إػبفخ 1 16 32 32 3

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 4

 إػبفخ 0.5 4 16 16 5

 إػبفخ 0.5 4 16 16 6

 رأزرٌ 0.37 16 128 64 7

 إػبفخ 0.5 16 64 64 8

 رأزرٌ 0.37 32 128 256 9

 رأزرٌ 0.37 32 128 256 10

 

%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1* *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   

 

 

-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى  رراكُس  37 نًؼبد   Gentamicin ثعذ خهطه يع      

Vancomycin ( نعسالد      1: 1ثُسجخ  )    S . epidermidis 
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( رأثُر خهط يؼبد  49 – 4جذول ) Gentamicin (GM)   (  يع VA   ) Vancomycin   ثُسجخ

    ( 2 ( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب    1:    S. epidermidis 

رلى 

 انعسنخ

ثزركُس   MICلُى  2   :1  

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 رأزرٌ 0.375 32 128 256 1

 رأزرٌ 0.187 16 128 256 2

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 3

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 4

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 5

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 6

 رأزرٌ 0.375 16 128 64 7

 إػبفخ 0.5 16 64 64 8

 رأزرٌ 0.375 32 128 256 9

 رأزرٌ 0.1875 16 128 256 10

 

%5مستوى الداللة  *    يوجد فرؽ معنوي عند  
%1* *  يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   

 
 

 

-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى  رراكُس38 نًؼبد   Gentamicin ثعذ خهطه يع

Vancomycin                    (  نعسالد      1: 2ثُسجخ ) S . epidermidis 
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( رأثُر خهط يؼبد  50 – 4جذول ) Gentamicin (GM)   (  يع VA   ) Vancomycin   ثُسجخ

( فٍ لُى انزراكُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   1:  3)      S. epidermidis 

 

رلى 

 انعسنخ

1:  3ثزركُس   MICلُى   

VA 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

GM 

 نىدذح

 يبَكروغراو/يم

 انخهُط

 يبَكروغراو/يم

FIC 

Index 

َىع 

 انزأثُر

* 

** 

 رأزرٌ 0.046 4 128 256 1

 رأزرٌ 0.046 4 128 256 2

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 3

 رأزرٌ 0.25 4 32 32 4

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 5

 رأزرٌ 0.25 2 16 16 6

 رأزرٌ 0.093 4 128 64 7

 رأزرٌ 0.62 2 64 64 8

 رأزرٌ 0.046 4 128 256 9

 رأزرٌ 0.046 4 128 256 10

 

%5*    يوجد فرؽ معنوي عند مستوى الداللة   
%1معنوي عند مستوى الداللة * *  يوجد فرؽ   

 

 

-4شكم ) MIC( اَخفبع لُى  رراكُس  39 نًؼبد   Gentamicin ثعذ خهطه يع      

Vancomycin                   (  نعسالد      1: 3ثُسجخ ) S . epidermidis 
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-4شكم ) Gentamicin( انُست انًئىَخ نهزأثُر انزبزرٌ انًزساَذ عُذ خهط يؼبد 40 يع  

Vancomycin فٍ عًهُخ انخهط عهً عسالد                   انًسزعًهخ يع اخزالف انُست  

epidermidis   . S 

Deresinskiتوافقت نتائج دراستنا الحالية مع نتائج    ( ، 2009 ( الذي بيف اىمية استعماؿ  
Vancomycinمضاد  مع   Gentamicin واعطى فعالية عالية في عالج االصابات التي تسببيا  

aureus S.   ( ، 2007المقاومة لممثيسيميف . واتفقت ايضا مع نتائج زيداف ( اذ بينت مدى انخفاض  
MICقيـ  لمخميط عما ىو عمية عف قيـ   MIC لكؿ مضاد قبؿ الخمط وبذلؾ اصبحت البكتريا   

جاءت ىذه النتيجة ايضا مؤيدة لمػ المقاومة حساسة لممضاد وبتراكيز واطئة و  Gleckman   و
Czachor   ( ، 2000 ( الذي بيف اف المزج بيف مضاديف الػ   Vancomycin وانـ   Gentamicin 

ضذ  فعؿ المضاد االوؿ  َُحفض S. aureus خارج جسـ الكائف الحي واف السبب الذي يقؼ وراء ىذا  
 التأثير غير معروؼ .

Mayersاشار    ( ، 2009 خمط مضاد مف المجموعة الكاليكوببتيدية                 ( الى  
  ( glycopeptides ( مع اخر مف المجموعة االمينوكاليكوسيدية يكوف ذا فعالية عالية ضد البكتريا  

الموجبة لصبغة كراـ وخصوصا التي تمتمؾ مقاومة عالية لمضادات الحياة اذ اف عممية الخمط تزيد مف 
تعمؿ المضادات الكاليكوببتيدية عمى تثبيط بناء الجدار الخموي  إذلمضادات التأثير التأزري لتمؾ ا
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 (  مل/مكغم ) التراكيز المسخدمة في الخلط



Inhibitionof Cell wellSynthesis وتعمؿ المضادات االمينوكاليكوسيدية عمى تثبيط تصنيع  
Inhibition of protein Synthesis البروتيف  .  

Huبينت الدراسة التي قاـ بيا  واخروف ، )   2015 ( انو عند خمط مضاد مف المجموعة  
Gentamicinاالمينوكاليكوسيدية ) ( مع مجموعة الكاليكوببتدية   Vancomycin) ( او مجموعة  
) البيتاالكتاـ  β-Lactame S. aureus  ( يكوف ذا تأثير فعاؿ عمى عزالت  المقاومة ليذه المجموعة  

اصبحت العزالت المقاومة حساسة .فبعد عممية الخمط  لممثيسيميفمف المضادات او المقاومة   

Bacteriostaticخالؿ دراستنا الحالية تـ خمط مضاديف احدىما مف النوع المثبط  وىو        
      Erythromycin و   Clindamycin مع مضاد اخر مف النوع القاتؿ   Bacteriocidal    

Penicillin G وكانت نسبة الخمط )   1:0.5   ، 1:1   ، 1:2   ، 1:3 ( واثناء تجربة الخمط ثُبت مضاد  
Penicillin G  واعتبر مادة فعالة ثابتة التركيز في جميع نسب الخمط ، اذ تـ خمطو مع مضاد 

Erythromycin يشة ويع   Clindamycin مرة اخرى ضد عزالت المكورات العنقودية  
Staphylococci  .  

4-51يبيف الجدوؿ )  ( مدى ازدياد قيـ   MIC ممية خمط مضاد لممضادات بعد ع  Penicillin G مع  
Erythromycin وبنسب )   1:0.5 و   1:1 و   1:2 و   1:3                    ( عمى عزالت بكتريا  

S. aureus مما ىي عميو في حالة استعماؿ مضاد   Erythromycin لوحده .   

4-41تبيف االشكاؿ )    ( ، ) 42-4   ( ، ) 43-4   ( ، ) 44-4 ( مدى ازدياد قيـ   MIC لمخميط  

MICمقارنة مع قيـ  لمضاد   Erythromycin لوحده وباالعتماد عمى نقطة توقفو   B.P 64)) 

4-51جذول )  ( رأثُر خهط يؼبد   Penicillin G يع )   E   ) Erythromycin وثُست                

 (1:0.5   , 1:1   , 1:2   , 1:3 ( فٍ لُى رركُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   S. aureus  .  

