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 الذكرىوالثناء

 

 ٌُ ٌشىش إٌاط " هللا،لًٍ " ِٓ ٌُ ٌشىش أٗ  األثشٚسد فً 

تً ٚسثٛغ ٔعّه ٚجضًٌ عطائه حّذا ٌىْٛ  صٍٕعهٍه اٌحّذ عٍى حسٓ ف

 ٚصٍح ٌطاعته ٚعفٛن ٚسثثا ٌشضائه

 

 أسدتاري  اٌفاضدٍٍٓ إٌدىخاٌص شىشي ٚتمدذٌشي ت ٌطٍة ًٌ اْ أتٛجٗ       
اللتشاحّٙددا ىجل  لدد االددتور عباسددتبالددفيا ب دد   بببوبالددتور عباسددبوباسدد يبالددتل   

 .ِٛضٛع اٌثحث ِٚتاتعتّٙا ٚدعّّٙا اٌّستّش ًٌ طٍٍح ِذج اٌذساسح

  

عّدادج وٍٍدح اٌتشتٍدح ا جاِعدح دٌداٌى  ٚاٌدى  إٌدىتاٌشدىش اٌزضٌدً  ٚأتمذَ     

 .اٌذساسح إتّاَلسُ عٍَٛ اٌحٍاج عٍى ِااتذٖٚ ِٓ ا٘تّاَ عٍى  أساتزجوافح 

تسدثً ِستشدفى اٌثتدٛي ِٕٚ إداسج إٌدىعٍّك شىشي ٚعشفأً تاٌزًٍّ      

ٌعآٍٍِ فً اٌٛحدذاخ ا ٚتاألخص شفى تعمٛتح اٌعاَ ِٚست ٚاألطفايٌٍٛالدج 

ٚتسدٍٙتخ ٚتٛجٍٙداخ لٍّدح فٍٙدُ  إسشداداخاٌّختثشٌح ٌّدا لدذِٖٛ ٌدً ِدٓ 

 ًِٕ وً اٌشىش .

 

ٕذا ٚعٛٔددا ٌددً تعددذ      اٌددزٌٓ وددأٛا سدد ألٍ٘ددً ألددذِٙاعثدداسج شددىش  أجّددً     

 .اٌزضاء هللا عًٕ خٍش ُجضأ٘طٍٍح حٍاتً سب اٌعضج 

وً صِتء اٌشحٍح ٚسفاق اٌذسب ، ِٚٓ ٌُ اشىش  أْالٌفٛتًٕ  ٚأخٍشا

 فٍٗ اٌشىش ًِٕ ِشتٍٓعٕٗ لًٍّ ،  سٙاٌحضشًٔ اسّٗ ، اٚ 

 اٖاٌزٍّع ٌّا ٌحثٗ ٌٚشض هللا ٚفك
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 الخالصة
فتتتت   2006/  9/ 30االتتتت   2005/ 1/9اجريتتتتت ثتتتتسة االلرالتتتتم  تتتت   اال تتتتلة  تتتت          

 لتشتت   االوتتتل  الةتتلاللة لاالم تتف  ل لتشتت   وم لوتتم االمتتفو فتت   ليبتتم وم لوتتم  لسالتت  وجتتل  
عز  لتش يص جراثيو اال كلرات اال مليتم  ت  ب تفسج  ر تيم   تة تم  ل مرفتم االبتلد االلتف ل 

  اال لعتتتم االتتتت  ت تةكجتتتف ثتتتسة االجتتتراثيو لتفثيرثتتتف عةتتت  دلفلتتتيتجف  بجتتتف  لتدليتتتل ومتتت  علا تتت
 االللا يم تجفة وم  اال  فلات االجرثل يم.

 (231 يم  تتتت  اال ر تتتتت  االرا تتتتتلي ( عيبتتتتم  ر تتتتت343ج متتتتت  تتتتت    تتتتلة االلرالتتتتتم        
تتتتو  تتت   االلرالتتتم تشتتت يص  االتتتسي  يمتتتفبل   تتت  ا  تتتفج  ر تتتيم   تة تتتم  (130 لااللافتتتلي 

%(  تتتت  ج يتتتتج االب تتتتفسج اال ر تتتتيم 1228ال كتتتتلرات اال مليتتتتم وبلتتتتوم  ( عزالتتتتم الجتتتتراثيو ا44 
  تتتتتتت  %(16  4 االوتتتتتتتراز   تتتتتتت  %(5525  10 االلرار  تتتتتتت   %( 17  17تلزعتتتتتتتت االتتتتتتت  

   فت االدترل،  لتد  ت  %(823  3    لدفت االةتلزتي       %(5  3  اال لدفت اال جوةيم
 تت    %(921  1   لتتدفت االس  االللتتم  تت   %( 727  2االتتلو   زرد   تت   %(10  2

( 200  .لتف   االب تفد االشتلك    %( 523 1   اال شج   %( 326  1    لدفت االجرلح
  لكتتف  االللتتم  (%41.7)( عيبتتم  تت  االتتسكلر143  ل   (%58.3)عيبتتم كفبتتت  تت  االبتتفث

  ( لبم .3228±..17االدلفو  ال ع فر  
د شتيلعف ثتل  ت  اكثتر االبتلا Enterococcus  faecalisويبت االلرالتم ا  االبتلد         

عزالتتتتتم  30 اس تتتتتتو االدصتتتتتل  عةتتتتت   االجتتتتتبس االصتتتتتفوفت اال ر تتتتتيم االبفتجتتتتتم عتتتتت  ثتتتتتسا فتتتتت 
 10وبلتتتتتتوم  Enterococcus faeciumليةيتتتتتتت االبتتتتتتلد  تمتتتتتتلل الجتتتتتتسا االبتتتتتتلد  %(6822 
 Enterococcus aviumل  Enterococcus. gallinarium  %( ثتو االبلعتف 2227 

ت االبتتف   عتلو لجتلل ع  تم وتي  %( عة  االتلاال  .ك تف اهجتر 223  1%( ل 628  3وبلوم 
(   P=0.13(   لع تتر اال ر تت   P=0.52االصتتفوم وجتتسة االبتتلاد لوتتي  جتتبس اال ر تت   

 ( .P=0.4لبلعيم اال ر    
شتت ةت ثتتسة االلرالتتم االلتتتلال  عتت  ومتت  صتت فت عتتزالت اال كتتلرات اال مليتتم لاالتتت   

شت  عت   فوةيتم تةت  تمل    علا   فلعتجف االت  تتؤل  للرا  ج تف فت  ا را تيتجف .اس تتو االك
االمتتتزالت عةتتت  ابتتتتفج االبتتتزيو االدتتتف  الةتتتلو  االجي لاليلتتتي ( اس كفبتتتت  مهتتتو االمتتتزالت  بتجتتتم 
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 %(2227  10 %( فتتتتت  دتتتتتي  كفبتتتتتت                   50  22  بتتتتتلد كف تتتتتف ال بتتتتتزيو  تتتتت
                                                                                                                                                                                                                                            البلد ويتف . %(  بجف  بتجم2723  12ل عزالت  بتجم البلد اال ف  

   االمزالت  فوةيتجف عةت   %(7025 31ا ت كجف الةص فت اال رى ف ل اهجرت ا ف         
تكتتتتتتلي  اال شتتتتتتف   %(7723  34    االوتفالكتتتتتتتفزابتتتتتتتفج %( 7227  32 ابتتتتتتتفج االج تيبيتتتتتتز 

    %(6326  28 االالتصتتتتتتتتف، وفال  يتتتتتتتتف االهجفريتتتتتتتتم   فوةيتجتتتتتتتتف عةتتتتتتتت %( 75  33  االديتتتتتتتتل  
 لا ت كجف الة د هم .%(2024  9 ال بلف    تةز  كريفت االلو االد ر فوةيتجف عة  

مري م االبتشفر    اال راص اللرالم االدلفليم االللا يم المزالت اال كتلرات الت ل ت   
%( ال  لتتم 100ة تتم  (   تتفل جرثتتل    لاهجتترت االمتتزالت   فل تتم  م12اال مليتتم تجتتفة  

لثتت  االكةلكلفلتتةي    لااللي لتلكلتتيو   لاال لكلفلتتةي    لاالتترالتتفيكةي     تتفلات جرثل يتتم
%(   7925ال  تتتتتتتتفل دتتتتتتتتف   االبفاللكلتتتتتتتت     لاالرثرل فيلتتتتتتتتي  . ويب تتتتتتتتف كفبتتتتتتتتت دلفلتتتتتتتتم 

كتت  %( 6124االيتتت دتتف   االك فيلالبتت   لالةلورلفةلكلتتي    ل ةتتيم اال لكلفلتتةي    تتففف 
  متلالت االدلفلتيم الة  تفلات االجرثل يتمعة  اب ترال. فت  دتي  اهجترت االمتزالت توفيبتف فت  

%( 2227   ت%(   اال ثوتتريو االث ثتت2723%(   لاال ولتتةي   3624اال تترى لثتت  االري تتفلي   
 %( .1124  اال فبكل فيليو   

اال لتتتت ل م وشتتتك   مبتتتل   تتتج  دلفلتتتيم االمتتتزالت الة  تتتفلات االجرثل يتتتم التتتو تتتتتفثر        
فت  دتي  اهجترت تتفثير  الةتلو   لتةتز  كريتفت االتلو االد تر  فوةيتجف عة  ابتفج االبزيو اال دة 

(   لوتي  P =0.043    مبتل  وتي  ابتفججتف الةج تيبيتز لدلفلتيتجف ال  تفل اال ثوتريو االث ثت 
وةيتجتتتف عةتتت  (   لوتتتي   فP =0.001    ابتفججتتتف الةويتفالكتتتتفز لدلفلتتتيتجف ال  تتتفل االوبلتتتةي 

(   ك تف اهجترت االمتزالت االتت  P=0.002لدلفليتجف الجسا اال  فل   تكلي  اال شف  االديل  
يتجف لا ت كجف الة د هم فر ف  مبليتف  تج دلفلت االهجفريمالجف اال فوةيم عة  االالتصف، وفال  يف 

 ( ك  عة  اب رال .P=0.045تجفة   فل االوبلةي   

ال  تفل اال فبكل فيلتتي  E. faecalis   فل تم ج يتج عتتزالت  اهجترت االلرالتم كتتسال  
(   فربم  ج دلفليم عتزالت االبتلاد اال ترى الجتسا اال  تفل  فت  P= 0.002و فر،  مبل   

اد م عتتتزالت االبتتتل دتتتي  التتتو تهجتتتر عتتتزالت ثتتتسا االبتتتلد فر تتتف  مبليتتتف وتتتي  دلفلتتتيتجف لدلفلتتتي
 .اال لت ل م اال رى الوف   اال  فلات االجرثل يم
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                       الفصل االول: المقدمة                            
      Introductionالمقدمة :1.1.

الم و           الم د          ف       ة ال          ة Enterococcusالمك       و ات الم و           ج        ا  مد ج       واتت        
Gastrointestinal tract البول     الت  ي  م    وال     ةGenitourinary tract والح   وان  لال ي   ن

             م ض  اخم  جبب  لم    ت ن دون ان تي  Normal floraجزء من ال ب  ت البب   ة ك

(Gulhan et al., 2006)  تص  بم مم ض   ت   ب ه    البب     ا، لك ه    ان وج  دت ف  ة       مو
 ي  ن الا ف ة الم ض    خم  جاالمهم  ميبب  لم د  د م ن  pathogens Opportunistic ا ته ز  

(Murray, 1990) ال دمو  واخم  ج  والتج   م     الته ب شغ ف ال مب واخم ج ال   ة البوله. وم
م    ن المي    بب ت االم اض       ال م م      التجو     ف البب     ة والحوض    ة واخم     ج ج     وح ال مم      ت و 

ج    ا  م . ل    لك   ل   ت        ال(Moellering, 1998) الخم    ج ال      ة الت اي      والته    ب الي   ح   
      لمبح   وث والد اي    ت الحد      اي ي     مم     ادل ال   ا ج مه         دف الب    ح  ن تم    م ال د    د م   ن ا

(Fabretti et al., 2006;Theilacker et al., 2006). 
 ة فحي  ب وا م    ب  م ض     خ اخم   جل   ل لم    تي  بب  م  ن  الج   ا  مازدادت أ م                  

   م  غ زوالو  تص ق المتالكه  صا ت خ ص  تمك ه  م ن اح داث االص  ب  م ه   ه د ته  الم ا االل 
وتب  دل الج    ت   Conjugationو ا ةااليت م   فة ا يج  المض ف وه بم ته  الما االهت ان ال

. ((Murray, 2000 الم  وم    لممض   دات الج  وم        الو ا      الم ب   ة ال  ن الوام  ل الاوال    او 
ن ت  تبب مك ن ا والتة  الج ا  م ل د د من الوامل الاوال  التة تمتمكه     الما ا وهد تم الت  ف

، والجالت        ز Haemolysinن   ي       موال  اله ه       ا ت      ج ا      ز موم  م     م االخم      ج ال  تج       ال ه      
Gelatinase ،ب لم    دة الب        الخ     ج خمو      وخال      المض    ف اللتص    قواآلل     ت المت    ددة ل ،
، والبكت  وي       ت Lipotiechoic acid بوت  كو     ك لال، وح     م  اPhermonesوالا مو      ت 

Bacteriocinesخم  و    جخ   ي  وب  اوكي    د ل، وا Extracellular superoxid     ز م ، وا ت    ج ا 
 ,Hylouronidase          (Jett et al., 1994; Kayaoglu & Orstavik  ز  مو و  د  اله

 Capsules (Huebner لمح  ف ا د ة الم ا تك و نال    له   الزالته  كم  وجد ان ب     .(2004

et al., 2000)،الب ت الكت   ز  ما   ز ج  ت   وا                 β-Lactamase (Rice ,2001)  ،
        .Pili (Nallpareddy et al., 2006)داب  ووجود اال 
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بوح م   ن تك   و ن ت اك    ب لي   المك   و ات الم و      ب    د التص    ق خال        ب  ج    ا  مت   تمكن          
                     Biofilms  و             م             دة مت            ددة الخال              والبب             ت ت             ف ب ال ش              الح

2005) (Raad et al.,  م ه    الغ    م  ي ب ، والت ة ت  د اح د ا  وات التك  ف اي تج ب  لم   وف
 O΄Toole et)     غوب ب ئ    ف ز  و  ض    ت والت     ل   لمخال    و   ا المغ    ال  ل   الك  ف 

al., 2000).      ء  ا تك  و ن الغش  الجي  م الح  ة ب  بم ته    الم   الج   ا  م داخ  لت   تبب االص   ب  به 
البب     م   ل ال     ب  الو  د     او البول     والص  م م ت  لممي  تمزم ت   الح   و  ب لي  بوح الداخم   

  لك ل م ن و  لال ش    الح الج  ا  م الم تج    ت زداد م  وم     (Sandoe et al., 2003).ال مب    
م ن مص  د    مهم  امص د  ف  ه   تم  ل  ل  لك الج  وم   الدف ال   لممض ف والمض دات  اآلل  ت

ل    ج      ت الم  وم     داخ   ب  تش      اخ    ل تي     م  م   ن جه     وم   ن جه    ج    ا  مالاالص    ب  به      
 Kristich et al., 2004; Merode et) االخ  ل ج  وم   وات ال واال   ج  ا  م ت له    ال ا يتشالم

al., 2006).                 
بي    بب  ج  وم           ددة لممض     دات الالمت الم و       ب لم  وم     المك    و ات ج     ا  م تتم     ز         

المتزا    دة لم د   د م   ن المض    دات  Acquiredوم  ومته    المكتي   ب   Intrinsticم  ومته    ال ات      
االص  ب  به    ال الج ح  الت ص   بواصبحت م  ومته  تم  ل مش كم  ص ح   مهم    الج  وم   

  بش   كل  ت تش    ح    ثم   ن جه     وم   ن جه     اخ    ل كمش   كم  اهتص    د   لص    وب  الي    ب ة الم ه     
ا  ت  تمكن م  ن     ل ج   ته    الم  وم    ب   ن ا وااله    وحت  و واي  م وي    م ب   ن م ض  ا الميتش  ا  ت 

ف ة  ز   دة فت  ة المك وث وا تا  ت تك  ل ف ال  الجاالخ  ل وب لت  لة تي بب ج  وم   الا اال وات ال
          (Mundy et al., 2000; Hsu et al., 2006).  الصح المؤيي ت 

زالت المك       و ات الم و          الم  وم         لمض        د ال       ب        زت   نالم ض          نال         د خ       الل        
الا  كوم  ي   ن مي  بب  لمك      م  ن المش   كل البب     الممحو     بش  كل م      لال تم   م وب   الخا 

الم  ض     ون لخب       الت ب      ب الم       الة  ت ج       االص      ب  ب      الم ا  الخب      ة ل     دل الم ض     ا 
وال مم      ت الج اح       ف    ة ال د     د م    ن وف    ة وح    دات ال          الم ك    زة )الي     ب     او المزم      ( 

دول األو ب    والوال    ت  ف  ة ال  اك    ا تش   ابش  كل واخ  ت       ال  زالت ت ه    ميتش ا  ت ال   لم
 .(Bonten et al., 2001; Nass et al., 2006 ) المتحدة ب يب متا وت 
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لمكتي ب  م  ن ا   المهم    لالخم  ج ض المك و ات الم و     م ن المي بب ت الم  ج  ا  م ت  د         
ن  ل   لك ف   Nosocomial and community acquired infectionsم والميتش  ا  ت م  المجت

م  ف     اال م       البب       لغ       وا وااله       تب      ح ج      ض    و    ج     ا  م التح      ال    ن        ال
  ل  لالص    ب ت الت   ة تي   ببه  ولتحد    د ا وااله     الم ض      االك      ش    وال  ولوص   ف ال    الج الا   

ف ة  ج   ا  م. وتب  ز ا م         ال(Prakash et al., 2005)   م    الوب ئ   اال فضال النضد   
 ج  وم     ّدت م  ن       ة المي  بب ت ال تج     ال ه    ف   ة الميتش  ا  ت ف   د ال     الح   الت الم ض     ال 

  م ن الميتش ا  ت ب ي ب  بي       ج المكتم والميبب  لالخ Escherichia coli ج  وم الش ئ   ب د 
(12)%  (Hancock & Gilmore, 2000; Desai et al., 2001).  
 