 

 رلى

 انعسنخ

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/ يم

MICلُى  يخزهفخ  نهخهُط ثزراكُس    

1:0.5 

 

1:1 1:2 1:3 

1 256 256 256 512 512 

2 256 256 256 512 512 



3 512 512 512 1024 1024 

4 256 512 512 512 512 

5 512 1024 1024 1024 1024 

6 1024 1024 1024 1024 1024 

7 1024 1024 1024 1024 1024 

8 512 512 1024 1024 1024 

9 512 512 512 1024 1024 

10 512 1024 1024 1024 1024 

 

 

 
 

( ازدَبد لُى رراكُس41-4شكم ) MIC نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع  Penicillin G       

( عهً عسالد 1:0.5ثُسجخ)                       S . aureus 
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رراكُس( ازدَبد لُى 42- 4شكم ) MIC نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع    Penicillin G  

( عهً عسالد  1:1ثُسجخ ) S . aureus 

 

 

( ازدَبد لُى رراكُس43- 4شكم ) MIC نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع    Penicillin G  

( عهً عسالد 1:2ثُسجخ ) S . aureus 

 

 

( ازدَبد لُى رراكُس44- 4شكم ) MIC نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع    Penicillin G  

( عهً عسالد  1:3ثُسجخ ) S . aureus 

4-52يبيف الجدوؿ )  ( مدى ازدياد قيـ   MIC لممضادات بعد عممية خمط مضاد   Penicillin G مع  
Erythromycin وبنسب )   1:0.5   ، 1:1   ، 1:2   ، 1:3 ( عمى عزالت بكتريا   S. epidermidis 

Erythromycinمما ىي عميو في حالة استعماؿ مضاد  لوحده .   

4-45تبيف االشكاؿ )    ( ، ) 46-4   ( ، ) 47-4   ( ، ) 48-4 ( مدى ازدياد قيـ   MIC لمخميط  
MICمقارنة مع قيـ  لمضاد   Erythromycin لوحده وباالعتماد عمى نقطة توقؼ مضاد  

Erythromycin  B.p.64)  . )  

0

2

4

6

8

0.5 1 2 4 16 32 64 128 256 512 1024 

ت 
ال
عز

 ال
دد

ع
 

 (مل/ مكغم ) التركيز 

MIC   E

MIC  للخلٌط 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0.5 1 2 4 16 32 64 128 256 512 1024 

ت 
ال
عز

دال
عد

 

 (مل /مكغم )التركيز 

MIC  E

MIC  للخلٌط 



4-52جذول )  ( رأثُر خهط يؼبد   Penicillin G يع )   E   ) Erythromycin وثُست   

 (1:0.5   , 1:1   , 1:2    , 1:3 ( فٍ لُى رركُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب   S. epidermidis 

 

 رلى

 انعسنخ

E 

 نىدذح

 يبَكروغراو/ يم

MICلُى  نهخهُط ثزراكُس يخزهفخ   

1:0.5 1:1 1:2 1:3 

1 64 256 256 512 512 

2 256 256 512 512 512 

3 556 512 512 512 512 

4 256 512 1024 1024 1024 

5 128 256 256 512 512 

6 256 512 512 512 512 

7 512 1024 1024 1024 1024 

8 1024 1024 1024 1024 1024 

9 256 256 512 512 512 

10 256 512 512 512 512 

 

 

- 4شكم ) MIC( ازدَبد لُى رراكُس45 نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع   

Penicillin G ( عهً عسالد  1:0.5ثُسجخ )   S . epidermidis 
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- 4شكم ) MIC( ازدَبد لُى رراكُس46 نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع    Penicillin G  

( عهً عسالد 1:1ثُسجخ ) S . epidermidis 

 

 

- 4شكم ) MIC( ازدَبد لُى رراكُس47 نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع    Penicillin G  

( عهً عسالد  1:2ثُسجخ ) S . epidermidis 

 

- 4شكم ) MIC( ازدَبد لُى رراكُس48 نًؼبد   Erythromycin ثعذ خهطه يع    Penicillin G  

( عهً عسالد  1:3ثُسجخ ) S . epidermidis 
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4-53يبيف الجدوؿ )  ( مدى ازدياد قيـ   MIC لممضادات بعد عممية خمط مضاد  
Penicillin G يع   Clindamycin وبنسب )   1:0.5   ، 1:1   ، 1:2   ، 1:3   ( عمى عزالت بكتريا 

S. aureus مما ىي عميو في حالة استعماؿ مضاد   Clindamycin لوحده .   

4-49تبيف االشكاؿ )    ( ، ) 50-4   ( ، ) 51-4   ( ، ) 52-4 ( مدى ازدياد قيـ   MIC لمخميط  
MICمقارنة مع قيـ  لمضاد   Clindamycin لوحده وباالعتماد عمى نقطة توقؼ مضاد        

Clindamycin ((B. P 64    .  

4-53جذول )  ( رأثُر خهط يؼبد   Penicillin G يع )   CD   ) Clindamycin وثُست    1:0.5)   ,

1:1   , 1:2   , 1:3 ( فٍ لُى رركُس انًثجطخ انذَُب نجكزرَب    S. aureus  .  

 

 رلى

 انعسنخ

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/ يم

ثزراكُس يخزهفخ نهخهُط    MICلُى   

1:0.5 1:1 1:2 1:3 

1 256 256 256 512 1024 

2 64 64 256 256 512 

3 1024 1024 1024 1024 1024 

4 128 256 256 512 512 

5 128 128 256 512 1024 

6 128 256 256 512 1024 

7 1024 1024 1024 1024 1024 

8 128 256 256 256 1024 

9 64 256 256 256 512 

10 64 128 256 256 512 

 

 

-4شكم ) Clindamycinنًؼبد   MIC( ازدَبد لُى رراكُس 49 ثعذ خهطه يع   Penicillin G  

( عهً عسالد  1:0.5ثُسجخ)  S . aureu 
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-4شكم ) MIC( ازدَبد لُى رراكُس 50 نًؼبد   Clindamycin ثعذ خهطه يع   Penicillin G       

( عهً عسالد  1:1ثُسجخ )                S . aureus 

 

 

-4شكم ) MIC( ازدَبد لُى رراكُس 51 نًؼبد   Clindamycin ثعذ خهطه يع   Penicillin G       

( عهً عسالد  1:2ثُسجخ )                S . aureus 

 

 

-4شكم ) MIC( ازدَبد لُى رراكُس 52 نًؼبد   Clindamycin ثعذ خهطه يع   Penicillin G       

( عهً عسالد  1:3ثُسجخ )                S . aureus 
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4-54يبيف الجدوؿ )  ( مدى ازدياد قيـ   MIC يضبد لممضادات بعد عممية خمط   Penicillin G يع  

Clindamycin وبنسب )   1:0.5   ، 1:1   ، 1:2   ، 1:3 ( عمى عزالت بكتريا    S. epidermidis 
Clindamycinمما ىي عميو في حالة استعماؿ مضاد  لوحده .   