                                   Aims of the study    الدراسة: اهداف2.1. 
وج   ود   ف   ة الم   وم ال     اق ول    دم  المك   و ات الم و    ج     ا  م        ا ل م     الد اي    ت ال   ن        

 -: تة ج ءت لتهدف الاال   م به   الد اي  ال ا تأ   ف   د  لا ل لك  د اي  ي ب   فة مح
السةتيي ن دورهة   مختمفةةةالمكورات المعويةة مةن امة مج مر ةية جراثيم عزل وتشخيص  -1

 .في احداث االخم ج المختمفة في االاس ن
الهيمواليسةين   ااتة ج  زالت مثةل: ةة العةةة ي مرا يةةة المرتيطةدراسة يعض عوامل الفوع -2

 عمة  التمةزن الةدمو جةرثوميةة زالت الةدرة العةكت ز  و ة  واازيم الييت ال ةوالجالتيايز  والمحفظ
عةزالت المكةورات المعويةة  تحديةد   يميةة  و  اليوليةة لالاسة ن ظه ريةوااللتص ق ي لخالي  ال  

 .خ رج الجسم الحي عم  تكوين الغش ء الحيو 
 .جرثوميةلمم  دات ال جرثومية ليعضومق ومة العزالت ال حس سيةدراسة  -4

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 الفصل الثاني : استعراض المراجع                          
  : The genus of Enterococci جنس المكورات المعوية 1..2
   Nomenclatureالتسمية :  .2.1.1

وهي مشتقة مػف كممػة    Enterococciالوؿ مرة تسمية (9233(عاـ  Thiercelinاطمؽ          
 شػػػػكؿ  ت معويػػػػة المنشػػػػل موة ػػػػة لصػػػػ  ة كػػػػراـ تظ ػػػػرلوصػػػػؼ مكػػػػورا Entérocoqueفرنسػػػػية 

في ال راز، كما عزؿ ال احػث  Short chainsاو سالسؿ قصيرة  Diplococci مكورات مزدوةة
 Appendicitisوالت ػػا  الزاةػػدة الدوديػػة  Enteritisهػػ ا الةػػراميـ مػػف مرهػػ  الت ػػا  االمعػػا  

 Maccalumلعػػػػػاـ الحػػػػػظ (. فػػػػػي ن ػػػػػس اMurray, 1990)  Meningitisوالت ػػػػػا  السػػػػػحايا 
 Micrococcus واطمقا عمي ا Endocarditisةراميـ مس  ة اللت ا  ش اؼ القػم   Hanstingو

 zymogenes  (.(Jett et al., 1994    الدراسػات الالحقػة اف هػ ا العػزالت هػي فػي  اكػػدت
 ˚ـ (06) الحقيقة مكورات معويػة حالػة لمػدـ والةالتػيف ول ػا القػدرة عمػ  مقاومػة الة ػاؼ  درةػة

وعرفػػت هػػ ا الةػػراميـ ، فهػػال عػػف مقاومت ػػا لممط ػػػرات ممػػؿ الكموروفػػوـر وحػػامض الكار وليػػؾ
 .E. faecalis  (Hancock & Gilmore, 2000)فيما  عد  المكػورات المعوية ال رازية

مكػػورات مس حيػػػة فػػي  ػػراز االنسػػاف  9360اـ عػػ Horder و Andrewesوةػػػد كػػؿ مػػف         
 Streptococcusلمت ػػػػيرة والما تػػػة درةػػػات حرارت ػػػا، والحشػػرات( اطمقػػػا عمي ػػا والحيوانػػات ) ا

faecalis نسػػػػ ة الػػػػ  ال ػػػػرازFaeces د عػػػػزؿ ال احمػػػػاف هػػػػ ا الةػػػػراميـ مػػػػف مػػػػريض مصػػػػا  وقػػػػ
واكػػدا  الت ػػا  شػػػ اؼ القمػػػ  فهػػػال عػػف عزل ػػا الوؿ مػػػرة مػػف حػػاالت ايمػػاج القنػػػاة ال وليػػػة، 

 .S تسػػمية Oral-Jensen اقتػػرح  9393ميػػزة.  فػػي عػػاـ  ان ػػا  ات صػػ ات كيميوحيويػػة م

faecium  اف هػػػ ا  االعمػػػ  ةػػػراميـ مشػػػا  ع تتميػػػزت عػػػف سػػػا قت ا  صػػػ ات تيميريػػػة ميتم ػػػة
. فػي (Schleife, 1986)هػي المسػتعممة انػ اؾ   S. faecalisاهممػت و قػت تسػمية  التسػميات
ف المػػػ كوري فصػػػا ة  المرهػػػي ات م مػػػة لالاتهػػػن اف هػػػ ا العػػػزالت تممػػػػؿ مسػػػ  s9366اواةػػػػؿ 
  . (Murray, 2000)اعالا 

، ف ػي عػاـ Enterococci اهافت اال حػاث والدراسات الالحقػة معػمومات ةديدة لةراميـ      
مقالػػة حػػدد في ػػا النطػػاؽ التعري ػػي ل ػػ ا الةراميػػػـ مػػف كون ػػا تشػػمؿ كػػؿ  Shermanنشػػر 9391

 .S ػػر صػػ ات مشػػػا  ة لعػػزالت ظ  ـ التػػي ت  المكػػورات المسػػ حية ال رازيػػة الػػ  حصػػرها  ػػالةرامي

faecalis   ووصؼ  ،Sherman وWing  نوعا ةديدا عػػرؼ  9392في عاـS. duran  يش ع 



S. faecium مصػػػطمن   اف لكػػف  ك ػػا ة تيميريػػة اقػػؿ مشػػيرا الػػEnterococci  يشػػمؿ انػػواع
 . (Facklam & Teixiera, 1997)  ميتم ة الص ات

   Habitatالموطن : 2.1.2.
لالنسػػػػاف التناسػػػػمية  ةال وليػػػػ والقنػػػػاة ةيػػػػلقنػػػػاة المعو ة ايػػػػالمكػػػػورات المعو  تسػػػػتوطف ةػػػػراميـ      

 Prakash)        لمقناتيفمف الن يت الط يعي  ل ا تعد Commensalمتعايش  والحيواف  شكؿ

 et al., 2005; Gulhan et al., 2006)  اة  اعػداد قميمػة فػي القنػتةمػ  عمػ  شػكؿ مسػتعمرات تو
 والم  ػػػؿ Biliary tractsص ػػػػراوية نػػػوات الوالق Upper respiratory tractن سيػػػػة العميػػػا الت

Vagina  االصػحا ، وكػ لؾ فػي التةويػؼ ال مػي لالنسػاف والحيػواف لػد        ( Desai et 

al., 2001; Zhanel et al., 2000) وتتي   عض انواع ا وياصة المنتةة لمص  ات ممؿ .E. 

sulfurous  الن اتػات مركػزا  يةيػا ل ػامػف  عػض                            (Tyrrell et al., 

التعػػػد هػػػ ا الةػػػراميـ المتواةػػػدة فػػػي مركزهػػػا الط يعػػػي ممرهػػػة لكن ػػػا مػػػف الممكػػػف اف . (2002
لالنسػػػػاف  راض وااليمػػػػاج الم مػػػػةتصػػػػ ن ممرهػػػػتة انت ازيػػػػة مسػػػػ  ة  ػػػػ لؾ العديػػػػػد مػػػػػف االمػػػػػ

(.(Murray, 1990  
ومنتةػػات  ،والميػػاا  ،التر ػػة  فػػي  يةػػات ميتم ػػة ممػػؿ المكػػورات المعويػػةةػػراميـ  تتواةػػد        
ميػػاا المةػػارر غيػػر المعاممػػة واالغ يػػة المتع نػػة. ويكمػػر تواةػػدها فػػي ال يةػػات الممومػػة   ،االل ػػاف
  الت الحيوانػػػات، ا  تػػػتمكف مػػػف االنتشػػػار الواسػػػ  وال قػػػا  حيػػػة ل تػػػرات طويمػػػة  سػػػ او   هػػػ
 ,Johnston & Jaykus)               ل يةية ال ير مالةمة ولكمرة اعدادهامظروؼ ات ا لمقاوم

2004; Naser et al., 2005).  96)      وةػػد اف مػػد  اعػػدادها مػػفا
2-96

5 )Colony 

Forming Unit  CFU /G  مػف منتةػات الحميػ  والمحػـو الحيوانيػة(Lester et al., 2006) .
96) ينمػا تتواةػد  معػدؿ 

9×9.9) CFU القنػوات المعويػة لكػؿ   ا ػة منزليػة فػي (Macovei & 

Zurek,2006)، واحػد مػف  ػػراز االنسػاف اكمػر  راـػوي مغ التركيز النمو ةي ل  ا الةػراميـ فػي غػ
96 (ف ػػم

2
CFU ( /G  .(Huycke et al., 1998)  

المتواةػػدة  شػػكؿ كميػػؼ فػػي مرهػػ  المستشػػ يات الػػ   المكػػورات المعويػػة تنتقػػؿ ةػػراميـ        
ال يةة عف طريؽ طرح مياة ال هالت الممومة، فقد عزلػت انواع ػا المقاومػة لممهػاد الةرمػومي 
ال انكومايسػػػػيف مػػػػف الميػػػػاا الةاريػػػػة المعاممػػػػة وغيرالمعاممػػػػة ومػػػػف الميم ػػػػات الحيوانيػػػػة وميػػػػػاا 

 Kuhn)عم  التوالي       %(90,% 91% ،19% ،90)المستش يات في الدوؿ االور ية  نس ة 



et al., 2005) الةاريػة غيػر  لممياا %(06). وسةمت المياا السويدية تواةد تمؾ العزالت  نس ػة
 Iversen)  مف مياا المةػارر المعاممػة  %(93)و مف مةارر المستش يات %(90)المعاممة و 

et al., 2002.) فػي معظػـ  رازر لمميػاالمتمػوث ال ػمؤشػرا  المكػورات المعويػة ةػػراميـ لػ لؾ عػدت
رر، يمراز وقػػدرت ا عمػػ  ال قػػا  ل تػػرات طويمػػة ) الحػػديمي والسػػ ػػمػػ  ال  ػػارة طرحكمػػل دوؿ العػػالـ

9339 ;  Manero & Blanch, 1999; Collee et al., 1996).  
 المتطمبات الغذائية والخصائص الزرعية :3.1.2.

   Nutritional requirement and cultural characteristic             
 Facultative anaerobesايتياريػة  ة ظػروؼ ال هواةيػ المكػورات المعويػة ةػراميـ تنمػو        

ة ػقاومػػػػف مػف مػػػػوتتمكػػػ ˚(ـ91والدرةػػػػة المممػػػ  لنموهػػػا هػػػي ) ˚ـ (55-96)هػػػمف مػػػد  حػػػرارر 
وتت ػػػ   تت ػػ ية كيميوعهويػػة ˚ـ (06)رارة ػػػة حػة في درةػػػدقيق (96)دة ػة لمػ  حيػرارة ا  ت قػالح

Chemoorganotrophs             (Holt et al., 1994; Facklam&Teixeira, 1997). 
 تركيػزو  ،) (pH 9.6لنمو فػي وسػط قاعػدركػاهػ ا الةػنس ظػروؼ نمػو ميتم ػة  تتحمػؿ ةػراميـ

،%(0.5)وتركيػػػز  ،مػػػف امػػػالح الصػػػ را  %(5) ح مػػػف امػػػال (6.9) زوتركيمػػػف كموريػػػد الصػػػوديـو
تركيػػػز ،و  Methylen blueرؽ المممػػػيف مػػػف از  (6.9) عمػػػ  التترازوليػػػـو وفػػػي الحميػػػ  الحػػػاور

كما تمتػػاز  قا ميت ػػا ،و وةػػود امػػالح ازايػػد الصػػوديـو ،مػػف امػػالح تيموريػػت ال وتاسػػيـو %(6.65)
عم  تحمؿ االسكوليف ول لؾ تستيدـ ه ا المواد كعوامؿ انتيا ية في االوساط الزرعية لتنشػيط 

 ,Facklam &Collin,1989;Murray ).نموهػػػػػا وتم ػػػػػيط االحػػػػػػيا  المة ريػػػػػة االيػػػػػر 

1990;Manero& Blanch, 1999)  
المػػػواد الكيمياويػػػة الموةػػػودة فػػػي االوسػػػاط   المعويػػػة عمػػػالمكػػػورات  يعتمػػػد نمػػػو ةػػػراميـ       

الزرعيػػة و االنتيا يػػة ا  تظ رعمػػ  وسػػط اكػػار الػػدـ االسػػاس  شػػكؿ مسػػتعمرات  يهػػا  داةريػػة 
 Collee et)ًا واالغم ية من ا غير محممة حال كاماًل او ةزةي ناعمة تحمؿ قسـ مف عزالت ا الدـ

al., 1996)  امػػا عمػػ  وسػػط اكػػار المػػاكونكي .Number 2 ورديػػػة  تفتظ ػػر  شكػػػؿ مستعػػػمرا
يعػػػد هػػػ ا الوسػػػط م يػػػد  شػػػكؿ يػػػاص لعػػػزؿ هػػػ ا  لػػػ ا ناعمػػػة نتيةػػػة لتيمرهػػػا لسػػػكر الالكتػػػوز،

 Coliforms اتوالقولونيػ الةراميـ وتميزها عف االنواع الةرموميػة ال يػر ميمػرة لسػكر الالكتػوز
 & Treagan) .  كمػػػا يم ػػػػط نمػػػو المكػػػورات العنقوديػػػة والمكػػػورات ال رازيػػػة ال ػػػػير مسػػػ حية

Pulliam, 1982) مػرور  تتحوؿ ال  المػوف الرمػادر ناعمة  يها   اتفي حيف تظ ر مستعمرا 
المرهػػية الوقػػت عمػػ  وسػػط ازايػػد الصػػوديـو الػػ ر يسػػتيدـ لعػػزؿ هػػ ا الةراميػػػـ مػػػف الػػػنما ج 



الحتواةػػع عمػػ  مػػادة ازايػػد الصػػوديـو التػػي تمػػ ط نمػػو االواع الةرموميػػة االيػػر  السػػال ة لصػػ  ة 
 ,et al.,  Huycke Facklam & Teixeira 1998)                                   كػراـ

1997; . ) 
ظ ػػػػػػر المعويػػػػػػة االسػػػػػػكوليف  وةػػػػػود امػػػػػػالح الصػػػػػػ را  لػػػػػػ ا تت تحمػػػػػؿ ةػػػػػػراميـ المكػػػػػػورا        

فػػي حػػيف تظ ػػر  الصػػ را  مسػػتعمرات سػػودا  عمػػ  وسػػط اكػػار االسػػكوليف الحػػاور عمػػ  امػػالح
مػػػف امػػػالح التترازوليػػػـو ، و سػػػ   قا ميػػػة  (6.9)اور عمػػػ  فػػػي الوسػػػط الحػػػمسػػػتعمرات حمػػػرا  

 شػكؿ مسػتعمرات سػودا   تظ ػر ةود امالح تيموريت ال وتاسيـو لػ  عض انواع ا عم  النمو  و 
وتيتمػػػػؼ قػػػػدرة  (.(Facklam,1972مػػػػف هػػػػ ا االمػػػػالح  %(6.65)مػػػػ  فػػػػي الوسػػػػط الحػػػػا ور ع

انواع ػػا عمػػ  انتػػاج الصػػ  ات الصػػ را  فػػي الوسػػط وفػػي قا ميت ػػا عمػػ  الحركػػة ا  يظ ػػر النػػوع  
E.casseliflavus ات ػص  ػػػمتحركػًا ومنتةػًا لم (Pompel et al., 1991) ، مػا االنػواع ا E. 

mudndtii , E. flavescens  ,E. pallens, E. gillvus   تظػػ ر غيػر متحركػة ولكن ػا منتةػة
متحػػػركة وغيػػػر منتةػػػػة لمصػػ  ات امػػػا االنػػػواع  E. gallinariumفػػػي حػػيف تكػػػوف  ،لمصػػ  ات

       .(Tyrrell et al., 2002)الص تيف   مت قية ل  ا الةنس فال تمتؾال
دان ا  سػػ   فقػػ Strict fermentorsالمعويػػة ميمػػرات اة اريػػة المكػػورات  تعػػد ةػػراميـ        

لعػػػدـ احتواة ػػػا  chain  Respiratory والسمسػػػمة التن سػػػية Krebs cycleلمسػػػار دورة كػػػر س 
  ا  يستيدـ ال يميف اليارةي       E. faecalis وعدا نماع Cytochromeسايتوكرـو العم  

Exogenous hemin التػػي تسػػاعد فػػي تنميػػة  )فػػي حالػػة وةػػودا( النتػػاج انػػواع السػػايتوكرومات
 Huycke)وةودا واسػتعمارا فػػي مواقػػ   غيػر مناسػ ة   ا النوع في الظروؼ ال واةية و التاليه

et al., 1998)والسػكريات منتةػة حػامض  ت. تيمر ه ا الةراميـ مدً  واسػعًا مػف الكار وهيػػدرا
 ػػدوف غػػاز ناتةػػا ن اةيػػا لعمميػػة التيمػػر و ػػ لؾ تسػػمؾ مسػػار التيمػػر  Lactic acid  االكتػػؾ

  Homofermentation (Schleifer, 1986.)المتةانس 
   Microscopical characteristics الصفات المجهرية:1.2 .4. 
المعويػػة  ان ػػا موة ػػة لصػػ  ة كػػراـ  ات شػػكؿ كػػرور المكػػورات تتصػػؼ ياليػػا ةػػراميـ         

يتر. تظ ر  صورة من ردة وازواج او  شػكؿ مايكروم( χ 6.0-2.5 2-6.0ال   يهور و ا عاد )
احيانػا مكػورات عصػوية فػي  ودسؿ قصيرة في االوسػاط السػاةمة والعينػات المرهػية وقػد ت ػسال

 (Teixiera, 1997 &عدا  عػض عزالت ػا غير منتةة لال واغ وغير متحركة  ،االوساط الصم ة



 Facklam (Hollt et al., 1994; .  وقػػػد تمتمػػػؾ  عػػػض العػػػزالت وياصػػػة المرهػػػية من ػػػا
  .(Huebner et al., 1999)المح ظة 

 المعوية:المكورات  تشخيص جراثيم2.2.  
المعويػػػػة عمػػػػ  مسػػػػتو  النػػػػوع هػػػػو امػػػػر هػػػػرورر وي يػػػػد فػػػػي المكػػػػورات اف تشػػػػييص         

 الدراسػػػات الو اةيػػػة لتحديػػػد االنػػػواع السػػػاةدة والمسػػػ  ة لالصػػػا ات المنتشػػػرة فػػػي الػػػػػمستش يات،
 متزايػػػدة لممهػػػادات الةرموميػػػةعػػػددة والالمت سػػػ   ايػػػتالؼ المقاومػػػة العػػػالج ال عػػػاؿ  ولتحديػػػد

(Facklam et al.,1985 ;  Prakash et al., 2005).  تشػييص ومػف الطراةػؽ المسػتيدمة فػي
 المعوية :المكورات  ةراميـ

 التشخيص بالطرائق التقميدية :  1.2.2.
المعويػػػػػة عمػػػػػ  دراسػػػػػة يػػػػػػصاةص ا المكػػػػػورات  يعتمػػػػػد التشػػػػػييص التقميػػػػػدر لةػػػػػراميـ        

فػػػهال عػػػف االيت ػػارات  ،رعيػػة يػػالؿ نموهػػا عمػػ  االوسػػاط الزرعيػػة واالنتيا يػػةالمة ريػػة والز 
 .(Trttz et al., 1990; Desai et al., 2001) ال سمةية وال حص المصمي

مةموعػػػة مػػػف االيػػػػت ارات ال ػيزياةيػػػػة والكيموحيويػػػػة  (9312)عػػػػاـ  Facklamاسػػػتعمؿ         
 D اعػػؿ مػػ  المصػػؿ المهػػاد اليػػاص  مةموعػػة لتشػػييص انػػواع المكػػورات المسػػ حية التػػي تت

اعتمػػادا عمػػ  تمػػؾ النتػػاةم فقػػد قسػػمت مرهػػية ميتم ػػة. المعروفػػة انػػ اؾ والمعزولػػة مػػف نمػػا ج 
تت اعػػؿ مػػ  المصػػؿ  S. bovis  S.equinus ,د اف نػػوعػهػػ ا االنػػواع الػػ  مػػالث مةػػامي  ووةػػ

االوسػػاط    النمػػو فػػيالمػػ كور لكن ػػا تيتمػػؼ عػػف  ػػاقي االنػػواع التشييصػػية  عػػدـ قػػدرت ا عمػػ
لػ ا وهػعا لوحػدهما   ، ) (pH 9.6 قاعػدرمف كموريد الصػوديـو ووسػط  %(0.5)الحاوية عم  

 في المةموعة المالمة. 
نتػػاةم الدراسػػات الوراميػػة ل ػػ ا الةػػراميـ والتػػي عمػػ  اساسػػ ا وهػػعت فػػي اعتمػػادا عمػػ          

ازدادت م مػػػػػة لالنسػػػػاف ةػػػنس من صػػػػؿ ومػػػػ  زيػػػػادة انواع ػػػػا المكتشػػػ ة وظ ورهػػػػا كممرهػػػػات 
ل ا فقد وه   (Cetinkaya et al., 2000; Naser et al., 2005).  اة تشييصة ال  اهميالحاة

(Facklam & Collins, 1989)  نظامػًا تصني ػػيًا لتشػييص انػواع المكػورات المعويػة  االعتمػاد
ة المالمة الن ػا  عد اةرا  الت يرات التطويرية ا  ح فت المةموع Facklam  (9312)عم  نظاـ 

لػػـ تعػػد تا عػػة ل ػػ ا الةػػنس وكػػ لؾ تطػػوير االيت ػػارات التشييصػػية لتشػػييص االنػػواع المهػػافة 
ايت ػػػػارات تشيػػػػػيصية ايػػػػػر  ل ػػػػػرض تشػػػػييص  (9335)وةماعتػػػػع  Holt الةديػػػػدة. واهػػػػاؼ



حيػث قسػمت . (Facklam & Teixeira, 1997)االنػواع الةديػدة مػـ طػور هػ ا النظػاـ مػف قػػ ؿ 
مةػػامي  اعتمػػادا عمػػ  الص ػػػات المظ ريػػة والتيميريػػة لمكار وهيػػدرات وانتػػاج  (5)  انواع ػػا الػػ

االنػػػػػواع الموةػػػػػودة هػػػػػمف المةموعػػػػػة الواحػػػػػدة اسػػػػػتنادا الػػػػػ  صػػػػػ ات ا الحػػػػػامض و تشػػػػػييص 
  Motility والحركػػة Yellow pigmentالمظ ريػػة االيػػر  ممػػؿ انتػػاج الصػػ  ات الصػػ را  

وريػػت ال وتاسػػيـو  مػػف تيم %(6.65)والنمػػو فػػي  Pyruvate utilizationواست ػػػالؾ ال ليروفيػػت 
النظػػاـ  (9333)عػػاـ  Blanch & Manero وطػػور. فهػػال عػػف صػػ ات تيمريػػة ايػػر  

المعويػػػػة واصػػػػ ن يتهػػػػمف العديػػػػد مػػػػف االيت ػػػػارات ال يزياةيػػػػة المكػػػػورات  التشييصػػػػي لةػػػػراميـ
 (1.2)والكيمياةية كما موهن في ةدوؿ 

 نواع المكورات المعوية*(: الصفات التشخصية ل 2.1جدول )

 

 الص ات التشييصية
 االنواع المعزولة                       

E.faecalis  E.faecium E.gallinarium E.avium 

 +        +           +        +        Nacl( مف 0.5النمو في )

 +       +           +        +        PH( 3.0النمو في وسط  و)

 و+ d     +و+         +و+      +و+      º( م54و11نمو بدرجات حرارة )ال

 -        d         -        +        %( تيموريت ال وتاسيـو 6.65النمو في )

 -       -           -        -        انتاج الص  ات الص را 

 -       +           -        -        الحركة

 +       +           +        +        Dؿ م  المصؿ المهاد الت اع

 -       +           -       +        ايتزاؿ حمي  المتموس

 تيمر كؿ مف 
 السكروز،الالكتوز،المنيتوؿ،الكمكوز

   
       + 

    

       + 
  

          + 

     
      + 

 +         d         -        +        تيمر السور توؿ 

 +       -           -        -        تيمر السور وز 

 -       +           -        -        تيمر رافينوز

 +       -           -        -        ادونيتوؿتيمر 
 +       +           +               -        ارا ينوزتيمر 



 
. (Holt et al., 1994 ; Hanson & Carwright, 1999; Manero & Blanch, 1999). 

 اقتصر الجدول بالنواع المعزولة والختبارات المستخدمة اثناء الدراسة.* 
 ; %23-15موة ػػػة  نس ػػػة V : Variable ;%  36 ػة اكػػػمر مػػفالميتصػػػرات: + : مػػػوة ة  نس ػػ

d : Determine  36: سال ة  نس ة اكمر مف  - ;% 13-29 موة ة  نس ة.%    
لمنظػػاـ التشييصػػي الػػ ر يعػػػرؼ  نظػػاـ  كمػػا يمكػػف اسػػتيداـ العػػدة التشييصػػية الةػػاهزة 

 و API20 strep    ممػؿ Analytic Profile Index (API) systemميمػي الدليؿ الصػورر التح
Rapid Strep (API RS)- APIوGram positive Identification Card (GPI) Vite  والتػي 

المعويػػة التػػي المكػػورات تشػػييص انػػواع  تتهػػمف مةموعػػة مػػف االيت ػػارات المتعػػددة ل ػػرض
 .( Facklam et al., 1985; Liassine et al,. 1998 )  تعطػي صػ ات مظ ريػة اوليػة مشػا  ة

 APIعمػػ  ةميػػ  انػػواع هػػ ا الةػػنس ممػػؿ عػػدـ قػػدرة نظػػاـ ال اف عػػدـ احتػػوا  هػػ ا االنظمػػة ا

وهػػ ا  E.aviumوانمػػا يصنػػػؼ هػػػ ا النػػػوع كعػػزالت مػػف  E. raffinoseعمػػ  تشػػييص نػػوع 20
نتشػػػار العزلػػػة ال يػػػر مشيصػػػة  شػػػكؿ صػػػحين اليطػػػا يػػػومر فػػػي الدراسػػػات الو اةيػػػة وامكانيػػػة ا

(Sandoe et al., 2001) . 
 
 
 
 التشخيص بالطرائق المصمية:  2.22     

عم  ت اعػؿ المصػؿ المهػػاد مػ  لةراميـ المكورات المعوية يعتمد التشييص المصمي         
و   وهيػػػػدراتي متيصػػػػص يميزهػػػػا عمػػػػ  مسػػػػتالمستهػػػػد السػػػػطحي ل ػػػػا ا  تمتمػػػػؾ مستهػػػػد كار 

تهػد  مستهد يعرؼ ه ا المس .(Collee etal., 1996) المكورات المس حيةالةنس وعف  اقي 

 -       +           -        -        زايموزتيمر 
 +       +           +               +        كميسيروؿتيمر 

 +       +           +               +        تحمؿ االسكوليف
 -       -           -        -        انتاج الكتاليز

 (-,)+    (   d,d)         (   d,d)     (v,v)      (α،ßنوع تحمؿ الدـ )
 -                    -          -        d        تحمؿ الةالتيف



مػػػف مةاميػػػػ   Dاليػػػاص  مةموعػػػة  Lipoteichoic acid (LTA)حػػػامض الالي وتايكويػػػؾ 
فػػػػػػي غشػػػػػػاة ا السػػػػػػايتو الزمي ويمتػػػػػػد يارةيػػػػػػا الػػػػػػ  ط قػػػػػػة  النسػػػػػػ يمد ويم ػػػػػػت هػػػػػػ ا ال ػػػػػػوليمر

Pepteidoglycan في الةدار اليمور لمةراميـ الموة ة لص  ة كراـ يالمكوف الرةيس  Jawetz 

et al., 2004; Fabretti et al., 2006)). 
اشػػارت الدراسػػات الػػ  اف  عػػض عػػزالت المكػػورات المعويػػة تمتمػػؾ مستهػػد المح ظػػة         

والػ ر يت اعػؿ مػ  مصػؿ المرهػ   Capsular polysaccharide antigenالمتعػدد السػكريات 
تةػػة المصػػا يف  الت ػػا  شػػ اؼ القمػػ  و المةػػارر ال وليػػة الناتةػػة عػػف االصا ػػػة  الػػػعزالت المن

واظ ػػرت نتاةػػم التحميػؿ .  (Xu et al.,2000 ; Hancock et al, 2003 )ل ػ ا المستهػد 
يف ، وقػػػد وفػػػر هػػػ ا يالكيميػػػاةي  لةػػػدار هػػػ ا العػػػزالت  ػػػاف هػػػ ا المستهػػػد ينػػػتم نمطػػػيف مصػػػم

 ;Huebner et al., 2000)             عػػػالجالمتشػػػييص و لالمستهػػػد امكانيػػػات ةديػػػدة 

Hancock& Gilmor,2002) . 
نمػػػػػػػط مصػػػػػػػمي  االعتمػػػػػػػاد عمػػػػػػػ  ايتالفػػػػػػػات  (99)الػػػػػػػ   E.faecalisصػػػػػػػن ت عػػػػػػػزالت        

نمػط مصميػػا مػ   (29)الكر وهيدرات السػطحية ، و استيداـ طرؽ التنميط الحديمة صػن ت الػ  
 & Hancock)انمػػاط مصػػمية  ػػيف العػػزالت المصػػن ة فػػي العينػػات المرهػػية  %(12)5 سػػيادة

Gilmore, 2000; 2002.) 
كمػػػا وةػػػدت اةسػػػاـ مهػػػادة فػػػي مصػػػؿ المرهػػػ  المصػػػا يف  الت ػػػا  شػػػ اؼ الػػػػقم           

المسػػػػ  ة لممػػػرض تػػػػعرؼ  E.faecalisتػػػرت ط  تراكيػػػ   روتينيػػػة ياصػػػة مم تػػػة  سػػػطوح عػػػزالت 
 Endocarditis and مستهػدات ال شػا  الحيػور والت ػا  شػ اؼ القمػ  المرت طػة  االهػدا  

Biofilm- associated Pili (EBP)  لتػػػي تتكػػػوف مػػػف مالمػػػة  روتينػػػػات ميتم ػػػػة تعػػػػرؼ وا
 فػػافلػػػ ا  (A ,B, C)  اتنػػالمكػػوف مػػف مالمػػة ةي ebpتنػػتم مػػف ق ػػؿ او ػػروف  (EBPA-C) ػػػػ

 ,.Nallapareddy et al)   يمنػػ  او يعػػالم هػػ ا االصػػا اتقػػد  EBP التمنيػػ   مستهػػدات

2006 .) 
 التشحيص بالطرائق السريعة: 3.4.2.
االنظمػػة التشييصػػية( االان ػػا تحتػػاج (ا ة التشػػييص  ػػالطراةؽ التقميديػػة  ػػالرغـ مػػف ك ػػ        

ال  وقت طويؿ في اعطػا  النتػاةم ويعتمػد التشػييص المصػمي عمػ  تػوفير العػدد التشيصيػػػة 
طريقػة تشييصػية  (2662 ) لػ ا فقػد اسػتحدمت حنػا حنػو .((Facklam et al. 1985  الةػاهزة



المعويػة وتميزهػا عػف  ػاقي المكػورات لةػراميـ  سػري سػريعة وسػ مة ل ػرض التشػييص االولػي ال
المكػػورات الموة ػػة لصػػ  ة كػػراـ مػػف العينػػات المرهػػية و لػػؾ  اسػػتيدام ا لوسػػط محػػور مالمػػي 

الةراميـ عم  الحركة وتحمؿ االسكوليف وايت ار تحمؿ المموحػة  ةااليت ار يتهمف ايت ار قا مي
 Hansonواستيدـ كؿ مػػف   ف مف التمقين.ويتميز ه ا الوسط  اعطا  نتاةم سريعة  عد ساعتي

مةموعػػة مػػف االيت ػػػارات تتهػػمف ايتػػزاؿ حميػػ  المتمػػوس ، وتيمػػر  Cartwringht(9333) و
-Glucopyranoside (MGP) Methy-α و االرا ينوز والزايموز ، وانتاج الص  ػة ، والحركػػة ،

D- هػػ ا االيت ػػارات نتػػاةم  لتشػػييص ةػػراميـ المكػػورات المعويػػة  ات االهميػػة الط يػػة ا  تعطػػي
 ساعات مف الحهف.  (5)تشييصية سريعة  عد 

 :الحديثة التشخيص بالطرائق4.4.2. 
فػػػػػي التعػػػػػرؼ الػػػػػ   Phage typingيط العاميػػػػػة مػػػػػيسػػػػػتيدـ انتػػػػػاج ال كتريوسػػػػػيف وتن        

االيتالفػات  ػػيف عػزالت ةػػراميـ المكػورات المعويػػة االان ػا صػػع ة التط يػػؽ  سػػػ   زيػادة ظ ػػور 
زالت المقاومػػة  ػػيف مرهػػ  المستشػػ يات ولعػػدـ تػػوفير الكواشػػؼ مػػف ة ػػة ايػػر . لػػ ا فقػػد العػػ

 .(Facklam & Teixiera, 1997)   اتة ت االنظار ال  الطرؽ الةزيةية المتطورة
يعتمػػد التشػػييص  ػػالطراةؽ الةزيةيػػة عمػػ  عػػػدة تقنيػػات من ػػا تقنيػػة ال ةػػرة الك ر اةيػػة         