4-53تبيف االشكاؿ )    ( ، ) 54-4   ( ، ) 55-4   ( ، ) 56-4 ( مدى ازدياد قيـ   MIC لمخميط  
MICمقارنة مع قيـ  لمضاد   Clindamycin لوحده وباالعتماد عمى نقطة توقؼ مضاد  

Clindamycin  ( B.P 64  . )  

4-54جذول )  ( رأثُر خهط يؼبد   Penicillin G يع )   CD   ) Clindamycin وثُست   1:0.5)   ,

1:1   , 1:2   , 1:3 ( فٍ لُى رركُس انًثجطخ انذَُب  نجكزرَب    S. epidermidis 

 

 رلى

 انعسنخ

 

CD 

 نىدذح

 يبَكروغراو/ يم

MICلُى  نهخهُط   ثزراكُس يخزهفخ   

1:0.5 1:1 1:2 1:3 

1 1024 1024 1024 1024 1024 

2 512 256 512 1024 1024 

3 32 64 64 128 512 

4 32 32 64 128 512 

5 32 32 64 128 512 

6 32 64 64 128 512 

7 64 32 64 256 512 

8 1024 1024 1024 1024 1024 

9 1024 1024 1024 1024 1024 

10 512 256 512 1024 1024 
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-4شكم ) MIC( ازدَبد لُى رراكُس 53 نًؼبد   Clindamycin ثعذ خهطه يع   Penicillin G       

( عهً عسالد  1:0.5ثُسجخ )                S . epidermidis 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-4شكم ) MIC( ازدَبد لُى رراكُس 54 نًؼبد   Clindamycin ثعذ خهطه يع   Penicillin G       

( عهً عسالد  1:1ثُسجخ )                S . epidermidis 

 

 

-4)شكم  MIC( ازدَبد لُى رراكُس 55 نًؼبد   Clindamycin ثعذ خهطه يع   Penicillin G       

( عهً عسالد  1:2ثُسجخ )                S . epidermidis 
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-4شكم ) MIC( ازدَبد لُى رراكُس 56 نًؼبد   Clindamycin ثعذ خهطه يع   Penicillin G       

( عهً عسالد  1:3ثُسجخ )                S . epidermidis 

Ocampoتوافقت نتائج دراستنا مع ماتوصؿ اليو  واخروف، )   2014 ( اذ بيف اف عممية خمط مضاد  

Bacteriostaticمف النوع  مع مضاد مف نوع   Bacteriocidal يؤدي الى حدوث تفاعؿ تضادي  

Strong antagonisticقوي  لو  اي اف عمؿ المضاديف معا اقؿ مف عمؿ المضاد الواحد منيا 

واخروف ،)   Ugwuاستعمؿ عمى انفراد . وتوافقت ايضا مع نتائج  2013 ( الذي اشار عند خمط  

Clindamycinمضاد  مع اي نوع مف المضادات القاتمة يؤدي الى احداث تأثيرا تضاديا وارتفاع كبير  

MICفي قيـ  لممضادات بعد عممية الخمط مما ىو عميو في قيـ   MIC لممضاد لوحده .   

8-4  Plasmid  Profile    النسق البالزميدي     

) تـ التحري عف المحتوى البالزميدي لػ   Staphylococci( عزالت مف بكتريا المكورات العنقودية 10

5تضمنت )  ( عزالت تعود لمنوع    S. aureus و )   5 ( عزالت تعود لمنوع   S. epidermidis 

 Pure Yield   ببسخعًبل
TM

 Plasmid   Miniprep System ) قبؿ شركة  انًجهض يٍ  U.S.A   )

Promega وتميزت ىذه العزالت بأنيا مختمفة في مصادر عزليا وفي انتاجيا لعوامؿ الضراوة واكثر  

1العزالت مقاومة لمضادات الحياة وىذه العزالت ىي )    ،3  ، 7   ، 8   ، 10 نهُىع  ( تعود   S. 

epidermidis والعزالت )   3   ، 4   ، 7   ، 9   ، 10 ( تعود لمنوع   aureus . S ، وبعد عزؿ الدنا  
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 Staphylococciالبالزميدي وترحيمو عمى ىالـ االكاروز وجد اف جميع العزالت المكورات العنقودية  

7حاوية عمى بالزميد واحد ماعدا العزلة رقـ )  S. epidermidis   ( التي تعود لمنوع    كانت حاوية   

4-57عمى بالزميديف وكما موضح في الشكؿ                         )   . )  

Akinjogunlaتوافقت  نتائج الدراسة الحالية مع ماتوصؿ اليو  و   Enbulele   ( ، 2010 ( الى اف  

Staphylococciجميع عزالت  و      S. aureus ومف ضمنيا   S. epidermidis كانت حاوية عمى  

)                    حزمة بالزميدية واحدة تمتمؾ نفس الحجـ اذ بيف اف حجـ بالزميد عزالتو كاف 

23.130 Kbp توافقت نتائجنا مع ما توصؿ اليو  وقد( .   Obajuluwa واخروف ، )   2015 ( الى  

S. aureus اف جميع عزالت    انت مقاومة لكال والمعزولة مف اخماج سريرية مختمفة والتي ك 

Vancomycin المضاديف و    Gentamicin كانت تحتوي عمى بالزميد.   

Ugboguوتوافقت ايضا مع  وجماعتو ، )   2011 ( الذي اشار الى اف جميع عزالت  

Staphylococci تحمؿ بالزميدات مقاومة مضادات الحياة وبأعداد مختمفة فيناؾ عزالت تحتوي عمى  

حزمة بالزميدية واحدة وعزالت تحتوي عمى حزمتيف بالزميديتيف ومجموعة اخرى تحمؿ ثالث حـز 

. واخرى تحوي عمى اربع حـز بالزميدية ذات اوزاف جزئية مختمفة  

 

 

Plasmid    DNA  



-4)   شكم 57      Staphylococcus    epidermidis     نعسالد  انزردُم انكهرثبئٍ     (

aureus                               Staphylococcus      0.7ثبسزعًبل هالو االكبروز ثزركُس , %

دلُمخ  90فىنذ / سى  نًذح  75  

نهُىع  1:  عضنت   1انًسبس سلى   S. epidermidis 

نهُىع     3: عضنت  2انًسبس سلى  S. epidermidis 

نهُىع     7: عضنت  3انًسبس سلى   S. epidermidis 

نهُىع     8: عضنت   4انًسبس سلى  S. epidermidis 

نهُىع    10: عضنت   5انًسبس سلى   S. epidermidis 

نهُىع   3: عضنت   6انًسبس سلى  S. aureus 

نهُىع     4: عضنت  7انًسبس سلى   S. aureus 

نهُىع    7:  عضنت   8سلى  انًسبس  S. aureus 

نهُىع      9: عضنت  9انًسبس سلى  S. aureus 

نهُىع    10:  عضنت  10انًسبس سلى   S. aureus 

    

 Conclusionsاالسزُزبجبد        

 Staphylococcusىي السائدة بيف   S.epidermidisو   S.aureusكانت نسبة عزالت   -1
 spp   المعزولة مف أخماج سريرية مختمفة أي تعد مف  أكثػر انػواع البكتريػا المسػببة لالمػراض

 اذ كانت النسبة االكبر لمعزالت ضمف عينات الجروح .
 