ةػػدار اليمػػور. والتقنيػػات الوراميػػة الحديمػػػة من ػػا ت ةػػيف الحػػوامض ل صػػؿ  روتينػػات اليميػػة وال
وتقطيػ  هػ ا  Glycopeptides ، واةرا  تهييػػـ لمةينػات المقاومػػة لمػػ DNAالنووية ، وتحمؿ 

.وكػ لؾ تحمػؿ (Naser et al., 2005)                       الةينات  عد تهاع  ا مػـ تحميم ػا
ودراسػػػػػػػة  Genes cloningلالنػػػػػػػواع وكمونػػػػػػػة الةينػػػػػػػات  ال الزميػػػػػػػدات الكاممػػػػػػػة والمقطعػػػػػػػة

 ,.Xu et al)                               الناقمػة لمةينػات Transposonsالترانسػ وزونات 

2000; Novais et al., 2005).  وتستيدـ تقنية الت اعؿ المتسمسؿ النزيـ  ممرة الدناPCR for 

DNA ويػػةممكػػورات المعلمتشػػييص السػػري  والػػدقيؽ ل           (Dutka -Malen- et al., 

وتستيدـ ه ا التقنيػة فػي الدراسػات الو اةيػة لمعرفػة االنػواع الشػاةعة مػف هػ ا الةػنس . ( 1995
 يػػػةلممهػػػادات الةرموم ول ػػػرض التعػػػرؼ عمػػػ  العػػػزالت المرهػػػية الحاممػػػة لمةينػػػات المقاومػػػة

 عػػة التػػي تمتمك ػػا هػػ ا الةػػراميـ  ال و ال انكومايسػػيف وةينػػات عوامػػؿ واالنمػػاط المظ ريػػة لمقاومػػة 
(2004; Leavis et al., 2006 Creti et al.,).                                                                                                                    

 :     Classification of genus    الجنس  تصنيف3.2 



تصػػنيؼ ةػػراميـ لنظػػاـ مصػػمي  9399عػػاـ  Lancefielidالمػػة النسػػ يمد اقترحػػت الع        
الػػ ر اعتمػػد عمػػ  دراسػػة ال نيػػة الكيمياةيػػػة لمكر وهيػػدرات  Streptococciالمكػػورات المسػػ حية 

ووةػدت اف  ،الموةودة في ةدارها اليمور مستيدمة االحرؼ اال ةديػػة االنكميزيػػة فػي تقسػيم ا
مػػػف مةاميع ػػػا، حيػػػث تمتمػػػؾ عزالت ػػػا  Dهػػػمف مةموعػػػة ةػػػراميـ المكػػػورات المعويػػػة تصػػػنؼ 

 D (Jawetz etمستهػد سػطحي متيصػص لمت اعػؿ مػ  المصػؿ المهػاد اليػاص  مةموعػة 

al., 2004).  
فقػد قسػـ المكػورات المسػػ حية  9319عػاـ  Shermanع عاما نظاـ التصنيؼ الػ ر وهػ        

واص ػػػػػػا  Pyogenic , Lactic, Viridans, Enterococci الػػػػػ  ار عػػػػػة اقسػػػػػاـ هػػػػػي:  
Enterococci  ـ (55-96)عمػػػػ  ان ػػػػا تمػػػػؾ الةػػػػراميـ التػػػػي تعػػػػيش  ػػػػدرةات حػػػػرارةº وتركيػػػػز ،

، ول ػػػػػا القػػػػدرة عمػػػػ  تحمػػػػؿ (pH 9.6)مػػػػف كموريػػػػد الصػػػػوديـو ،وفػػػػي وسػػػػػط قاعػػػػدر %(0.5)
االسكوليف والنمو  وةود امالح الصػ را ، وتت اعػؿ مستهػدات ا السػطحية مػ  المصػؿ المهػاد 

مػػػف مةػػػامي  النس ػػػػيمد، مسػػػتيدما تمػػػؾ الصػػػ ات لمتميػػػز  ػػػيف المكػػػورات  Dموعػػػة اليػػػاص  مة
 Non-enterococcal              والمكػػورات المس حيػػة ال ػيرمعػػػويةEnterococci  المعويػة

Streptococci (Schleifer,1986).  ونتيةػػػػة لوةػػػػود تشػػػػا ع  ػػػػيف هػػػػ ا االنػػػػواع لػػػػ ا فػػػػػقد اقػػػػػترح
 عم  ص ػتي تحمؿ الدـ والةالتيف وعم  النحو االتي   اعتمادا تسميات اكمر دقػة

 ؿ الدـ والةالتيف.محتسال ة ل   S. faecalis -أ

 -S. faecalis var. liquefaciens  ؿ الدـ و موة ة لحؿ الةالتيف.محتسال ة ل 

 ؿ الدـ وسال ة لحؿ الةالتيف.محتل موة ة S. faecalis.var.haemolyticus  -ج
    .ؿ الػػػدـ والةالتػػػيفمػػػحتموة ػػػة ل .zymogenes and S. duran  S. faecalis.var -د
(Facklam & Teixeira, 1997) . 

-Oralفػػي االر عينػػات واليمسػػينات مػػف القػػرف العشػػريف ت ػػيف اف االنػػواع التػػي وصػػ  ا          

Jensen  تػػيتمؼ  ػػص ات ا الكيميوحياتيػة عػف نػوع S. faecalis عػدـ ايتػزاؿ التترازولػـو  ممػؿ
Tetrazolium  ـ والتم ػيط  واسػطة تيموريػت ال وتاسػيو(PT) Potassium tellerit  وهػ ا ماةعم ػا

الػػ ر لػػـ يكػػف معػػروؼ كنػػوع من ػػػصؿ فػػي موسػػوعة  يرةػػي    S. faeciumتعػػود الػػ  تسػػمية
. فهال عف انواع المكورات المعوية الم كورة فػقػد عزلػػت انػواع ايػر  ل ػ ا الةػراميـ 9351عػاـ

 منػػ  عػػاـ ة، ا  لوحظػػت االنػػواع المتحركػػ شػػرية وحيوانيػػة وغ اةيػػة و ن اتيػػػة مػػف نمػػا ج ميتم ػػة



  9356 واالنػواع المنتةػة لمصػ  ات الصػ را  فػي، faecium subsp.mobili.S  ت وعرفػ 9395
كػورات المعويػة عػزؿ نػوع لةػراميـ الم 9355عػاـ في . S. faecium var.casselifavusوسميت 

 S. malodaratus  (Murray, 1990 .)سميتع ػرح تمػف االة اف واقػت
 ,Faecal Streptococci  ) المةػصػطمحات المػماف ال s9306واتهػن فػي السػتينات         

Group D Streptococci, Enterococci )  كمػا  ةواحػد داللػةلـ تعد تممؿ اسػما  مترادفػة  ات
نػػواع ميتم ػػة مػػف لوصػػؼ ا Fecal Streptococci ي  ػػـ سػػا قا. ا  اسػػتيدـ االمصػػطمن االوؿ 

المكورات المس حية اصم ا مف ال راز واقترح عدـ استيدامع النػع اليعػػطي غرهػًا تعري يػًا. امػا 
الماني فػاستي ـ لتعريؼ مةموعة المكورات المعوية التي تت اعؿ مػ  المصػؿ المهػاد اليػاص 

تعريػؼ مف مةامي  النسػ يمد و ات صػ ات مميػزة، والمصػطمن االيػػير فاسػتيدـ ل D مةموعة 
لكن ػػػػا  Dمةموعػػػػة  مةموعػػػػة مكػػػػورات مسػػػػ حية تعطػػػػي ت ػػػػاعاًل موة ػػػػًا مػػػػ  المصػػػػؿ المهػػػػاد 

ميتم ػػػػػة فػػػػي صػػػػ ات ا عػػػػف المكػػػػورات المعويػػػػة لػػػػ  تسػػػػم   ػػػػالمكورات المسػػػػ حية ال يػػػػر معويػػػػة 
          S. equinus           (Facklam, 1972.)و  S. bovis تممػػوش

زالت المشا  ة لص ات ةراميـ المكورات المعػػوية شيصت  عض الع 9301في عاـ           
فػػػهال عػػف المصػػؿ  Qاالان ػػا تعطػػي تت ػػاعال موة ػػا مػػ  المصػػؿ المهػػاد اليػػاص  مةموعػػة 

اف ػمػػػػف  ػػػػػراز االنسػػػػػ تتمػػػػؾ العػػػػػزال عزلتمػػػػف مةػػػػػامي  النسػػػػ يمد، وقػػػػػد Dمةموعػػػػػة لالمهػػػػاد 
 ,S. avium   (Nowlan & Deible   لػ  سػميت والحيوانات الما تة الحرارة و االيص الدةاج 

1967) 
 

 اعادة تصنيف جراثيم المكورات المعوية:2.4. 
فػػي الممانينػػات مػػف القػػرف العشػػريف اسػػتيدمت الطػػرؽ والتقنيػػات الوراميػػػة التػػػي احػػدمت         

وةماعتػػػػع نتػػػػاةم دراسػػػػات ت ةػػػػيف  Farrowقػػػػدـ  9329تطػػػػورات تصػػػػن يية م مػػػػة، ف ػػػػي عػػػػاـ 
رة و ية التي ميػزت االنػواع المػ كوالص ات الكيميوحيو  hybrodization  DNA الحامض النوور

ومعزولػػة  Dسػا قا عػف  عهػ ا كمػا وةػد اف  عػػض عػزالت المكػورات المعويػة تمتمػؾ مةموعػة 
  S. gallinarum        لػػ  سػػميت S. aviumمػػف  ػػراز الػػدةاج ايهػػا لكن ػػا تيتمػػؼ عػػف 

.(Murray , 1990)الحػوامض النوويػة كمػا  ينػت نتػػاةم الدراسػات الوراميػػة لت ةػػيفDNA & 

RNA hybrodization االحماض الدهنية والمقاومة لم نسمينات التي قدمت مف ق ؿ ودراسات 



 S. faecium و    S. faecalisاف االنػواع  9325عػاـ  Schleifer وKillper-Balz  كػؿ مػف
ال احمػػاف واحػػدمت هػػ ا المعمومػػات ت يػػرًا ةػػ رياً ، لػػ ا اقػػػترح  Streptococci ميتم ػػة عػػف ةػػنس
 الرغـ مف اف ه ا التسمية قد اطمقػت سػا قا  .Enterococci صؿ عرؼ  ػ نقم ا ال  ةنس من 

    واصػػ ن اسػػتيدام ا اكمػػر ق ػػوال االان ػػا لػػـ تسػػتيدـ حتػػ  توصػػؿ ال احمػػاف ل ػػ ا النتػػاةم

(Schleifer, 1986; Manero & Blanch, 1999) . 
 فػػػي ةػػػنس من صػػػؿ سػػػميمكػػػورات المعويػػػػة واسػػػتنادا ل ػػػ ا النتػػػاةم وهػػػعت ةػػػراميـ ال        

Enterococci  ونقمػػػت الػػػ  هػػػ ا الةػػػنس االنػػػواع التػػػي تمتمػػػؾ صػػػ ات مشػػػا ع لػػػع والتػػػي كانػػػت
محػػػؿ  Enterococciو ػػػ لؾ حمػػػت تسػػػمية الةػػػنس  Streptococciتعػػػرؼ سػػػا قا هػػػمف ةػػػنس 

واصػ ن ةػنس المكػورات  . (Murray, 2000 Cetinkay., et al 2000)تسػمية الةػنس السػا ؽ 
اهػػي ت  .Enterococcaceae (Baron & Fingold, 1990)المعويػػة يصنػػػؼ همػػػف عاةمػػة 

 E. avium   ,E. durans هػي ( نوعػاً 92ال  ه ا الةػنس ا  اصػ ن يهػػـ ) الحقا  انواع ةديدة
,,  E.casseliflavus, E. faecalis ,E. faecium , E. gallinarium. E. hirae, E. ,  

mudndtii , maloaoratus .E , psedoavium E.  ,E. raffiniosus   ,  solitarius E.    
Facklam & collins, 1989) (.   

 , .E. dispar , cecorum Eي وهػػواع ةديػدة نػا (5) 9335وةماعتػع فػي  Holt اهػاؼ      
saccharolyticus E.  , E. seriolicida فػي عػػاـ ة،  الص ات التشيصيػػ اعتمادا عم   عض

 .E ,واع            اهػػػي ت االنػػػػ ،(16s rRNA)تسمسػػػؿ ةػزيةػػػػة  ادا عمػػػ واعتمػػػ 9332

columbe  E. flavescens , E. sulfurous، 2666 حت  عػاـ  واستقر عدد االنواع  (Baron 

et al., 1999; Mundy et al., 2000.) 
ونتيةػػػػة لتطػػػػور الطراةػػػػؽ التشييصػػػػية فقػػػػد عزلػػػػت انػػػػواع ةديػػػػدة ايػػػػر  تعػػػػود لةػػػػنس        

ليهػـ هػ ا    E. pallens sp.nov و sp nov E. gillvusلمكػورات المعويػة من ػا النوعػاف ا
والكيموحيويػػػػة والمرهػػػػية  نوعػػػػا ميتم ػػػػا فػػػػي الصػػػػ ات الزرعيػػػػة (29) 2662فػػػػي عػػػػاـ  الةػػػػنس
انػواع ةديػدة  (5)عزلت مف مصادر ميتم ػة  2669في عاـ  .(Tyrrell et al., 2002)والورامية 

 E. heamoperoxidus , E. moraviensis , E. porcinus , E. raati, E. villorum: وهػي
(. و  عؿ استيداـ التقنيات الحديمة ممػؿ Semedo et al., 2003نوعا ) (20)ليهـ ه ا الةنس 

تقنيػػػػات ال ةػػػػرة الك ر اةيػػػػة لم روتينػػػػات والتقنيػػػػات الوراميػػػػة من ػػػػا ت ةػػػػيف الحػػػػوامض النوويػػػػة ، 



والتػػي تعػػػرؼ  النسػػ ة المةويػػػة  DNAة فػػي الحػامض النػػوور ومعرفػة تركيػػ  القواعػػد النتروةينيػػ
،وتحديػػػػػػػػػػد تسمسػػػػػػػػػػؿ القواعػػػػػػػػػػد النتروةينيػػػػػػػػػػػة  %Guanine (C+G)و Cytosioneلمسايتػػػػػػػػػػػوسيف 

 Polymerase Chain لالحمػػاض  النوويػػة  اسػػتيداـ تقنيػػة الت اعػػؿ المتسمسػػؿ النػػزيـ ال ػممػػػرة

Reaction (PCR)  16لةزيةػة  ، وكػ لؾ تحديػػد تػػسمسؿ هػ ا القواعػدs rRNA  وtRNA   لػػ ا
 .E. casin , E. hermanniesis  .(Naser et al., 2005) Eفقػد اهػي ت انػواع ةديػدة من ػا 

italicus, كمػػا اهػػيؼ النػػوعE. deviresei sp.nov   المعػػزوؿ مػػف مصػػادر حيوانيػػػة ميتم ػػة
(Svec et al., 2005a)  والنوع ،sp.nov  E. aquimarimus  ال حػػر ليصػؿ المعزوؿ مػف ميػاا

.  (Svec et al., 2005b)نوعػػػا                           (99)الػػ   2665عػػددها فػػي عػػػاـ 
  sp.nov E. termitis , E. silesiacus sp.novوشيػػػصت مالمػػػة انػػواع ةديػػدة تهمنػػػت 

المعػزوؿ E. aceae sp.nov  . ونوع      (al., 2006 Svec et) المعزولتاف مف امعا  الحشرت
ل ايػة  نوعاً  (95) راز االشػحاص االصحا  ليصؿ عدد انواع ةنس المكورات المعوية ال  مف 
 (.Carvalho et al., 2006) 2660 عاـ
 
 
 
 
 

  Virulence factorsعوامل الفوعة : 5.2

فػػػي صناعػػػػة   Probioticsالمعويػػػة كمنشػػػطات حيويػػػةالمكػػػورات  اسػػػتيدمت ةػػػراميـ        
ا  المة ريػة مػ اق ا ، ول ػرض موازنػة االحيػ فػي انتػاج وتحسػيف ام مػ ااالل اف حيػث تمعػ  دور 

لالنسػػاف والحيػػواف  Gastroentritis دة واالمعػا الموةودة في االمعا   وفي عالج الت ا  المع
هػ ا  اال اف ،المس  ة لمتمػوث ال  اةػػي Listeria، ول رض انتاج ال كتريوسيف المهاد لةرمومة 

عػػة و المقاومػة متالك ا ةينات عوامؿ ال و الصحة االنساف يطر عم   قد تشكؿاالستيدمات 
 ,Eaton & Gasson)      القا مػػػػػة لالنتقػػػػػاؿ  ػػػػػيف عزالت ػػػػػا  لممهػػػػػادات الةرموميػػػػػة

2001;Hancock & Perego, 2002). 