امتمكػػت معظػػـ العػػزالت قيػػد الدراسػػة عمػػى عػػدد مػػف عوامػػؿ الضػػراوة مثػػؿ انتػػاج الييمواليسػػيف و  -2
 امتالكيا لمضخات الدفؽ . فضال عفانتاج الغشاء الحيوي 

 

مقاومتيا  فضال عف% 100بنسبة   Penicillin Gأظيرت العزالت مقاومة عالية ضد مضاد  -3
        Erythromycin  ,Clindamycin  ,Vancomycinالػػػػػػػػى مضػػػػػػػػادات 

,Gentamicin  . وبنسب مختمفة 
 



يػػػاتي واحػػػد( اذ امتمكػػت العػػػزالت مقاومػػػة متعػػػددة لمضػػػادات الحياة)مقاومػػػة الكثػػػر مػػػف مضػػػاد ح -4
)       لػػعزلة بكتيرية لكال النػوعيف امتمكػت مقاومػة متعػددة   10مف اصؿ  7بينت النتائج اف 

ضػػوئو قسػػمت العػػزالت الػػى مجمػػوعتيف المجموعػػة االولػػى كانػػت  وفػػي( مضػػاد حيػػاتي ، 4-8
( مضػاداحياتيا وعميػو 2-1( مضػادًا  حياتيػا والمجموعػة الثانيػة كانػت مقاومػة )8-4) ػمقاومة لػ

 اصبحت الجموعة االولى ىي السائدة .
 

 aureusامتمكت العزالت  النسؽ السائد  لممقاومة المتعددة لمضادات الحياة فكاف النسؽ لعزلة  -5

 . S   هوىPG – CD - E –AZM – GEN  - AK – TE  - CIP   ولعزلػة       S. 

epidermidis   VA-  PG – E – AZM –C- GEN – AK  -TE  - TOB 
   

( ونتػػػائج  1:3بنسػػػبة )  Clindamycinيوووع   Erythromycinأظيػػػرت نتػػػائج خمػػػط مضػػػاد  -6
(  ىػػػػػػي  1:3( و) 1:2بنسػػػػػػبة  )  Erythromycinيووووووع     Clindamycinخمػػػػػػط مضػػػػػػاد 

 االفضؿ بيف النسب االخرى  .
 
 
 
 
 

  

 

( و نتػائج خمػط  1:3بنسػبة ) Gentamicinيوع    Vancomycin خمط مضػادأظيرت نتائج  -7
(  ىي االفضؿ بيف  1:3( و) 1:2بنسبة  )  Vancomycinيع      Gentamicinمضاد   

 النسب االخرى .

8 نتائج خمط مضادأظيرت  -  Gentamicin     يع  Vancomycin (  ىي  1:3بنسبة  )        
% لكال 100الف التاثير التأزري كاف بنسبة  في عممية الخمط بيف النسب االخرى مف االفضؿ        

البكتريا .  نوعي   

                مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع   Clindamycinو  Erythromycin  أظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائج خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط المضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديف -9
Penicillin G  فػي قػيـ   اً كبيػر  اً حدوث ازديادMIC   لممضػادات بعػد عمميػة الخمػط ممػاىي عميػو

 في حالة استعماؿ كؿ مضاد لوحده .



بينت  نتائج  المحتوى البالزميدي لعزالت   -  10 S . aureus   S . epidermidis بانيا    
 تحتوي  عمى  بالزميد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recommendationsانزىطُبد     

اخػػػرى مثػػػؿ وحػػػدات القسػػػطرة القمبيػػػة واجيػػػزة  اجػػػراء دراسػػػة لعػػػزؿ المكػػػورات العنقوديػػػة مػػػف مصػػػادر -1

 الغسيؿ الكموي وغيرىا مف االجيزة الطبية لمعرفة مدى انتشار ىذه البكتريا في المستشفيات .

استخداـ انواع اخرى مف  المضادات في عممية الخمط ضد العزالت الممرضة ومالحظة نوع التاثير  -2

 الناتج مف عممية الخمط . 

      ( Real - Time    PCR )باستخداـ تقنية  سؤولة عف تشفير السموـالم الكشؼ عف الجينات -3

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر العربية

 روؼ تحديد الظػ( .  2009سعود ، غازي منعـ عزيز الخفاجي ، زىره محمود . )  اسماء ، محمود

المعزولػة محميػا .  Staphylococcus aureus AGIOمػف بكتريػا  زالمثمػى النتػاج انػزيـ البروتيػ

 . 26  -10 :( 1)   8العراقية لمتقانات االحيائية .  المجمة

  ( . تأثير مكونات بعض المحاليؿ الوريدية عمى بكتريا 2010البارودي ، ايناس سامي محمود . ) 

 Staph.epidermidis     و Staph.aureusمػف المػوزتيف ، رسػالة ماجسػتير ، كميػة  انًعضونوت

 جامعة الموصؿ . ،التربية 



  ( . دراسػػػػة وراثيػػػػة لبكتريػػػػا  2012التميمػػػػي ، احمػػػػد عيسػػػػى جعفػػػػر . )Staphylococus spp 

 . رسالة ماجستير ، كمية التربية لمعمـو الصرفة ، جامعة ديالى  الفانكومايسيفالمقاومة لمضاد 

 محمػػػد محمػػػػد ، ابػػػو زويػػػدة ، عبػػػػد الباسػػػط رمضػػػػاف .  ،االمػػػػاـ ; ومي ، عبػػػدالرزاؽ سػػػػميماف تػػػال                

( . اساسػػػػػيات التشػػػػػػخيص البكتريولػػػػػػوجي المعممػػػػػػي السػػػػػػريري . مركػػػػػػز بحػػػػػػوث التقنيػػػػػػات  2013) 

 االحيائية .

  ( . دراسػػة بكتريولوجيػػة ووراثيػػة لمعنقوديػػات السػػالبة لالنػػزيـ المخثػػر  2006جاسػػـ ، نيػػاد كػػاظـ . )

 جامعة بابؿ . ،كمية العمـو  ،الة ماجستير لبالزما الدـ . رس

  ( . دراسػػػػة بكتريولوجيػػػػة ومناعيػػػػة عمػػػػى بعػػػػض  2006الحسػػػػناوي . ضػػػػياء شػػػػناف عبػػػػدالكاظـ . )

فػػي محافظػػة النجػػؼ االشػػرؼ . رسػػالة  لتيابػػات المػػوزتيف الحػػاد والمػػزمفالبكتريػػا اليوائيػػة المسػػببة ال

 جامعة الكوفة . ،ماجستير ، كمية العمـو 

  ، ( . دراسػػػػة حساسػػػػية جرثوميػػػػة  2007محمػػػػود زكػػػػي ، النعيمػػػػي ، انفػػػػاؿ عبدالسػػػػالـ . ) الحسػػػػو

Staphylococcus aureus   . 144 : ( 1)   19 ،التربيػة والعمػـ  مجمػةلممضادات الحياتيػة – 

154. 

  ( . مقارنة وراثية وبكتريولوجية بيف 2014سيؼ عمي . )  ،الحيالي  Streptococcus spp و  

Staphylococcus spp  المقاومػػة لمضػػػادات الػػػػMacrolid  والمعزولػػة مػػػف اصػػػابات سػػػريرية

 جامعة بغداد . ،مختمفة . رسالة ماجستير ، كمية التربية لمعمـو الصرفة 

  ( . التحري عػف قػدرة بعػض االنػواع البكتيريػة عمػى انتػاج المػادة  2013خضر ، ايماف محمود . )

 . 49 – 36 :  1  24المخاطية . كمية عمـو الرافديف ، 



  ( . دراسػػػػة بكتريولوجيػػػػة ووراثيػػػػة لممكػػػػورات 2008الخضػػػػيري ، ميعػػػػاد كػػػػاظـ عمػػػػي . )  العنقوديػػػػة

شػػرؼ  . رسػػالة ماجسػػتير ، يسػػيميف المعزولػػة مػػف مستشػػفيات مدينػػة النجػػؼ االثالذىبيػػة المقاومػػة لمم

 جامعة الكوفة . ،كمية التربية لمبنات 

  ( . اال 2008الخفاجي ، زىػرة محمػود . ) حيػاء العالجيػة معيػد اليندسػة الوراثيػة والتقانػة االحيائيػة

 لمدراسات العميا . جامعة بغداد .