المعويػػػة المكػػػورات  التػػػي تنتة ػػػا ةػػػراميـ ال وعػػػةتػػػـ التعػػػرؼ عمػػػ  العديػػػد مػػػف عوامػػػؿ          
يف ػال يمواليسػػػػ مرة فػػػي هػػػػ ا المةػػػاؿ، ومػػػف هػػػػ ا العوامػػػؿ: انتػػػػاج انػػػزيـوالتػػػزاؿ الدراسػػػات مسػػػػت

Haemolysin،  الةالتينيػػػػػػز انػػػػػػزيـ وGelatinase،  ة، وال رمونػػػػػػات ػيػػػػػػات االلتصػػػػػػاؽ الميتم ػػػػػػالو
Phermonesي وتايكويؾ لال،و حامض اLipotiechoic acidات ن،وال كتريوسيBacteriocines، 

 ايمورونػػػديزال  انتػػػاج انػػػزيـو Extracellular superoxid  السػػػو ر اوكسػػػيد يػػػارج يمػػػور

Hylouronidase (Jett et al., 1994; Kayaoglu & Orstavik, 2004) .  فهػال عػف عوامػؿ
-β ازال يتاالكتػػػ انزيػػػػـ،  Capsule (Huebner et al., 2000) ة ظػػػالمح افوعػػػة ايػػػػر  من ػػػ

Lactamase  (Cetinkaya et al., 2000)   واالهدا ،Pili (Nallapareddy et al., 2006). 
 Haemolysinانتاج انزيم الحال لمدم  : 1.5.2.

المتيصصػػػػة  لمػػػدـ اولػػػ  الدراسػػػػات عػػػػف االنزيػػػػـ الحػػػػاؿ 9395عػػػاـ  Toddت عػػػد دراسػػػة         
ا  اف  عػػػض عزالت ػػػػا تنتػػػػم منػػػاطؽ حػػػؿ واهػػػحة  ،المعويػػػةالمكػػػورات   عوامػػػؿ ال وعػػػة لةػػػراميـ

االوسػػاط السػػاةمة،  دوفال يمواليسػػيف عمػػ  هػػػ ا الوسػػط   ػػاةانتالف اعمػػ  وسػػط اكػػار دـ الحصػػ
كمػػػا لػػػوحظ تك ػػػوف منػػػاطؽ حػػػؿ راةقػػػة مػػػػف التحمػػػؿ تحػػػيط  مسػػػتعمرات ا عمػػػ  اوسػػػاط اكػػػار الػػػدـ 
المحهػػػر مػػػف دـ االنسػػػاف والحصػػػاف واالرنػػػ  واال قػػػار والتحمػػػؿ اكػػػار الػػػدـ المحهػػػر مػػػف دـ 

حيػا  المة ريػة ممػا ةعػؿ ال يمواليسػيف فػػي ميت ػرات تشػػييص اال غال ااالغناـ ال ر يستيدـ 
 .      (Jett et al., 1994)   ص ة غير واهحة ل  ا الةراميـ في اغم  االحياف

وال كتريوسػيف  Toxinيمتمؾ ال يمواليسيف المنتم مف ق ؿ هػ ا الةػراميـ فعالػيػػتي الػ ي اف        
Bacteriocin  ياليػػػػا حقيقيػػػػػػة النػػػػػواة  تمػػػػؼ. ا  يعمػػػػؿ عمػػػػEuokaryotic  المصػػػػا ة كمػػػػا يعػػػػد

 كتريوسػػػػيف محػػػػور فعػػػػاؿ هػػػػد مػػػػد  واسػػػػ  مػػػػف الةػػػػراميـ الموة ػػػػة لصػػػػ  ة كػػػػراـ لػػػػ ا يعػػػػرؼ 
  Prokaryoticنظرا لػ عاليتػػع هػد ياليػا حقيقيػة و داةيػػة النػواة Cytolysin (cyl) السػايتواليسيف

(Budzik & Schneewind, 2006; Gulhan et al., 2006 .) 
مف التةار  فػي الحيوانػات الميت ريػة عمػ  دورال يمواليسػػيف فػي امراهػية دلت العديد         

ا  وةػػػد اف العػػػزالت المنتةػػػػة لم يمواليسػػػيف اكمػػػر فوعػػػػة مػػػف ال يػػػػر منتةػػػة او  ،هػػػ ا الةػػػراميـ
االغشػػية المط ػػرة   قػػداف الةينػػات المشػػ رة النتاةػػع فػػي حػػاالت الت ػػا  شػػ اؼ القمػػ  والت ػػا  

 %(56) .كمػػا لػوحظ اف الةرعػة القاتمػة لػػJett et al., 1992; Chow et al., 1993 )) ال صػرية



محممػػة  لمػػدـ فػػي اصػػا ات ال ير  مػػرات مػػف العػػزالت (96)مػػر المحممػػة لمػػدـ كانػػت اكمػف العػػزالت 
 (.Mundy et al., 2000)   االغشية ال ريتونية لم ةراف

 Gentamycinلمهػػاد  المقاومػػة E. faecalisيسػػ   انتػػاج ال يمواليسػػيف مػػف عػػزالت         
اسػػػا ي  فػػػي حػػػػاالت التةرمػػػػـ الػػػدمور  (9)الم ػػػاة  يػػػالؿ ليطػػػر المػػػوت  اهػػػعاؼ (5)زيػػػادة 

 Huycke)       دايؿ المستش يات مقارنة  العزالت ال ير منتةة والحساسة لممهاد المػ كور

et al., 1991)  .ةارنػتعػد صػ ة انتػاج ال يمواليسػيف واسػعة االنتشػار  ػيف العػزالت المرهػية مق 
مقاومػػة متعػػددة لممهػػادات  ة ػػالعزالت ال رازيػػة لالشػػياص االصػػحا  وتظ ػػر العػػزالت المنتةػػ

 لالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيـ                                          اكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزالت ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منتةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الةرموميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
(Ike et al., 1987 ;  Inoue et al., 2006) .   

المحمػػػػؿ راهػػػػية المكػػػػورات المعويػػػػػة مػػػػف يػػػػالؿ تاميػػػػػرا ام ةال يمواليسػػػػيف  زيػػػػاديسػػػػاهـ         
 المتعػػػػػػددة االنويػػػػػػػة ياليػػػػػػاالحيػػػػػػث يحمػػػػػػؿ ياليػػػػػػػا كريػػػػػػات الػػػػػػدـ الحمػػػػػػػر و  cytolytic لمياليػػػػػػا

Polymorph nuclear cells (PMNs)  وياليػػا الػػ معـ الك يػػرMacrophages عو التػػالي فػػػان 
يعػػد ال يمواليسػػيف  .(Kayaoglu & Orstavik, 2004) طريقػػة م اشػػرة  ةةاالنسػػ  تمػػؼيسػػ ـ 

صػػ ة مظ ريػػة مشػػ رة كروموسػػوميا احيانػػا وغال ػػا مػػا تشػػ ر مػػف ق ػػؿ  الزميػػد عػػالي التيصػػص 
والػػػ ر لػػػع القا ميػػػة عمػػػ  االنتقػػػاؿ مػػػف العػػػزالت المحممػػػة الػػػ   PAD1منػػػتم لم رمونػػػات يعػػػرؼ 

 (.Ike et al., 1984) حممةالعزالت ال يرم
 

 Gel) )Gelatinaseالجالتينيز : 2.5.2

الوؿ مػػػػرة مػػػػف اسػػػػتيالص  (9305)عػػػػػاـ  Zimmerma, Bleiweisتمكػػػػف كػػػػػؿ مػػػػف          
 .Eزنػػػؾ يػػػارج يمويػػػػة لػػػػعزالت  –ووصػػػػػؼ انػػػزيـ محمػػػؿ لم روتينػػػػات يتكػػػوف مػػػػف   تيػػػػدات 

faecalis اقترح  9323. في عاـ Makinen   تسمية ه ا االنزيـ  الةالتينيز اشارة لقدرتػع عمػ
 Caseinوالكػزاةيف  ،Insulin ، واالنسػوليف Gollagen، والكوالةيف   Gelatineتحمؿ الةالتيف 
 ،  Fibrinogen نوةيف، وال ػػاي ري Hemoglobin ، وال يموكمػػو يف Azocoll ، واالزوكػػوؿ 

، والعديػد مػػف ال  تيػػدات ال عالػػة  E.faecalisوال  تيدات المرت طػة  ال رمونػات الةنسيػػة لػػعزالت 
واشػػػارت معظػػػـ  .(Kayaoglu & Orstavik. 2004)                  ايموةيػػػا فػػػي الم ػػػاةف

في فوعػة ةراميػػـ المكػورات المعويػة ا  وةػد اف  Gelدور التةار  في الحيوانات الميت رية ال 



واف العػػػزالت المنتةػػػة  ،العػػػزالت المنتةػػػة ل ػػػ ا العامػػػؿ تسػػػ   تحمػػػؿ الةالتػػػيف وتنيػػػر االسػػػناف
ت ػػا  حػػويض الكميػػة،  ينمػػا التسػػ   العػػزالت ال يػػر منتةػػة لمةالتينيػػز وال يمواليسػػيف تسػػ   ال

 (.Jett et al., 1994)ه ا االصا ات في الحيوانات الميت رية 

عامػؿ م ػـ يسػاعد المكػورات المعويػة لالنتقػاؿ ع ػر الياليػا المعويػة لالنسػػػاف  Gelيعػد        
 .E، ا  اظػػ رت عػزالت  االنتشار في منػاطؽ التتواةػد في ػا ط يعيػا و  و  لؾ يزيد مف االنت اؿ

faecalis المعزولػػة مػػف نمػػا ج مرهػػية ميتم ػػة والمنتةػػة لػػؿGel  قػػدرت ا عمػػ  االنتقػػػاؿ  نسػػ ة
فػػػي مػػػزارع الياليػػػا المعويػػػة  %(25)مقارنػػػة  ػػػالعزالت ال يػػػر منتةػػػة التػػػي تنتقػػػؿ  نسػػػ ة  %(09)

 لم روتينػػػػات  Misfoldedشػػػػطر الطػػػػػي اليػػػػاط    عمػػػػ  Gelيػػػػارج الةسػػػػـ الحػػػػي، ويعمػػػػؿ 
لمعػػزالت كمػػا يسػػاهـ  Supernatantالسػػطحية وال ػػاي ريف اليتػػزاؿ مستويػػػات ال رمونػػات الطافيػػة 

 ,.Zeng et al) و ػ لؾ يحػدد طػوؿ سمسػمة العػزالت المنتةػة Autolysis عمميػة التحمػؿ الػ اتي 

2005.) 
ةي الةػػراميـ ييهػػ  لمنظػػاـ منػػالتمػػؾ   Gelوفعاليػػة اشػػارت الدراسػػات الوراميػػة اف انتػػاج        

اليػرت ط مػػ  تع يػرا وانمػا  Gelالمشػ ر النتػاج  gelالتركي  ا  اف وةػود الةػيف الكروموسػػومي 
 (9)المتكػػػوف مػػػف fsrلنظػػػاـ او ػػػروف  Regulatory lociالمواهػػػ  التنظيميػػػة  ةييهػػػ  لسػػػيطر 
انتػػاج  مسػػؤولة عػػف انتػػاج  روتينػػات تنظيميػػة لمسػػيطرة عمػػ  ( (fsr A, B, Cةينػػات وهػػي 

ةميػ  عػػزالت  اف كمػا لػػوحظ .((Hancock & Perego, 2004 اتمػة لم روتينػاالنزيمػات المحم
E. faecalis  المرهػػػية تمتمػػؾ ةػػيفgel  االاف نسػػػ ة انتػػاجGel (02-06)       في ػػا  ػػػيف% 

 )    ػػػػػ ا العػػػػػزالت fsr  سػػػػػ   فقػػػػػداف القطعػػػػػة المشػػػػػ رة النتػػػػػاج ال روتينػػػػػات التنظيميػػػػػة ؿ

.(Mohamed & Murray,2005سػات اهميػة او ػروفالدرا دلػت لقد fsr  المػنظـ النتػاجGel  فػػي
عمػػػ  يػػػومر  fsrتكويػػػػف ال شػػػػا  الحيػػػور ل ػػػ ا الةػػػراميـ ، ا  وةػػػد اف العػػػزالت المط ػػػرة  حػػػ ؼ 

 (Carinol et al., 2004).                 تكويف ال شػػا  الحػي مقارنػػة  ػالعزالت ال يػر مط ػرة
 مقارنػػة %(56) نسػػ ة اكمػػر مػػف  Gelيػػة انػػزيـ تنػػتم العػػزالت المرهػػية لةػػراميـ المكػػورات المعو 

 ةةاالنسػ تمؼا  يودر ال   فوعت ا  ا يوكد دور ه ا العامؿ فيفي العزالت ال رازية وه %(21)
 .Hancock & Gilmore, 2000)) طريقة م اشرة 

     Capsule المحفظة: 3.5.2.



مػف عوامػؿ  Capsular polysaccharide  (CPS)تعػد المح ظػات المتعػددة السػكريات         
المة ػػػر  ةسػػػتيداـ تقنيػػػػ االدراسػػػات  لقػػػد ام تػػػت.د مػػػف الةػػػراميـ المرهػػػية.يػػػال وعػػػة الم مػػػة لمعد

تسػػاعدها مػػف   المرهػػية المكػػورات المعويػػة محػػافظ فػػي العديػػد مػػف عػػزالت وةػػودااللكترونػػي 
 ,                       ةػالتدايؿ وال قا  حية في المهيؼ وتمكن ا مف مقاومة عمميػة ال معمػ

2000) (Hsu et al., 2006; Hancock& Gilmore. اف كمام ػػت CPS  تظ ػػر صػػ ة
يعمػؿ عمػ  تقميػؿ  ل ا مستهدية ا  اف تمنيػ  الحيوانات الميت رية  عزالت ه ا الةرميـ المنتةة

يػوفر   ، عميػع ر مػاعممية قتم ػا Mediateاالةسػاـ المهادة التي تتواسػط  ؿاعدادها ويزيد معد
 ,.Huebner et al)         تمػؾ العػزالت ةصػا الوعالةػي مػف ا يستهػد ييػار وقػاةهػ ا الم

2000 .) 
 .E     و  E. faecalis  عػػزالت الػ  افع وةماعتػ Huebner (9333)دراسػػة اكػدت        

faecium  المرهػػػػػػػػيتاف تمتمػػػػػػػػؾ مستهػػػػػػػػداتCPS  والتػػػػػػػػي تكػػػػػػػػوف اهػػػػػػػػداؼ لعمميػػػػػػػػة الط ايػػػػػػػػة
Opsonization ة و التالػػػػػي امكانيػػػػة اسػػػػتيدام ا فػػػػي تحهػػػػير مػػػػال مع لتسػػػػري  حػػػػدوث عمميػػػػة

كما  ينػت لموقاية مف االصا ات الناتةػة عػف العزالت المنتةة لممستهد،  Vaccinesالمقاحات 
مػ  اسػت داؿ  (LTA) ػػ ا النمػػط مػػف المستهػد يشػا ع مستهػد ل يالتركي  الكيميػاة الدراسة اف

ينػػػػػات تصػػػػػن  ال روت .(D-glucoseα-1-2-)عػػػػػة ز  مةمو كػػػػػو ارت ػػػػػاط  رة الكػػػػػار وف المانيػػػػػة لمكمو 
واف كمونة هػ ا االو ػروف  epa تش ير مف مةموعة ةينػات تعرؼ  الهرورية النتاج ه ا النمط

ليةػرر لػع تع يػر ةينػي يتػتم ن ػس المستهػد فػي  E. coliالػ   E. faecalisونقمػع مػف عػزالت 
مهػادة الموةػودة فػي مصػؿ المهيؼ الةديػد. كما وةد هػ ا المستهػد يت اعػؿ مػػ  االةسػاـ ال

 Xu etالعزالت المنتةػة لممستهد  مف ق ؿ المره  المصا يف  الت ا  ش اؼ القم  المس  

al., 2000)).                                                                                   
فػي  CPS ستهػد لم  الػنمط المصػمي المػاني Gilmore  (2662)و Hancockوصػؼ         

 -Galactose   العديػػد مػػف العػػزالت المرهػػية والمقاومػػة لمهػػاد ال انكومايسػػػػيف ويتكػػوف مػػف

glycerol-teichoic acid تحديد االو روف المشػػ ر النتاةػع ويعػرؼ . كما تـcap2  متكػوف مػف
ةينػػات غيػػر فعالػػة فػػي هػػ ا االو ػػروف يػػودر الػػ  فقػػداف واف اديػػاؿ  (، A-K)ة مةينػػات متسمسػػ

مػػػف هػػػ ا الػػػنمط ويقمػػػػؿ مػػػف اعػػػداد العػػػزالت  CPS اعػػػؿ االةسػػػاـ المهػػػادة مػػػ  مستهػػػدات ت



 Hancock) )            ةمالمط رة الموةودة في موق  االصا ة ويزيد مف سرعة عمميػة ال مع

et al., 2003 
              Mechanisms of adhesion  اللتصاق :   آليات 4.5.2.  