  الػػػػػػػػػػػػػدفؽ  مضػػػػػػػػػػػػخات( .  2014) .خميفػػػػػػػػػػػػة ، احػػػػػػػػػػػػػالـ عبػػػػػػػػػػػػػداهللEffluxpump  فػػػػػػػػػػػػػي بكتريػػػػػػػػػػػػػا

Staphylococcus aureus الجامعػػػػة  ،يسػػػػيميف رسػػػػالة ماجسػػػػتير ، كميػػػػة العمػػػػـو ثالمقاومػػػػة لمم

 المستنصرية .

  ( . دراسػػة اىميػػة مػػزج مركبػػات  2010الػػدىاف ، بػػاف عبػػاس . )Macrolide  شػػبو المصػػنعة فػػي

كميػة  ،مقاومة المكورات الذىبية العنقودية في الزجاج وداخػؿ الجسػـ الحػي . رسػالة ماجسػتير  تثبيط

 جامعة بغداد . ،الطب البيطرية 

  ( . اخمػاج المستشػفيات الناتجػة عػف المكػورات العنقوديػة  2005الزىيري ، عيود عقيؿ راضػي . )

 جامعة بغداد . –كمية التربية ) ابف الييثـ (  ،الذىبية في محافظة ديالى . رسالة ماجستير 

  ( . تػػأثير  2009و محمػػد ، عمػػي صػػادؽ . ) القػػزاز ، عبػػدالكريـ عبػػدالرزاؽ  ،زيػػداف ، اسػػراء عمػػي

 مجمػةالمعزولػة سػريريا .  Staphylococcus aureus الجمػع بػيف مضػادات الحيػاة عمػى بكتريػا 

 . (4)   6 جامعة بغداد ،،، كمية العمـو  قسـ التقنيات االحيائية ،جامعة بغداد لمعموـ

  ( 2014سػػػعدي . )  يػػػةالسػػػعدي ، عػػػادؿ عبيػػػد حسػػػوف ، عبػػػاس فاضػػػؿ ، ريػػػاض كػػػرار وجميور. 

 مجمػػة برونكتيف مػػف بكتريػػا المكػػورات العنقوديػػة الذىبيػػة . ياسػػتخالص وتنقيػػة البػػروتيف المػػرتبط بالفػػا

 . 1309 – 1303 :(  22)  3 ،عمـو الصرفة والتطبيقية الجامعة بابؿ ، 



  ( . 2011سػػػمير مرعػػػي ).  المعػػػزوالت الجرثوميػػػة وحساسػػػيتيا لممضػػػادات الحيويػػػة فػػػي مستشػػػفى

 العدد االوؿ .،(  27طفاؿ بجامعة دمشؽ . كمية دمشؽ لمعمـو الصحية . ) اال

  ( تحديػػد العوامػػؿ الوراثيػػة المسػػؤولة عػػف  2012باسػػمة احمػػد )  ،فاطمػػة عبػػودي و عبػػداهلل  ،عمػػي

 لمتقانػاتالعراقيػة  المجمػة Staphylococcus Sciurصفة المقاومة لممضادات الحياة فػي جرثومػة 

 .  182-195 : ( 2)  11 . االحيائية

 البكتيرية لممضادات الحيوية المقاومة( . المضادات الحيوية .  2011)  . المرجاني ، محمد فرج. 

 .  255 ،دار دجمة ، عماف   ،الطبعة االولى  

  ( . 2012عبػػػد اهلل ، سػػػييؿ نجػػػـ .)   ;عبػػػودي ، عمػػػاد حػػػاـز   ;المشػػػيداني ، كمػػػاؿ عمػػػواف

. انطبعووت االونووً . داس بببووم    SPSSاالختبػػارات االحصػػائية تطبيقػػات محوسػػبة بأسػػتخداـ برنػػامج 

 نهطببعت انًحذودة .
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(  أستمارة المعمومات الخاصة بالمرضى 1)  رقم ممحق  

 مكان العزل  السكن  العمر الجنس  اسم المريض  ت

1      
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4      

5      

6      
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10      

 



 

 

 

 

 

 

 

 VITEK2 : الفحوصات الكيموحيوية التي يقوم بها جهاز (2ممحق رقم )

سلى 

 انحفشة

اسى االخخببس                       انًخخصش   حشكُض انًشكب     

2 D- Amygdalin     AMY 0.1875 mg 

4 Phosphatidylinositol  Phospholipase C PlPLC 0.015 mg 

5 D- Xylose dxyl 0.3 mg 

8 Arginine dihydrolase 1 ADH 1 0.111 mg 

9 B- Galactosidase    BGAL 0.036 mg 

11  - Glucosidaseα AGLU 0.036 mg 

13 ALaphepro arylamidase AppA 0.0384 mg 

14 Cyclo dextrin       CDEX 0.3 mg 

15 L-Aspartate arylamidase AsPA 0.024 mg 

16 β- Galacto Pyranosidase BGAR 0.00204 mg 

17 - Mannosidase       α  AMAN 0.036 mg 

19 Phosphatase        PHOS 0.0504 mg 

20 Leucine arylamidase LeuA 0.0234 mg 

23 L- Proline arylamidase ProA 0.0234 mg 

24 B- Glucaronidase    BGuRr 0.0018 mg 

25 - Galactosidaseα AGAL 0.036 mg 

26 L-Pyrrolidonyl-         arylamidase PyrA 0.018 mg 

27 B- Glucaronidase   BGuR 0.0378 mg 



28 Alanine arylamidase AlaA 0.0216 mg 

29 Tyrosine arylamidase TryA 0.0276 mg 

30 D- Sorbitol          dSoR 0.1875 mg 

31 Urease               URE 0.15 mg 

32 Polymixin B resistance PoLyB 0.00093 mg 

37 D-Galactose         dGAL 0.3 mg 

38 D- Ribose           dRlB 0.3 mg 

39 L-Lactate alkalinization ILATK 0.15 mg 

42 Lactose           LAC 0.96 mg 

44 NAcetyl-D-glucosamine NAG 0.3 mg 

45 D- Maltose           dMAL 0.3 mg 

46 Bacitracin resistance BACL 0.0006 mg 

47 Novobiocin resistnce NOVO 0.000075mg 

50 Growth in 6.5 NaCL Nc 6.5 0.68 mg 

52 D- Mannitol     dMAN 0.1875 mg 

53 D- Mannose     dMNE 0.3 mg 

54 Methyl-B-D-glucopyranoside MBdG 0.3 mg 

56 Pullulan         PuL 0.3 mg 

57 D- Raffinose       dRAF 0.3 mg 

58 O/129Resistance    Comp vibrio )  )  O129 R 0.0084 mg 

59 Salicin        SAL 0.3 mg 

60 Saccharose/Sucrose SAC 0.3 mg 

62 D- Trehalose  dTRE 0.3 mg 

63 Arginine  dihydrolase 2 ADH2S 0.27 mg 

64 Optochin  resistance OPTO 0.000399 mg 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

( رشخُض جهبز 3)رلى  يهذك  VITEK 2   نجكزرَب Staphylococcus  aureus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

( رشخُض جهبز 4يهذك ) VITEK 2   نجكزرَب Staphylococcus  epidermidis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(  اخزجبر دسبسُخ عسالد ثكزرَب 5يهذك )   Staphylococci   نًؼبداد انذُبح 

S . aureus  

رلى 

 انعسنخ  

PG 

 

CD E AZM C GEN VA AK TE CIP TOB GAT 

1 R I S S S S R I S S S S 

2 R S S I S S S I S S S S 

3 R I R R S R S S S I S R 

4 R R I S S S R S S R S R 

5 R R R R S R S S I S S S 

6 R I S S S S R S S S S S 

7 R R R R S R S R R R S S 

8 R S R R S R R I I I S I 

9 R R R R I S S S I I S S 

10 R R R R R S S S I S S S 

S . epidermidis  

1 R R R R S S S R I R S R 

2 R R I I S S S S I I S I 

3 R S R R R R S R R I R I 

4 R R S R I S S S I I S R 

5 R I I S S S S S S S S S 



6 R S R R S S S S I S S R 

7 R S R R I R R R S S S R 

8 R R R R S S R R I R S I 

9 R S S S S S S S I S R S 

10 R R R R S S R R I R R I 

 

Tetracyclin   (TE)        (VA)Vancomycin                          (PG)   G 
Penicillin    

Ciprofloxacin   (CIP)   (GEN)  Gentamicin             (E)

 Erythromycin  

Tobramycin     (TOB)         (AK)   Amikacin          (AZM)

 Azithromycin 

Gatifloxacin     (GAT)       Chloramphenicol    (C)         (CD)

 Clindamycin 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 6يهذك ) Erythromycin  عهً عسالد  و انخهُط . aureus   S ثُسجخ  

(1:0.5)  

دجى  انزأثُر

انعُُخ 

N 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

 انذالنخ انًعُىَخ

 انجذونُخ انًذسىثخ

 

E 

 نىدذح

 

 

10 

 

537.60 

 

 

281.729 

 

 

 

9 

 

 

 

4.337 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

216 

 

299.736 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 7يهذك ) Erythromycin و انخهُط  عهً عسالد    aureus   S. ثُسجخ  

(1:1)  

 انذالنخ انًعُىَخيسزىي  tانمًُخ انزبئُخ درجخ االَذراف انًزىسط دجى انعُُخ  انزأثُر



N ٍانذسبث 

Mean 

 انًعُبرٌ

St.d 

 انذرَخ

df 

 انذالنخ انجذونُخ انًذسىثخ

 

E 

 نىدذح

 

 

10 

 

537.60 

 

281.729 

 

 

 

9 

 

 

 

6.00 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

123.20 

 

155.318 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

  

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 8يهذك )      Erythromycin و انخهُط  عهً عسالد              

aureus    S. (1:2ثُسجخ )   

دجى  انزأثُر

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

 انذالنخ انًعُىَخ

 انجذونُخ انًذسىثخ

 

E 

 نىدذح

 

10 

 

537.60 

 

281.729 

 

 

 

9 

 

 

 

6.468 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

107.20 

 

166.777 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 9يهذك )             Erythromycin و انخهُط  عهً عسالد   

aureus                     S. (1:3)ثُسجخ    

دجى  انزأثُر

انعُُخ 

N 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ

 انجذونُخ انًذسىثخ

 

E 

 نىدذح

 

10 

 

537.60 

 

281.729 

 

 

 

9 

 

 

 

6.541 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

38.80 

 

78.475 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

            

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 10يهذك )                  Erythromycin و انخهُط  عهً عسالد    

epidermidis                                                        S.    ( 1:0.5ثُسجخ)  



دجى  انزأثُر

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

 انذالنخ انًعُىَخ

 انجذونُخ انًذسىثخ

 

E 

 نىدذح

 

 

10 

 

326.40 

 

270.606 

 

 

 

9 

 

 

 

0.549 

 

 

 

1.83 

 

5% 

غُش دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

267.20 

 

405.056 

 

2.82 

 

1% 

غُش دال 

 احصبئُب

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 11يهذك )        Erythromycin و انخهُط  عهً عسالد    

epidermidis     S. (1:1ثُسجخ )      

دجى  انزأثُر

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

 انذالنخ انًعُىَخ

 انجذونُخ انًذسىثخ

 

E 

 نىدذح

 

 

10 

 

326.40 

 

270.606 

 

 

 

9 

 

 

 

3.639 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

113.10 

 

158.473 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 12يهذك )            Erythromycin و انخهُط  عهً عسالد       

epidermidis                                         S. (1:2ثُسجخ )    

دجى انعُُخ  انزأثُر

N 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

E 

 نىدذح

 

10 

 

326.40 

 

270.606 

 

 

 

9 

 

 

 

3.933 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

56.80 

 

79.304 

 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًًُخ انزبئُخ ثٍُ 13يهذك )               Erythromycin و انخهُط  عهً عسالد    

epidermidis                                         S. ( 1:3ثُسجخ )       

انذالنخ يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ  درجخ انذرَخاالَذراف انًزىسط دجى انعُُخ  انزأثُر



N ٍانذسبث 

Mean 

 انًعُبرٌ

St.d 

df انًعُىَخ انذالنخ انجذونُخ انًذسىثخ 

 

E 

 نىدذح

 

 

10 

 

326.40 

 

270.606 

 

 

 

9 

 

 

 

3.856 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

14.40 

 

18.566 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

   

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 14يهذك )   Clindamycin    و انخهُط   عهً عسالد         

aureus    S. (1:0.5ثُسجخ )       

دجى  انزأثُر

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

CD 

 نىدذح

 

10 

 

300.80 

 

385.242 

 

 

 

9 

 

 

 

0.663 

 

1.83 

 

5% 

غُش دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

241.60 

 

314.119 

 

2.82 

 

1% 

غُش دال 

 احصبئُب

 

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 15يهذك )          Clindamycin   .S             و انخهُط  عهً عسالد 

aureus  ( 1:1ثُسجخ)  

دجى انعُُخ  انزأثُر

N 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

Df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

CD 

 نىدذح

 

 

10 

 

300.80 

 

385.242 

 

 

 

9 

 

 

 

2.213 

 

1.83 

 

5% 

دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

123.20 

 

155.308 

 

2.82 

 

1% 

غُش دال 

 احصبئُب

 



( َىػخ انمًُخ  انزبئُخ ثٍُ 16يهذك )                Clindamycin و انخهُط   عهً عسالد     S.  

aureus   ( 1:2ثُسجخ)  

دجى  انزأثُر

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

Df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

CD 

 نىدذح

 

 

10 

 

300.80 

 

385.242 

 

 

 

9 

 

 

 

2.375 

 

1.83 

 

5% 

دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

62.40 

 

77.085 

 

2.82 

 

1% 

غُش دال 

 احصبئُب

  

( َىػخ انمًُخ  انزبئُخ ثٍُ 17يهذك )       Clindamycin  S           و انخهُط   عهً عسالد   

.aureus   ( 1:3ثُسجخ )  

دجى انعُُخ  انزأثُر

N 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

Df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انجذونُخ انًذسىثخ انًعُىَخ

 

CD 

 نىدذح

 

10 

 

300.80 

 

385.242 

 

 

 

9 

 

 

 

 

1.83 

 

5% 

دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

37.20 

 

77.701 

2.501  

2.82 

 

1% 

غُش دال 

 احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ  انزبئُخ ثٍُ 18يهذك )  Clindamycin   و انخهُط   عهً عسالد  

epidermidis     S. (  1:0.5ثُسجخ )    

انًزىسط  Nدجى انعُُخ  انزأثُر

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

 درجخ انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

CD 

 نىدذح

 

 

10 

 

428.80 

 

452.965 

 

 

 

9 

 

 

 

2.243 

 

1.83 

 

5% 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

225.60 

 

102.268 

 

2.82 

 

1% 

غُش دال 

 احصبئُب

 



( َىػخ انمًُخ  انزبئُخ ثٍُ 19يهذك ) Clindamycin و انخهُط   عهً عسالد     epidermidis     

 S. (1:1ثُسجخ )    

دجى  انزأثُر

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انجذونُخ انًذسىثخ انًعُىَخ

 

CD 

 نىدذح

 

10 

 

428.80 

 