لسطحية لةراميـ المكػورات المعويػة ومن ػا ال ػة السػطن لممػا  وشػحنة تشترؾ الص ات ا        
سػػطن اليميػػة  التصػػاق ا  ياليػػا المهػػيؼ ا  تعمػػؿ عمػػ  زيػػادة عمميػػػة االلتصػػػاؽ عػػف طػػػريؽ 

تعت رعمميػػة التصػػاؽ ةػػراميـ  (.Waar et al., 2002)  المسػػاهمة فػػي تػػدايالت كارهػػة لممػػا 
 ة و لػػؾ  عػػد اؼ يطػػوة اساسػػية الحػػداث االصػػالمكػػورات المعويػػة عمػػ  سػػطوح ياليػػا المهػػي

 ومػػف مػػـايتراق ػػا لعومػػؿ المناعػػة ال يػػر متيصصػػة فػػي المهػػيؼ كالةمػػد واالغشػػية المياطيػػة 
 مػـ مػفااللتصاؽ  الياليا الظ اريػة وال طانية والياليػا ال يهػا  والمػادة ال ينيػة اليػارج يمويػة و 

تمتمػػؾ ةػػراميـ  .(Jett et al., 1994; Hancock & Gilmore, 2000)احػػداث االيمػػاج 
 المعويػة عدة اليات لاللتصاؽورات ػالمك

   :Aggregation substances (AS)مواد التجمع  1.4.5.2. 
 وهػػػي ع ػػػارة عػػػػف  روتينػػػات سػػػطحية تتوسػػػط عمميػػػة التصػػػاؽ وتتػػػين اسػػػتيطاف ةراميػػػػـ        

ت مػف ق ػػؿ ال الزميػدات المنتةػة تمػؾ ال روتينػػا المعويػة  الياليا حقيقية النػواة. تشػ رالمكورات 
الػػػ  اليميػػػة  Donor cellلم رمونػػػات وتسػػػاعد عمػػػ  انتقػػػاؿ ال الزميػػػدات مػػػف اليميػػػة المانحػػػة 

وتح ز تمػؾ عػات الةرموميػة لمعػزالت المقترنػة. تكػويف التةم وتسػاهـ  Recipient cellالمسػتممة
الم طنػػػػة  لظ اريػػػةسػػػتيطاف والتػػػدايؿ مػػػ  الط قػػػة اعمػػػ  االE. faecalis ال روتينػػػات عػػػزالت

 الياليػػا الظ اريػػػة   اتصػػاقط  الكمػػا تتوسػػػ Enterocytesلالمعػػا  فػػي مػػزارع الياليػػا المعويػػة 
 .(Well et al., 2000;  Shepard &Gilmore, 2002)الكموية 
تقاـو دفاعات المهيؼ مقارنة  ػالعزالت ال يػر منتةػة  AS وةد اف العزالت المنتةة لؿ       

امػػا عػػف طريػػػؽ ال قػػا  دايػػؿ ياليػػا  Neutrophilsدفاعػػات ياليػػا العدلػػة ا  تحمػػي ن سػػ ا مػػف 
ومن ػػا انتػػاج مػػادة السػػو ر اوكسػػيد  PMNsال معمػػة مػػ  توقيػػؼ عمميػػة القتػػؿ او تم ػػيط لوظػػاةؼ 

 Hirt et)) ةػالعزالت ال رازيػ  مقارنة يف العزالت المرهية  ASوعممية االكسػدة ، ويكمر انتاج 

al., 2002; Kayaoglu & Orstavik 2004.   المعويػة  ياليػا المكػورات ي سر التصػاؽ ةػراميـ
المنتةػػة مػػف  ASو لػػؾ  تحميػػؿ سالسػػؿ   تيػػدات  Moietiesالم ػػاةف  حسػػ  نظريػػة المح ػػزات 

ة لم رمونػات والػ ر يمنػػن العػزالت المنتةػة لػع لمتواةػدة عمػ  ال الزميػدات المنتةػق ؿ الةينات ا



عمػػػ  الموةػػػودة  Integrinالمسػػػتق الت المتممػػػة  يصػػػاةص االلتصػػػاؽ والتػػػدايؿ الم اشػػػر مػػػ 
 ,.Jett et al ., 1998; Waters et al)                               هيؼػػػسػطوح ياليػا الم

2003.) 
 Enterococcal surface proteinsالمعويااة:ممكااورات البروتينااات السااطحية ل2.4.5.2. 

(ESP)  
تينػػػػػات سػػػػػطحية مميػػػػػزة  ات وزف ةزيةػػػػػي عالػػػػػػي المعويػػػػػة  رو المكػػػػػورات  تنػػػػػتم ةػػػػػراميـ       

مػػف هػػ ا  (159-56)حػػامض امينػػي وحػػوالي  (9219)كيمودالتػػوف وتتكػػوف مػػف  (262)مايقػػار  
 تشػػػ ير مػػػف ةػػػيف كروموسػػػومي  ESPونتػػػتم  N-terminalالحػػػوامض حاممػػػة لمن ايػػػة الطرفيػػػة 

االرت ػػػاط مػػ  الػػ ر يعطي ػػا تركيػػ  فريػػد ومميػػز مػػ  تكػػرار لموحػػدات المشػػاركة فػػي  espيعػػرؼ 
فػػػي تم ػػػيط وظػػػاةؼ الة ػػػاز  ESPتسػػػاهـ  مسػػػتق الت المهػػػيؼ الهػػػرورية لعمميػػػة االلتصػػػاؽ.

لػ ا تعػد مػف عوامػؿ ال وعػة ل ػ ا الةػراميـ  ،فػي اغم يػة العػزالت المرهػية espالمناعي ويتواةد 
(Shankar et al., 1999; Raad et al., 2005)                          . 

تسػػػاهـ  وةػػػود واسػػػتعمار ESP عمػػػ  اف (2669)وةماعتػػػع  Shankarاسػػػة   ينػػػت در         
المعويػة المكػورات  يػف عػزالت ةػراميـ  espفي القناة ال ولية. وينتشػر ةيػف E. faecalisعزالت 

 وفػي عػزالت E. faecalisو E. faeciumا  يتواةد في عػػزالت ،( %02-29) نس ة تتراوح مف 

raffinosus  .E و  %(56.9)و  %(59.1)الت التةػػػػػرمـ الػػػػػدمور  نسػػػػػ ة المعزولػػػػػة مػػػػػف حػػػػػا
 اةيػػة العػػزالت ا  يسػػاهـ  شػػكؿ ةزةػػي( عمػػ  التػػوالي ويػػرت ط تواةػػد هػػ ا الةػػيف مػػ  و 966%)

ويػزداد تواةػد  (.Harrington et al., 2004) انتشػار العػزالت المقاومػة لمهػاد ال انكومايسػيف 
المعزولتػاف مػف نمػا ج  E. faecalis مقارنػة مػ  عػزالت  E. faecium ػيف عػزالت    espةػيف

 ,.Dupre et al) عمػػ  التػوالي %(06)و %(19)مرهػية ميتم ػػة حيػث سػػةمت نسػػ ة التواةػد 

وةماعتػع اف تكػويف ال شػا  الحيػور مرت ػػط  وةػود  Toledo-Arana (2669) وةػدكما .(2003
ةمعػات الهػرورية فػي تكػويف الت ESPالنتػاج حيث يش ر   faecalis E.في عزالت  espةيف 

 االولية ومف مـ تكويف ال شا  الحيور.
    Surface carbohydratesالكاربوهيدرات السطحية: 3.4.5.2. 

-Dالمعقػدة ومن ػا ار وهيػدرات السػطحيةالمعويػة العديػد مػف الكالمكػورات تمتمؾ ةراميـ         

manose, D-glucose, L-fucise,  D-galactose,   التػػي تتوسػػط عمميػػة التصػػاؽ   E. 



faecalis الياليا الظ ارية لمقناة ال ولية والياليا القم ية لالنساف ( Jett et al., 1994).  واكدت
المستهػػد الكار وهيػػدراتي الموةػػود فػػي الةػػدار اليمػػور  (LTA)العديػػد مػػف الدراسػػات عمػػ  اف 

 ,Hancock Gilmore)   ياليا المهيؼ الميتم ػة المعوية يتوسط التصاق االمكورات  لةراميـ

2000; Kayaoglu & Orstavik 2004; Fabretti et al., 2006) . 
  Other mechanisms of adherenceاليات اللتصاق الخرى :4.4.5.2. 
المعويػػػػة مػػػػف التػػػػدايؿ وااللتصػػػػاؽ مػػػػ   روتينػػػػات المصػػػػؿ المكػػػػورات  تػػػػتمكف ةػػػػراميـ        

ومن ػػا مةموعػػة الميمػػرات  Extracellular matrix (ECM)و روتينػػات المػػادة اليػػارج يمويػػة 
،والالكتػػوفيريف   Vitronectinنوةيػػػف( ، وال تػػرونكتيفيالدمويػػة)ال اي ريف، ال ي رونكتيػػػف، ال اي ر 

Lactoferrin  (Shankar et al., 1999) وت ػػيف اف عػػزالت .E. faecalis  تنتػػػم  روتينػػات
Adhesion collagen (Ace)  وتينػات تتوسػط االلتصػاؽ المتيصػص ل ػ ا العػزالت   رECM .

ؿ التصػػاؽ  ال روتينػػات زالت المط ػرة ل ػ ا الةػيف تكػوف اقػاف الع ،و aceمف ةيف  Aceتش ر 
 6Nallapareddy et)                                  المتيصصة مف العزالت ال ير مط رة

at., 200). 
 المعويػػػػػػة مستهػػػػػػد الت ػػػػػػا  شػػػػػػ اؼ القمػػػػػػ المكػػػػػػورات تنػػػػػػتم  عػػػػػػض عػػػػػػزالت ةػػػػػػراميـ     

Endocarditis antigen (Efa A)  وهو تركي   روتيني يش ر مف ق ؿ ةيفefa A  شاة  وهو 

)مرهػية،                            المعزولػة مػف مصػادر ميتم ػة E. faecalis فػي عػزالت 
ت االلتصػػاؽ المنتةػػة ووةػػد اف هػػ ا ال روتينػػات تشػػ ع  روتينػػا ،، غ اةيػػة(  يةيػػةغيػػر مرهػػية، 
 & Shepard)                                       حيةالمسػػ تالمكػػورا  ـمػػف ق ػػؿ ةػػرامي

Gilmore, 2002;Creti et al., 2004).  تعت ػر Efa A مػادة الصػقة تسػاعد العػزالت المنتةػة
يزيػد  E.faecalis ػيف عػزالت  efa A ياليا المهػيؼ ولػ ا فػاف وةػود ةيػػف  ؽل ا مف االلتصا

  ةشػػ اؼ القمػػ  فػػي الحيوانػػات التةري ػػاهػػيت ا فػػي الت ػػا  مػػف التصػػاق ا و التػػالي مػػف امر 

Eaton & Gasson, 2001)) .م تت دراسة اDupre  تواةػد ةػيف ( 2669)وةماعتػعace و efa 

A  في عزالتE. faecalis  (20)و %(06)المعزولة مف العديد مف النما ج المرهػية  نسػ ة% 
 عم  التوالي.

المعويػة عمػ  المكػورات ةػراميـ  ف االليػات التػي تسػػاعديعػد تمػزف كريػات الػدـ الحمػر مػ        
ال رازية تتمكف مف  E. faeciumوE.   faecalis االلتصاؽ  ياليا المهيؼ ا  وةد اف عزالت 



عمػػػ  التػػػوالي. وكػػػ لؾ التمػػػزف مػػػ   %(3)و %(91)تمػػػزف كريػػػات الػػػدـ الحمػػػر لالنسػػػػاف  نسػػػ ة 
لكػػػػؿ من مػػػػا عمػػػػ   %(9.0)و %(92.5)واال قػػػػار  ػػػػن س النسػػػػ ة  فكريػػػػات الػػػػدـ الحمػػػػر لمحصػػػػا

اكػدت الدراسػات الحديمػة عمػ  وةػود تراكيػ  سػطحية تتكػوف  (.Gulhan et al., 2006)التوالي 
المعويػػة تسػػاعدها مػػف االلتصػػاؽ  المكػػورات لةػػراميـ Piliمػػف ليي ػػات  روتينيػػػة تػػدع  االهػػدا  

ال شػػػا   كػػػويفل ػػػا دور م ػػػـ فػػػي اصػػػا ات الت ػػػا  شػػػ اؼ القمػػػ  وت ؾ ياليػػػا المهػػػيؼ وكػػػ ل
 .(Budzik & Schneewid, 2006; Nallapareddy et at., 2006)  ورالحي

 Lipoteichoic acid(LTA) حامض الاليبوتايكويك : 5.5.2.
 انػع غيػر ما ػت العناصػر فػي الةػراميـ الموة ػة لصػ  ة كػراـ ومػػف  LTA يتميػز  ػوليمر       

المرت طػػة مػػ   رة  D-alaninف مةموعػػة المعويػػة ا  مػػف الممكػػف فقػػدا المكػػوراتهػػمن ا ةػػراميـ 
ؿ فػػػي مػػػفيع ةالكػػػار وف المانيػػػة لمكميسػػػيروؿ ويمعػػػ  هػػػ ا الت يػػػر دور م ػػػـ فػػػي التػػػدايالت ال يةيػػػ

عمػػ  زيػػادة تكػػويف ال شػػا  الحيػػور وزيػػادة المقاومػػة لممهػػادات ال  تيديػػة   E. faecalisعػػزالت
مػ  العػزالت الحاممػة ل ػ ا المةموعػة ة النػواة  المقارنػة يوزيادة الة   وااللتصاؽ  الياليا حقيق

فػي العديػد مػف العمميػات  LTAيشػترؾ  .(Fabretti et al., 2006)   و التػالي زيػادة امراهػيت ا
المعويػػة من ػػا ت يػػر االسػػتةا ة االلت ا يػػة المناعيػػة لممهػػيؼ حيػػث  المكػػوراتالحيويػػة لةػػراميـ 
ممػػػػؿ  ةلوسػػػػاةط االلت ا ػػػػعمػػػػ  تحريػػػػر العديػػػػد مػػػػف اMonocytes نػػػػواة وحيػػػػدة اليح ػػػػز ياليػػػػا 
 Tumor necrosis والعامؿ النيرر الورمي  IL-6, IL-8, IL-1B))Interleukin   االنترلوكيف

factor-alph (TNF-α)  كريػػات الػػدـ ال ػػيض لالنسػػاف، وانػػزيـ و ياليػػا وحيػػدة النػػواة ،فػػػي مػػزارع
ػػػػوميف الت ػػػػا  فػػػػي حػػػػاالت  Lysosomal، وانػػػػزيـ الاليسوسػػػػـو  Prostoglandin (PGE2)الم 
O2فػػػػي الحيوانػػػػات التةري ػػػػة، وتكػػػػويف  Peritonitisالصػػػػ اؽ 

نػػػػواة وحيػػػػدة ال ياليػػػػا مػػػػف ق ػػػػؿ -
عنػػد معاممت ػػا  المهػػادات  الةػػراميـ لتمػػؾ، كمػػا لػػوحظ انػػع يمػػ ط عمميػػة التحمػػؿ الػػ اتي لالنسػػاف

 الت ػػػديؿ  LTAمػػػا يسػػػاهـ ك (.& Orstavik 2004  Kayaoglu )والمنظ ػػػات  الةرموميػػػة
  ػػ ا الةػػراميـ وكػػ لؾ يتوسػػط  Genetic determinantsري  لممحػػددات الوراميػػة واالنتشػػار السػػ

ض الت ػا  شػ اؼ القمػ  التةري ػي فػي مػر  فػي LTA التصاق ا  ياليا المهػيؼ، ولػوحظ دور
 (.Hancock & Gilmore, 2000) االران  
      Bacteriocins البكتريوسينات : .6.5.2



ينػػات او   تيػػدات ةرموميػػة تنػػتم مػػف ق ػػؿ عتػػرة معينػػػة تعػػرؼ ال كتريوسػػينات  ان ػػا  روت       
تمػػػػػػ ط نمػػػػػػو الةػػػػػػراميـ االيػػػػػػر  وكػػػػػػ لؾ عػػػػػػزالت ن ػػػػػػس النػػػػػػوع المنػػػػػػتم ل ػػػػػػا، وتتصػػػػػػؼ اغمػػػػػػ  

 ان ػا صػ يرة  Lactic acid bacteriaحػامض الالكتػؾ  ةػراميـ ال كتريوسػينات المنتةػة مػف ق ػؿ
يػػػا ومم طػػػة لمةػػػراميـ المسػػػ  ة وما تػػػة حرار  ا  وتمتمػػػؾ تػػػامير المهػػػادات الةرموميػػػةوكارهػػػة لممػػػ

 .(Nilsen et al., 1998) كمواد حافظة لم  ا لمتسمـ ال  اةي ل ا تستيدـ 
د ن ػػػس عزالت ػػا عديػػد مػػف ال كتريوسػػينات ال عالػػة هػػال المعويػػةالمكػػورات تنػػتم ةػػراميـ         

والمقاومػػة  وهد الةػراميـ الموة ػة والسػال ة لصػ  ة كػراـ، والتػي تمنح ػا افهػمية التواةػد ال يةػي
 ) و التػػالي المسػػاهمة فػػي انتشػػار العػػزالت المرهػػية فػػي المستشػػ يات ممهػػادات الةرموميػػةل

Inoue et al., 2006).  وةػػػػد اف العػػػزالت المرهػػػية ل ػػػ ا الةػػػراميـ والمقاومػػػة لمهػػػاد كمػػػا
سػػة ال انكومايسػػيف اكمػػر انتاةػػا لم كتريوسػػينات مػػف العػػزالت ال رازيػػة و الحيوانيػػة وال يةيػػة الحسا

اف انتػػاج ال كتريوسػػيف يعػػد احػػد العوامػػؿ المػػؤمرة فػػي و اةيػػة انػػواع هػػ ا الةػػراميـ رح لػػ  يقتػػلػػع، 
 .(Campo et al., 2001)المقاومة لم انكومايسيف 

  Hyaluronidase(Hyl)ز : ايموروندياله 7.5.2.
ي المػػادة االسػػػاسية فػػػ  Hyaluronic acidحػػامض ال يالورونػػؾ يحمػػؿ ال ايمورونػػديز        

االنػػػػواع الةرموميػػػػة ممػػػػؿ الةػػػػراميـ د مػػػػف ينػػػػتم هػػػػ ا االنػػػػزيـ مػػػػف ق ػػػػؿ العديػػػػاالنسػػػػةة الهػػػػامة 
يسػػاعد عمػػ  انتشػػار تمػػؾ االنػػواع وسػػموم ا  ػػيف االنسػػةة هواةيػػة والعنقوديػػات والمس حيات.الال

 . The spreading factore (Jawetz et al., 2004) ل ا يعرؼ  العامؿ الناشر
المعويػة المسػػ  ة المػراض االسػناف ا  المكػورات  في امراهية ةػراميـ Hylيشترؾ انزيـ        

اف العزالت المنتةة لالنزيـ تكوف اكمر هػراوة مػف العػزالت ال يػر منتةػة فػي حػدوث التنيػرات 
فػػي  لمط قػػة الظ اريػػةاالساسػػية  ةنتيةػػة لتيريػػ  فػػي المػػادة االسػػمنتي يػػة المػػراض االسػػنافاالول

 .(Jett et al., 1994)          الػػ ر تنتةػػع تمػػؾ العػػزالت Hyl االسػػناف  سػػ   فعاليػػة انػػزيـ
 E.f.aeciumيػرت ط مػ  عػزالت  Hylو   ESPوةػود ولوحظ اف Hylالنتاج انزيـ  hyl يش رةيف

عمػػػ   %(19.3)و  %(01.3) نسػػػ ة  hyl وesp ا  وةػػػد ةػػػيف  ،المسػػػتوطنة فػػػي المستشػػػ يات
كمػا وةػد فػي (.Oh et al., 2005)                    مستشػ يات كوريػا عزالت مف التوالي في

 نسػ ة  Hylانزيػػـ  تنػتم العزالت المسػ  ة لمتةرمـ الػدمور اف احد  مستش يات اس انيا التعميمية
(3)% (Coque et al., 2005). 



   β-Lactamaseانزيم البيتالكتاز :  8.5.2.
 β-Lactamمػػ  حمقػػة الحاويػػة ع سػػنة كانػػت المهػػادات الةرموميػػة (06)ق ػػؿ اكمػػر مػػف        

المعويػػة المكػورات  ةػراميـهػو االكمػر فعاليػة فػي عػالج  Penicillinال نسميف  و االيص مهاد
ومػػػة  شػػػػكؿ االاف االسػػػتيداـ الم ػػػرط ل ػػػ ا المهػػػادات اد  الػػػػ  ظ ػػػور عػػػزالت ةرموميػػػة مقا

المعويػػػة لمهػػاد المكػػورات  ةػػراميـواصػػ حت مقاومػػة  .(Mainardi et al., 2005) ممحػػوظ
 Minimum سػػميف اكمػػر مػػف ةػػراميـ المكػػورات المسػػ حية وازداد التركيػػز الممػػ ط االدنػػ ال ن

inhibitory concentration (MIC)    الػ  هػعؼ ماكػاف عميػع وحػددت فعاليػة هػ ا المهػاد
المعويػػػة مقاومػػػة  اتيػػػة المكػػػورات ت ػػػدر ةػػػراميـ  .(Murray, 1990)عمػػػ  التم ػػػيط دوف القتػػػؿ 

امػػا  سػػ    β-Lactamة الحاويػػة عمػػ  حمقػػ مهػػػادات الةرموميػػةوموسػػوميا الغمػػ  المشػػ رة كر 
امػػػػػتالؾ العػػػػػزالت المقاومػػػػػة  روتينػػػػػات  ات وزف ةزيةػػػػػي واطػػػػػ  تعػػػػػرؼ  ال روتػػػػػات المرت طػػػػػة 

-βاو  س   انتاج  العزالت المقاومة النزيـ  Penicillin Binding Proteins (PBP) ال نسميف 

Lactamase (Moellering,1998). 
 ا االنػػزيـ مػف ق ػػؿ العديػد مػػف الةػراميـ المرهػػية ويعمػػؿ عمػػ  تحطػيـ مهػػادات ينػتم هػ       

و التػػالي تحويم ػػا الػػ   β-Lactamال نسػػمينات والسي الوسػػػ ورينات ا  يعمػػؿ عمػػ  تحطػػػيـ حمقػػة 
ات مف القرف الماهي لػوحظ الوؿ مػرة .في الممانين(Collee et al., 1996)مرك ات غير فعالة 

  ة لمعديػػد مػػف مسػػ β-Lactamaseة مػػػف انػػزيـ مػػقمي ميػػاتة لكةػػمنت E. faecalisعػػزالت مػػف 
المكػػورات  ةػػراميـ  ظ ػػور. ويػػرت ط انتػػاج هػػ ا االنػػزيـ (Murray, 2000)االصػػا ات المرهػػية 

  E. faecalis سػػػ    المكتسػػ ة مػف المستشػ ياتمسػ  ة  لاليمػاج   شػكؿ اكمػر انتشػػاراالمعويػة 
 (.Huycke et al., 1998) م نسميفلالمقاومة  E. faeciumو 
اف الةينات المش رة النتاج ه ا االنزيـ فػي ةػراميـ المكػورات المعويػة  اظ رت الدراسات       

والمحمولػػػة عمػػػ  ال الزميػػػدات  S. aureusتشػػػػ ع الةينػػػات التػػػي تشػػػ ر النتاةػػػع فػػػي ةرمومػػػة 
زيـ الػػػ  عزالت ػػػا االقترانيػػة ول ػػػا القا ميػػػة عمػػػ  االنتقػػػاؿ مػػػف عػػزالت هػػػ ا الةػػػراميـ المنتةػػػة لالنػػػ

. ولػوحظ اف معظػـ حػاالت انتػاج انػزيـ ال يتاالكتػاز فػي (Jawetz et al., 2004)ال يػر منتةػة 
واشػػارت احػػد   ، S. aureus تعػػز  الػػ  اكتسػػا  تمػػؾ الةينػػات مػػف  E. faecalisزالت عػػ

 ا هػػالدراسػػات الػػ  اف انتػػاج هػػ ا االنػػزيـ يػػومر فػػي اصػػا ات الت ػػا  شػػ اؼ القمػػ  النػػاتم عػػف 



  شػػػكؿ غيػػػر المعويػػػة يحػػػدثالمكػػػورات وعمومػػػا فػػػاف انتػػػاج هػػػ ا االنػػػزيـ فػػػي ةػػػراميـ  ، ةػػػراميـال
 .Cetinkaya et al., 2000)منتظـ   )

المنتةػػػة ل ػػػ ا االنػػػزيـ  المرهػػػية E. faecalisيت ػػػايف انتػػػاج هػػػ ا االنػػػزيـ فػػػي عػػػزالت        
ة رافيػًا ا  تظ ػر تمػؾ العػزالت المعزولة مف الواليات المتحدة والعديد مف الدوؿ االيػر  ت اينػًا 

القا ميػػة عمػػ  االنتقػػاؿ فوةػػد اف العػػزالت المنتشػػػرة فػػي شػػماؿ شػػرؽ وةنػػو  الواليػػات المتحػػػدة 
يرة  اصم ا ال  عزلة واحدة. ل ا يقترح امكانية انت اؿ ممؿ هػ ا العػزالت الػ  منػاطؽ ة رافيػة 

  ,.Jawetz et al). 2665  (اير 
     Pheromones الفرمونات : 9.5.2.

حػامض  (2-1)  المعويػة  ان ػا   تيػدات صػ يرة  طػوؿالمكػورات تتميز فرمونات ةراميـ         
 ػػيف عزالت ػػػا  DNAامينػػي ل ػػا ياصػػية رهػػا  المػػا  مشػػ رة كروموسػػوميا تح ػػز انتقػػاؿ  الزميػػد 

والشػػػاةعة فػػػي  لم رمونػػػات نوعػػػًا مػػػف ال الزميػػػدات المنتةػػػة (26)المقترنػػػة. وقػػػد تػػػـ التعػػػرؼ الػػػ  
الت المرهػػية اكمػػر مػػف العػػزالت ال رازيػػة وهػػ ا مايوكػػد دورهػػا فػػي امراهػػية هػػ ا الةػػراميـ  العػػز 
(Waters et al., 2003.) 

    Extracellular super oxideمادة السوبر اوكسيد خارج خموي : 10.5.2.

المكػػورات  يعػد انتػػاج مػػادة السػػو ر اوكسػػيد يػػارج يمػػور صػػ ة مرت طػػة مػػ  فوعػػة ةػػراميـ        
يػػة المسػػػ  ة لمتةػػرمـ الػػػدمور واالصػػا ات المرهػػػية االيػػر ، وتنػػػتم هػػ ا المػػػادة مػػف ق ػػػػؿ المعو 

ا ات تحػػت . ولػػوحظ فػػي االصػػE. faeciumوالقميػػؿ مػػف عػػزالت  E. faecalisمعظػػـ عػػزالت 
 .Eالةمديػػة التةري يػػة زيػػادة انتػػاج هػػ ا المػػادة دايػػؿ الةسػػـ الحػػػي فػػي حالػػة تواةػػد عػػػزالت 

faecalis ميتمطة م  في االصا ات الBacteriodes fragilis   (Mundy et al., 2000.) 
تػػزداد معػػدالت انتػػاج مػػادة السػػو ر اوكسػػيد يػػارج يمػػور فػػي العػػزالت المرهػػية مقارنػػة         

 %(06)المرهػػية معػػدالت زيػػادة  نسػػ ة  E. faecalisمػػ  العػػزالت ال رازيػػة ا  سػػةمت عػػزالت 
.ويشػترؾ ةػ ر االوكسػةيف الحػر الموةػود (Huycke et al., 1998)اكمػر مػف العػزالت ال رازيػة 

ة لمػد  في مادة السو ر اوكسيد في تحطيـ ياليا وانسةة المهيؼ مف يالؿ فعاليتع التدميريػ
 Kayaoglu ةة الم مػة ومن ا الدهوف وال روتينات والحوامض النوويواسػ  مف المرك ات الحيوي

& Orstavikk,  2004) ). 
  Biofilm formation :تكوين الغشاء الحيوي  6.2.



 ان ػػػػا تةمعػػػػات الحيػػػػا  مة ريػػػػة وحيػػػػدة اليميػػػػػة  Biofilmsتعػػػػرؼ االغشػػػػية الحيويػػػػة         
وتكوين ػػا يحػػدث نتيةػػة اسػػتةا ة السػػ ا    وح،لتكػػويف تراكيػػ  متعػػددة الياليػػا تمتصػػؽ  السػػط

    ةيػػػػة يةيػػػػة من ػػػػا الكمافػػػػة العاليػػػػة لمياليػػػػا، ونقػػػػص الم ػػػػ يات، والتعػػػػرض لهػػػػ وط  يةيػػػػة فيزيا
(O´Toole  et al., 2000. .( Watnic & Kolter, 2000  

 طن ل نػػا  ركيػػزةم ػػردة  السػػػ ية الحيويػػة التصػػػاؽ يميػػة ةرموميػػةيتطمػػ  تكػػويف االغشػػ        
Substratum مػـ  ياليػا المتزايػدة،لنموها الػ  مسػتعمرات صػ يرة متكونػة مػف عػدة مةػات مػف ال

 متعػػػػػػػػػػػدد السػػػػػػػػػػػكريات اليػػػػػػػػػػػارج يمػػػػػػػػػػػور   ا المسػػػػػػػػػػػتعمرات مػػػػػػػػػػػادة  ينيػػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػػرؼهػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػرز 
Exopolysaccharide matrix تعػػدد الط قػػات مػػف تحػػيط  المسػػتعمرات لتكػػويف تنظػػيـ معقػػد م

. (Costerton et al., 1999; Jawetz et al., 2004; Merode et al., 2006 ).االغشػية الحيوية
ةػػد الم ػػ يات والظػػروؼ الدايميػػة لالغشػػية الحيويػػة  شػػكؿ ك يػػر فيمػػا يتعمػػؽ  توا تال يةػػا تتنػػوع

النتػاج معقػد ال شػا  الحيػور الػ ر في المراكز ال يةية هو شػرط م ػـ  ه ا التنوع،ال يةية االير 
 ,.Mutualism (Kreft et alتعاونيػػػة يتواةػػد فيػػع سػػاللة مػػف نػػوع معػػيف متعايشػػة  طريقػػة 

سػػػ  فػػػي ول ػػػرض تكيػػػؼ الةػػػراميـ دايػػػؿ هػػػ ا المراكػػػز الميتم ػػػة فان ػػػا تعػػػرض ت ػػػايف وا.(2001
 (.Sternberg et at., 1999)معدالت عمميتي االيض والتهاعؼ

تتمكف ال طريات والةراميـ المرهية مف تكػويف ال شػا  الحيػور فػي سػطوح المسػتمزمات        
وصػمامات وردة الرةسػية والمةػارر ال ولية،الط ية الميتم ة ممؿ القماطر المستيدمة لقسػطرة اال

ػة طويمػة يػيمػة لػ  يوصػ  فػي هػ ا الحػاالت  ػالعالج ل تػرات زمنالقم  المصنعة، والم اصػؿ ال د
(Donlan, 2001; Li et al., 2003)المعويػة مػف المكػورات  . فهػال عػف  لػؾ تػتمكف ةػراميـ

واد الحيويػة سناف،وفي قنػوات الك ػد الصػ راوية، وفػي العديػد مػف المػتكوينع في قنوات ة ور اال
 .(Mohamed & Murray, 2005; Waar et al., 2002)الميتم ة 
ر عػػػف يصػػػاةص يػػػتمتمػػػؾ الياليػػػا المنتةػػػة لم شػػػا  الحيػػػور  شػػػكؿ واهػػػن قا ميػػػة التع        

مقاومػة المتعػددة من ػػا الالم ػردة لمةػراميـ و  Planktonic cellمتميػزة تيتمؼ عف الياليا العالقة 
لحيويػػة ا قاتمػػةا  يمكن ػػا ال شػػا  الحيػػور مػػف اسػػت عاد فعاليػػة المرك ػػات ال لممهػػادات الةرموميػػة

Biocides  يظ ػػر كصػػ ة  الػػ  مةموعػػة معينػػة مػػف المهػػادات الةرموميػػةوقػػد يتيصػػص هػػد
ليػات يعمػؿ عمػ  زيػادة مقاومػة العػزالت المنتةػة ال . كمػا(Mah & O´Toole, 2001)مظ ريػة 

ولػػػػ لؾ فػػػػاف االغشػػػػػػية الحيويػػػػة تممػػػػؿ مصػػػػدر مسػػػػتمر الصػػػػا ة العديػػػػد مػػػػف  دفػػػػاع المهػػػػيؼ،



هػػػا يعت ػػػر مشػػػكمة صػػػحية م مػػػة لمرهػػػ  المصػػػا يف  االحيػػػا  المة ريػػػة المرهػػػ  وزيػػػادة تميز 
 (.Costerton et al., 1999) و شكؿ ياص االصا ات الةرمومية

المعويػػة عمػػ  تكػػويف ال شػػا  المكػػورات  اشػػارت العديػػد مػػف الدراسػػات الػػ  قا ميػػة ةػػراميـ        
المرهػػية المسػػ  ة  E. faecium ا  وةػػد اف عػػزالت  ، In vitroالحيػػور يػػارج الةسػػـ الحػػي 

لحػاالت التةػػرمـ الػػدمور النػػاتم عػػف عمميػػة قسػػطرة االوردة الرةيسػػية تكػػوف اكمػػر انتاةػػا لم شػػا  
حيػػػور الػػػ  فعاليػػػة مقاومػػػة العػػػزالت المنتةػػػة لم شػػػا  الالحيػػػور مػػػف العػػػزالت ال رازيػػػة ، وزيػػػادة 

 ;Kristich et al., 2004)                 مقارنة  العزالت ال ير منتةة المهادات الةرمومية

Raad et al., 2005.)  
تػػرت ط االصػػا ات المرهػػية الشػػديدة اليطػػورة الناتةػػة عػػف عػػزالت هػػ ا الةػػراميـ  انتػػاج        

ا  وةػػػد اف  الط يػػػة الميتم ػػػة،ال شػػػا  الحيػػػور يػػػارج الةسػػػـ الحػػػي وفػػػػي سػػػطوح المسػػػتمزمات 
لقسػػػطرة وحػػػاالت الت ػػػا  شػػػػ اؼ المسػػػ  ة لمتةػػػرمـ الػػػدمور   عػػػؿ عمميػػػة ا E.faecalisعػػػػزالت 

 ).       العػػزالت المسػػ  ة الصػػا ات ايػػر  فالقمػػ  تكػػوف اكمػػر انتاةػػا لم شػػا  الحيػػور مػػ

Sandoe et al., 2003; Mohamed & Murray, 2005) 
ورات ػلمكػػػت سػػػير تكػػػويف ال شػػػا  الحيػػػور فػػػي ةػػػراميـ ا تناولػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات        