452.096 

 

 

 

9 

 

 

 

2.897 

 

1.83 

 

5% 

 

دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

113.60 

 

158.473 

 

2.82 

 

1% 

 

دال 

 احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ  انزبئُخ ثٍُ 20يهذك ) Clindamycin و انخهُط   عهً عسالد      

epidermidis      S. (1:2ثُسجخ )    

دجى  انزأثُر

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

 درجخ انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انجذونُخ انًذسىثخ انًعُىَخ

 

CD 

 نىدذح

 

 

10 

 

428.40 

 

452.046 

 

 

 

9 

 

 

 

2.981 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

51.20 

 

76.705 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ  انزبئُخ ثٍُ 21)         Clindamycin و انخهُط   عهً عسالد       

epidermidis     S. (1:3ثُسجخ )    

دجى انعُُخ  انزأثُر

N 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

 درجخ انذرَخ

Df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انجذونُخ انًذسىثخ انًعُىَخ

 

CD 

 نىدذح

 

10 

 

428.80 

 

452.096 

 

 

 

9 

 

 

 

2.992 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

15.80 

 

19.518 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

      



( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 22يهذك )  Vancomycin     و انخهُط   عهً عسالد        

aureus                  S.   (1:0.5)ثُسجخ  

دجى  انزأثُر

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

 درجخ انذرَخ

Df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ

 انجذونُخ انًذسىثخ

 

VA 

 نىدذح

 

 

10 

 

91.20 

 

96.899 

 

 

 

9 

 

 

 

2.590 

 

1.83 

 

5% 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

57.60 

 

80.470 

 

2.82 

 

1% 

غُش دال 

 احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 23يهذك ) Vancomycin    aureus           عسالد  و انخهُط  عهً   

S. (1:1ثُسجخ )    

دجى انعُُخ  انزأثُر

N 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

 درجخ انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

VA 

 نىدذح

 

 

10 

 

91.20 

 

96.899 

 

 

 

9 

 

 

 

2.901 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

33.60 

 

41.353 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 24يهذك )    Vancomycin     aureus       و انخهُط   عهً عسالد    

 S. (1:2ثُسجخ )     

حجى  انخأثُش

 Nانعُُت 

انًخىسط 

 انحسببٍ

Mean 

االَحشاف 

 انًعُبسٌ

St.d 

دسجت 

 انحشَت

df 

يسخىي  tانمًُت انخبئُت 

 انذالنت

انذالنت 

 انًعُىَت
 انجذونُت انًحسىبت

 

VA 

 نىحذة

 

 

10 

 

91.20 

 

96.899 

 

 

 

9 

 

 

 

2.749 

 

1.83 

 

5% 

دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

28.80 

 

40.202 

 

2.82 

 

1% 

غُش دال 

 احصبئُب



     

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 25يهذك )         Vancomycin و انخهُط   عهً عسالد     

aureus                         S. (1:3ثُسجخ )    

دجى  انزأثُر

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

 درجخ انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

VA 

 نىدذح

 

10 

 

91.20 

 

96.899 

 

 

 

9 

 

 

 

2.881 

 

1.83 

 

5% 
 

 دال ادظبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

9.80 

 

9.953 

 

2.82 

 

1% 
 

 دال ادظبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 26يهذك ) Vancomycin و انخهُط   عهً عسالد      epidermidis     

 S. ( 1:0.5ثُسجخ )     

دجى  انزأثُر

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انجذونُخ انًذسىثخ انًعُىَخ

 

VA 

 نىدذح

 

10 

 

124.80 

 

114.088 

 

 

 

9 

 

 

 

3.234 

 

1.83 

 

5% 

 

دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

47.60 

 

47.905 

 

2.82 

 

1% 

 

دال 

 احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 27يهذك ) Vancomycin و انخهُط   عهً عسالد      epidermidis     

S. (1:1ثُسجخ )    

دجى  انزأثُر

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

 درجخ

 انذرَخ

Df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

VA 

 نىدذح

 

 

10 

 

124.80 

 

114.088 

 

 

 

9 

 

 

 

3.294 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

22.00 

 

18.690 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 



 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 28يهذك ) Vancomycin و انخهُط   عهً عسالد      epidermidis     

 S. (1:2ثُسجخ )    

دجى  انزأثُر

انعُُخ 

N 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انجذونُخ انًذسىثخ انًعُىَخ

 

VA 

 نىدذح

 

10 

 

124.80 

 

114.088 

 

 

 

9 

 

 

 

3.340 

 

1.83 

 

5% 

 

دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

11.60 

 

9.324 

 

2.82 

 

1% 

 

دال 

 احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 29يهذك ) Vancomycin و انخهُط   عهً عسالد      epidermidis     

S. (1:3ثُسجخ )     

دجى انعُُخ  انزأثُر

N 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

 انذرَخ درجخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

VA 

 نىدذح

 

10 

 

124.80 

 

114.088 

 

 

 

9 

 

 

 

3.394 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

4.60 

 

4.115 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 30يهذك )         Gentamicin   و انخهُط   عهً عسالد        

aureus     S.   (1:0.5ثُسجخ  )  

دجى انعُُخ  انزأثُر

N 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

GE 

 نىدذح

 

 

10 

 

88.00 

 

94.882 

 

 

 

9 

 

 

 

2.230 

 

1.83 

 

5% 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

30.40 

 

39.246 

 

2.82 

 

1% 

غُش دال 

 احصبئُب

      

 



ثٍُ  انزبئُخ  انمًُخ   ( َىػخ31يهذك )              Gentamicin و انخهُط عهً عسالد                 

S. aureus                       (  1:1ثُسجخ )  

 

 انزأثُر

دجى 

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

GE 

 نىدذح

 

10 

 

88.00 

 

94.882 

 

 

 

9 

 

 

 

2.720 

 

1.83 

 

5% 

دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

33.60 

 

41.353 

 

2.82 

 

1% 

دال  غُش

 احصبئُب

   

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 32يهذك )   Gentamicin                و انخهُط   عهً عسالد    

aureus     S. ( 1:2ثُسجخ )  

 

 انزأثُر

دجى 

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

 درجخ انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

GE 

 نىدذح

 

10 

 

88.0 

 

94.882 

 

 

 

9 

 

 

 

2.433 

 

1.83 

 

5% 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

15.20 

 

19.487 

 

2.82 

 

1% 

غُش دال 

 احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 33يهذك )              Gentamicin و انخهُط   عهً عسالد    

aureus     S.     (  1:3)ثُسجخ  

دجى انعُُخ  انزأثُر

N 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

 درجخ انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

GE 

 نىدذح

 

 

10 

 

88.00 

 

94.882 

 

 

 

9 

 

 

 

2.830 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

5.40 

 

5.661 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

          



( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 34يهذك )         Gentamicin عسالد و انخهُط   عهً                 S. 

epidermidis    (  1:0.5ثُسجخ)  

دجى  انزأثُر

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

 درجخ انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

GE 

 نىدذح

 

 

10 

 

80.00 

 

52.256 

 

 

 

9 

 

 

 

3.847 

 

1.83 

 

5% 

 

 دال احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

33.60 

 

38.515 

 

2.82 

 

1% 

 

 دال احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 35يهذك )   Gentamicin و انخهُط   عهً عسالد      

epidermidis        S. (1:1ثُسجخ  )    

انًزىسط  Nدجى انعُُخ  انزأثُر

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

 درجخ انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

GE 

 نىدذح

 

 

10 

 

80.00 

 

52.256 

 

 

 

9 

 

 

 

4.605 

 

1.83 

 

5% 

 

دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

22.00 

 

18.690 

 

2.82 

 

1% 

 

دال 

 احصبئُب

 

 

( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 36يهذك )   Gentamicin و انخهُط   عهً عسالد      

epidermidis     S. (1:2ثُسجخ  )   

دجى  انزأثُر

انعُُخ 

N 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انجذونُخ انًذسىثخ انًعُىَخ

 

GE 

 نىدذح

 

10 

 

80.00 

 

52.256 

 

 

 

9 

 

 

 

4.835 

 

1.83 

 

5% 

 

دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

 

10 

 

14.00 

 

11.314 

 

2.82 

 

1% 

 

دال 

 احصبئُب

 

 



( َىػخ انمًُخ انزبئُخ ثٍُ 37يهذك )   Gentamicin و انخهُط   عهً عسالد      

epidermidis      S. (1:3ثُسجخ  )    

 

 انزأثُر

دجى 

 Nانعُُخ 

انًزىسط 

 انذسبثٍ

Mean 

االَذراف 

 انًعُبرٌ

St.d 

درجخ 

 انذرَخ

Df 

يسزىي  tانمًُخ انزبئُخ 

 انذالنخ

انذالنخ 

 انًعُىَخ
 انجذونُخ انًذسىثخ

 

GE 

 نىدذح

 

10 

 

80.00 

 

52.256 

 

 

 

9 

 

 

 

4.690 

 

1.83 

 

5% 

 

دال 

 احصبئُب

 

 انخهُط

 

10 

 

3.40 

 

0.966 

 

2.82 

 

1% 

 

دال 

 احصبئُب

 

 

 

 

Summary                                                                                                                                                              

         The  study  included  isolation and  diagnosis  20 isolates  belonging to 

the genus Staphylococcus spp including 10 isolates from Staphylococcus  

aureus and10 isolates  from Staphylococcus epidermidis  out of 211 samples 

collected from different clinical sources in Baquba Teaching Hospital, Al 

Batoul Teaching Hospital and the  Advisory Clinic in the polyclinic Hospital 

of  Baquba for the period from 10/09/2015 to 31/12/2015. The highest rate for 

the isolation these bacteria from wounds  swabs was 24%,  burns  swabs 

17.2% , pharynx was  6.57 % , ear swabs was5 % and vaginal swabs were 8%. 

The diagnosis of isolates was confirmed Vitek 2 device in addition to 

phenotypic ,microscopic characteristics  and biochemical tests .                                                    

         The results of investigating the virulence factors for   Staphylococcus  

bacteria  isolates showed  that all  isolates have ability to produce Hemolysin  

by  100 %, while a 6 isolates by  60% belonging to the type  S . aureus  and 7 

by 70 % belonging to S .  epidermidis   have the ability to produce protease, 

while  for the production of lipase  was 7 isolates by 70% for both types of 



Staphylococci have the ability to produce it, but for the Staphylokinase  by 

80%  belonging to  S. aureus   and by  70%  belong to  S. epidermidis  have 

the ability to produce it, while  the biofilm , all isolates of  S. aureus and S. 

epidermidis were 100% have the ability to produce it, and for the production 

of DNase 10 isolates were 100%   belong to  S. aureus   and 3 isolates by 30% 

belong to   S . epidermidis    have the ability to produce  it,  while  for the 

production efflux  pumps   was 9 isolates by  90% to   S. aureus    and        

 

 4 isolates by  40% belong to  S. epidermidis have the ability to produce it  

        The investigation of the sensitivity of isolates against 12 antibiotic , 

showed that all isolates were resistant to the Penicillin G by 100%  , while the 

isolates were resistante to Erythromycin by  60% for both types, The  resistant   

ratio of   S . aureus and S. epidermidis for Clindamycin was 50%, while the 

resistance of  S. aureus isolates for Vancomycin was 40% and  for S. 

epidermidis isolates was 30% , and  the resistance  ratio of  S.   aureus for 

Gentamicin was 40% and    S.  epidermidis  isolates  was 20% . The other 

antibiotics resistance rates have ranged between 10% - 30%  .                                                                                             

       The results of multi-resistance tests for antibiotics  showed that 7 isolates 

of  S . aureus   and 7 isolates of  S. epidermidis own the property  of  multiple 

resistance to the antibiotics , and isolates were divided into two groups one 

resistant and the other sensitive depended on its resistance to the antibiotic ,  

the first group belong to    S. aureus and       S.  epidermidis 7 isolates resistant 

to 4-8  antibiotics, while the second group included three isolates resisted 1-2 

antibiotics , and the first group is the dominant of both types of 

Staphylococcus spp  .                           



             The Minimum Inhibition Concentration  MIC for 4 of antibiotics i .e .   

Erythromycin, Clindamycin, Vancomycin, Gentamicin  the values of  these  

antibiotic have ranged between (256-1024), (64-1024), (16-256), (16-256) µg 

/ ml respectively for the S  . aureus isolates ,while for isolates of S. 

epidermidis it  ranged between (64-1024), (32-1024),      (16-256), (16-128) 

µg / mL, respectively .                                              

                      

 

           Results  of mixing Erythromycin with  Clindamycin showed a 

significant  reduction in the ranges of MIC of antibiotics after the  mixing 

process  than  it is in the case of the use of each  antibiotic  alone. The results 

also showed that the mixing ratio (1: 3) is the best among the other ratios 

where all the isolates under study showed  synergistic effect on nine isolates 

out of 10 isolates by  90 % belong to  S. aureus as well as    synergistic   effect  

all isolates of S. epidermidis by  100%  .                  

          The results of mixing Clindamycin with Erythromycin  showed  a 

significant reduction in the ranges of MIC of antibiotics after the mixing 

process and the results showed that the mixing ratio (1: 2 and 1: 3) is the best 

among other proportions as it showed that all the isolates under study have 

synergistic effect  on 7 and 9 isolates by 70% and 90% respectively for the S. 

aureus  isolates as well as synergistic  effect on 8 and 10 isolates by 80% and 

100%, respectively, for the S. epidermidis isolates .                                                                                      

          The results of mixing Vancomycin with Gentamicin showed a 

significant reduction in the ranges of MIC of  antibiotics after the mixing 

process than  it is in the case of the use of each antibiotic alon  . The results 

also showed that the mixing ratio (1: 3) is the best among the other ratios 



where all the isolates under study synergistic effect  on 9 isolates out  of 10 

isolates by 90% belong to  S. aureus as well as synergistic effect on   all 

isolates of S. epidermidis isolates by  100%.                    

       The results of mixing Gentamicin with Vancomycin a significant 

reduction in the ranges of MIC of antibiotics after the mixing process and the 

results showed that the mixing ratio (1: 2 and 1: 3) is the best among other 

proportions as it showed all the isolates under study synergistic effect on 7 and 

10 isolates by 70%  and  100%, respectively,  for  the       

  S. aureus  isolates as well as synergistic effect  on 9 and 10 isolates by 90% 

and 100%, respectively, for the S. epidermidis  isolates.                

          It should be noted here that the results of mixing Gentamicin with 

Vancomycin by (1: 3) is the best among other mixing ratios because the 

synergistic effect was 100% for both types of bacteria .  

  The results of mixing both antibiotic  Clindamycin and Erythromycin with 

Penicillin G showed a significant increase in the ranges of MIC of antibiotics 

after mixing process that it is  in the case of the use of each antibiotic  alone .                                                                                    

        Results of plasmid profile of S. aureus isolates showed that  they 

container one  band, while the  S. epidermidis isolates have single band except  

for isolate  contained two band plasmids.                                       
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