هػػػػػرورية فػػػػػي  ESP عمػػػػػ  اف  روتينػػػػػات(2669)وةماعتػػػػػع Toledo-Aranaالمعوية،فقػػػػػد اكػػػػػد 
 الةػراميـ ا  يمكػف لعػزالت هػ ا ،يػر  لػـ توكػد  لػؾااالاف دراسػات .E. faecalisتكوينػع لعػزالت

 ,.ESP     .(Udo et alالمشػ ر النتػاج  espانتػاج ال شػا  الحيػور  ػالرغـ مػف فقػدان ا لةػيف 

2003 Ramadhan & Hegedus, 2005) 
  gel وةػػيف fsrدراسػػات ايػػر  ارت ػػاط  وةػػود ةينػػات المةموعػػة التنظيميػػة  اشػػارت       

ا  وةػد اف العػزالت  ، faecalis .E معا النتػاج ال شػا  الحيػور فػي عػزالت Gel لمش ر النتاجا
 & Hancock) ال شػػا  الحيػػور         ت قػػد قػػدرت ا عمػػ  انتػػاج gelو fsrالمط ػػرة  حػػ ؼ 

Perego, 2004; Carniol et al., 2004) .م ػػت عػػدـ وةػػود عالقػػة  ػػيف  عمػػ  ا  حػػاؿ فقػػد
 نمػا ج مرهػية ميتم ػة مػف E. faecalis عػزالت  لػ عضتكػويف ال شػا  الحيػور و   Gelانتػاج

(Mohamed & Murray, 2005). 
 ف االليػات اوا تكػويف ال شػا  الحيػور االفػي  Gelوesp  الرغـ مػف المسػاهمة الةزةيػة لػػ        

اف  عم  ا  حاؿ فقػد م ػتسؤولة  شكؿ رةيسي عف تكوينع غير محددة. المحددات الورامية الم
شحنة سطن اليمية تمع  دور م ـ في استعمار والتصاؽ اليمية الةرمومية والتي مػف الممكػف 



المت ػػػػايرة الشػػػػحنات  E. faecalisا  وةػػػػد اف عػػػػزالت  ،الحيػػػػوراف تتطػػػػور النتػػػػاج ال شػػػػا  
 ,.Merode et al)       الشػحنات ممػةزالت المتماالسطحية تنػتم ال شػا  الحيػور اكمػر مػف العػ

يػػودر الػػ   LTAمةموعػػة اسػػترات االلنػػيف الموةػػودة فػػي ةزيةػػة  حػػ ؼ. كمػػا وةػػد اف (2006
 Fabretti)زيادة تكويف ال شا  الحيور ل  ا العزالت مقارنػة مػ  العػزالت الط يعيػة ال يرمط ػرة 

et al.,2006 .) 
 لمعويػػػػة االهػػػػدا  التػػػػي تنػػػػتم  تح يػػػػز مػػػػف السػػػػورتيزاالمكػػػػورات تمتمػػػػؾ  عػػػػض ةػػػػراميـ        

Sortase (srtc)  الػػػػػ ر يقػػػػػـو  ػػػػػر ط الن ايػػػػػة الطرفيػػػػػةC-terminal  لممةموعػػػػػة الكار وكسػػػػػيمية
لم روتينػػػات السػػػطحية الم ػػػردة )المنتةػػػة مػػػف ق ػػػؿ اليميػػػة(  اصػػػرة   تيديػػػة مػػػ   قايػػػا الاليسػػػيف 

 االهػػدا  التػػي تمعػػ  دور م ػػـ فػػي  لمةموعػػة سمسػػمة االمػػيف لتكػػويف تراكيػػ  شػػعرية المعروفػػة
 .Eتكػويف ال شا  الحيور وفوعة االصا ة  الت ا  ش اؼ القمػ  التةري ػي النػاتم عػف عػزالت 

faecalis ((Budzik & Schneewind, 2006 وةػػد اف هػػ ا العػػزالت المنتةػػة ل روتينػػات .
زالت المط ػػرة تكػػوف اكمػػر انتاةػا مقارنػػة  ػػالع srtcوةػػيف ebp تشػػ ر مػػف او ػروف  EBPاالهػدا 

ال يػػر م د ػػة، وقػػد يػػرت ط انتػػاج ال شػػا  الحيػػور مػػ  محػػددات وراميػػة ايػػر  من ػػا محػػػدد التحمػػؿ 
  ػالرغـ مػفالمشػ ر النتػاج متعػدد السػكريات.  epa ومةموعة ةينات atn) )Autolysinال اتي 

قػد   ػااالان  وةود او عدـ وةود ةينػات مرت طػة  تكػويف ال شػا  الحيػور المالحظة االيتالفػػات
 (.Nallapareddy et at., 2006)  تساهـ  شكؿ ةزةي في امكػانية تكوينع

   Pathogenicityالمراضية :7.2. 
يعػػد ةػػنس المكػػورات المعويػػة مػػف االةنػػاس الةرموميػػة  ات االهميػػة الط يػػة نظػػرا لمػػا         

      ;Facklam&Teixeira, 1997)تمتمكع مف عوامؿ فوعة تساهـ في نشػو  وتطػوير اصػا اتع

Shepard & Gilmore , 2002)  .المرهػػية اوال  كف هػػ ا الةػػراميـ مػػف احػػداث االيمػػاجتػػتم
في ػػا ومػػف مػػـ  Colonization االلتصػػاؽ  سػػطوح ياليػػا المهػػيؼ وتتيػػ ها موقػػ  لالسػػتعمار 

الن و  والتيمص مف اآلليات المناعية الدفاعية لممهيؼ وتنتم ت يرات امراهػية فػي المهػيؼ 
ر عف طريؽ انتاج السمـو او فعاليػة عوامػؿ هػراوت ا و ػااليص ال يمواليسػيف اما  شكؿ م اش

والةالتينيز التي تساهـ  زيادة االيماج التي تس   ا ه ا الةػراميـ او  شػكؿ غيػر م اشػػر و لػؾ 
 (. Hancock & Gilmore, 2000)   تح يز االستةا ة االلت ا ية



أر مػػػف  Endogneousػـ دايميػػػة المنشػػػل وتكػػػوف معظػػػـ حػػػاالت االصػػػا ة   ػػػ ا الةراميػػػ       
المػػػػريض ن سػػػػع مصػػػػدرها القنػػػػاا المعويػػػػة والتناسػػػػمية المشػػػػتركة واصػػػػا ت ا او يارةيػػػػة المنشػػػػل 

Exogneous  مصدرها مف اشياص ايريف كالعامميف في المستش يات او الزاةػريف فهػال عػف
 (.Cetinkaya et al., 2000)ال يةة الممومة 

مف ايطر االمراض التػي تسػ   ا هػ ا  Endocarditisاؼ القم  يعد مرض الت ا  شػ        
الةراميـ ا  يمكن ا م اةمة الصمامات الط يعية وال ديمة والمرهية لمقم  وينتم عػف  لػؾ تمػؼ 

. ور مػػػا تػػػؤدر الػػػ  الوفػػػاةفػػػي ال طانػػػة الدايميػػػة لمصػػػمامات و التػػػالي فشػػػؿ فػػػي وظي ػػػة القمػػػ  
وتعد  ،Acutalوالحػاد  Subacutalتحت الحاد  ويصنؼ ه ا المرض ال  الت ا  ش اؼ القم 

ةراميـ المكورات المعوية مالث االةناس الةرمومية الشاةعة  عد المكورات العنقوديػة والمسػ حية 
 ;Giessel et al., 2000)مػػف مةمػػوع الةػػراميـ المسػػ  ة ل ػػ ا المػػرض %(26-5)ا  تشػػكؿ 

Nallapareddy et al., 2006).  يمػاج القنػاة ال وليػة والتػي تعػد مػف تسػ   هػ ا الةػراميـ اكمػا
، وتػػػرت ط هػػػ ا االيمػػػاج  التراكيػػػ  ال يػػػر ط يعيػػػة او  وةػػػود القمػػػاطر اكمػػػر الحػػػاالت شػػػيوعا

 National Nosocomial Infectionشػػػػ ياتف حسػػػػ  النظػػػػاـ المسػػػػحي لعػػػػدو  المست

Survellainace (NNIS) System    مػف ايمػاج القنػاة  %(95-92)وةد اف ه ا الةػراميـ تسػ
 عػد  الةرموميػة المسػ  ة ل ػ ا االيمػاج مػاني االةنػاسعػد  ال ولية المكتس ة مػف المستشػ يات وت

 ,.E. coli                                    (Huebner et al., 2000; Desai et alةرمومة 

2001.) 
ريػػة ل ػػ ا الةػػراميـ  الياليػػا الظ ا ESPاف التصػػاؽ ( 2669وةماعتػػع ) Shankarاشػػار        

تسػػ   هػ ا ا  ، االولػ  لحػدوث هػ ا االيمػاج لممانة الحيوانػات الميت ريػة يعػد اليطػوة الرةسػية
عػػػػػػػف طريػػػػػػؽ المسػػػػػػمؾ  Prostatitisوالت ػػػػػػا  ال روسػػػػػػتات  Cystitisالةػػػػػػراميـ الت ػػػػػػا  الممانػػػػػػة 

 ,Murray)      يراج حوؿ الكميتػيف وقد تؤدر ال  حدوث التصاعدر ال  االحميؿ والحال يف

 ػػا تتمركػػز  كمػػرة فػػي انسػػةة الكمػػ  لمحيوانػػات الميت ريػػة مسػػػػ  ة  ػػ لؾ كمػػا لػػوحظ  ان .(1990
 Pylonephrotitis (Kau et al., 2005.)الت ا  الحويض والكمية 

و لػػؾ  عػػد ن و هػػا الػػ   Bacteremiaتسػػ   ةػػراميـ المكػػورات المعويػػة التةرمػػػـ الػػدمور         
ت ديول ػػػا تحػػػدث نتيةػػة السػػػتيداـ القماطػػػػر مةػػر  الػػػدـ مػػػف مصػػادر اصػػػا ات ا واغمػػػ  حػػاال

 Sandoe et)                  %( مػف حػاالت التةػرمـ الػدمور95تس   حػوالي ) ا  الوريدية



al., 2003) .و ػالرغـ مػف  لػؾ ت قػ  العديػد مػف هػ ا االصػا ات غيػر واهػحة المصػدر ويعتقػد 
ا  تقػػػـو  ،Translocation اؿنظريػػػة االنتقػػػ اسػػػتنادا الػػػ اف مصػػػدرها يعػػػود الػػػ  القنػػػاة المعويػػػة 

المعوية  الت اـ الةراميـ الممتصقة  ػالمعي وت ػاةر الظ ارية ياليا  عض ياليا ال معـ الك ير او 
ويػودر فشػؿ عمميػة ال معمػة الػ  تكامرهػا وانتشػارها فػي الػدـ  ةالمم اويػ القنػواتحاممة أياها الػ  

 ;Systematic infection  (Jett et al. 1994          و ػػ لؾ تسػػي  اصػػا ات ة ازيػػة

Hancock & Gilmore, 2000) . لقػد امكػف عػزؿ  E. faecalis العقػد المم اويػة والك ػد  مػف
تػػلتي هػػ ا  (.Zeng et al., 2005)الحيوانػػات الميت ريػػة  الػػ فمويػػا  تةريع ػػاوالطحػػاؿ  عػػد 

مور المكتسػػ ة المالمػة مػف المسػ  ات الةرموميػة الشػاةعة الصػا ات التةػرمـ الػد  المرت ػةالةػراميـ 
 ; Liassine et al., 1998) ا ةمػػف حػػاالت االصػػ %(92.2)مػػف المستشػػ يات ا  تسػػ   

Hancock & Gilmore, .2000)    وفيػػات مػػف   تمػػؾ الةػػراميـ معػػدؿالتةػػرمـ الدمػػػور ويسػػ
الػػ  عمػػر المػػريض ، والمعالةػػة المتكػػررة  وترةػػ  اغمػػ  االسػػ ا مػػف المرهػػ ،  %(96-02)
المنػػاعي، واطالػػة فتػػرة  قػػا  المريػػػػض فػػي  المعرهػػوف ليطػػر التم ػػيطات ، والمرهػػ  هػػادم ال

  ,.Huycke et al).9339)المتعدد الةراميـ  الدمور المستشػ   فهال عف التةرمـ
 Intra                     تسػػ   هػػ ا الةػػراميـ ايمػػاج التةويػػؼ ال طنػػي والحوهػػػي        

abdominal& pelvic infection  مػػر شػػيوعا مػػف  ػػيف الةػػراميـ المسػػ  ة ل ػػ ا حيػػث تعػػد االك
مػػف  %(25)لػػوحظ  ػػاف هػػ ا الةػػراميـ تشػػكؿ ا   شػػانالم يااليمػػاج والتػػي يكػػوف معظم ػػا دايمػػ

كػػػػاف مصػػػػدرها القولػػػػوف  مػػػػف هػػػ ا االيمػػػػاج %(55) ػػػػ ا االيمػػػػاج واف لالمسػػػ  ات الةرموميػػػػػة 
   ال ريتػػػونيعزلػػػت مػػػف الت ػػػا  ال شػػػاكما .من ػػػػا مصػػػدرها المعػػػدة واالمنػػػي عشػػػر %(92)و

ومػف ايمػاج القنػاة  Postoperative infectionsومػف ايمػاج التمػوث  عػد العمميػات  )الصػ اؽ(
 Post-partum  عػػػػػػد الوهػػػػػػػػػ  الصػػػػػػ راوية ومػػػػػػػػػف تقيحػػػػػػػػات ال طػػػػػػػػف والت ػػػػػػا  الػػػػػػرحـ

endomyometritis  Zervous & Lewis, 1990) .) 
تح ػػػػز االمػػػػراض االلت ا يػػػػة  E. faecalisالػػػػ  اف  Warner (2662)و  Balish اشػػػػار      

                ,E.coli Bascillus sppالتةري ية في االمعا  اكمر مف الةراميـ االيػر  ممػؿ 
 Candida albicans ,  وانػػػواع مػػػفLactobacillus  مظػػػاهر اصػػػا ة متعػػػددة ا  تسػػػػ   اوال 
المياطية الم طنة لمقولوف  نتيةة اللت ا  الط قة Ulcerative colitisالت ا  القولوف التقرحي 

والمسػػػتقيـ ومػػػف مػػػـ ينػػػتم عن ػػػا الت ػػػا  ح ي ػػػي فػػػي االمعػػػا  ال ميهػػػة والدقيقػػػػػة و التالػػػػي يػػػػمؿ 



. وتسػ   انواع ػا Carcinomaيتطور ال  اصا ات عهوية سرطانية قد و  نسيةي في االمعا 
 Hemodialysisالػػػػػػػػػدمور  لػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػرض الػػػػػػػػػدياؿالمقاومػػػػػػػػػة لممهػػػػػػػػػادات اصػػػػػػػػػا ات يطػػػػػػػػػرة 

(Kalocheretis et al., 2004).   
ا  عزلػػت مػػف  ،Otitis mediaتسػػ   الت ػػا  اال ف الوسػػط   وةػػد اف هػػ ا الةػػراميـ        

 صػػػػػورة نقيػػػػػة او ميتمطػػػػػة مػػػػػ    اال ف الوسػػػػػط  اشػػػػػ ر مػػػػػف تقيحػػػػػات (96)االط ػػػػػاؿ  اعمػػػػػار 
 يفػػػي الة ػػػاز التن سػػػايمػػػاج المسػػػ  ات الةرموميػػػة االيػػػر ، وتسػػػتطي  هػػػ ا الةػػػراميـ احػػػداث 
 ,Pnemonia          Murray ػالرغـ مػػف انػػ ا تتواةػػد فيػػع  اعػداد قميمػػة ا  تسػػ    ات الرةػة 

كمػػا عزلػػػت مػػػف التقيحػػػات الرةويػػػة وكػػػ لؾ مػػػف المرهػػػ  المصػػػا يف  سػػػرطاف الرةػػػة   ،((1990
(Pompel et al., 1991). 

 سػػوا  كانػػت ةػػروح الكػػي Wound infectionايمػػاج الةػػروح  المكػػورات المعويػػة تسػػ   
Burn-wounds  ( 22.2.%( و)23)وةروح العمميات وةروح غير العمميات فقد عزلت  نس ة%

 تمػؾتسػ   كمػا  .(Desai et al., 2001)مف ايماج الةػروح المػ كورة عمػ  التػوالي  %(91.1و)
 Skin and soft tissue abscessالةػػراميـ و شػػكؿ محػػدد يراةػػات الةمػػد واالنسػػػةة الممسػػا  

التػػي  ا تتواةػػد انػػواع ايػػر  مػػف الةػػراميـ المسػػ  ة ل ػػ ا االيمػػاجةعة عنػػدماالصػػا ة شػػػا وتكػػوف
محطمػػػة مسػػػ قا ة  عمميػػػات ال طػػػػف واالنسػػػةة الطػػػتتممػػػؿ  ػػػالحروؽ وقرحػػػة القػػػدـ والةػػػروح المرت 

  مػػفػػي االنسػػةة السػػميمة وتكػػوف اصػػا ات ا اشػػػد يطػػورة عنػػدما تتواةػػد  ونػػادرا ماتسػػ   ايمػػاج
 سػػػػػػ    E. coli , Clostridium perfringens, Bactriodes fragilisةػػػػػػراميـ  

 يمػمالمكػورات المعويػة الحػداث المػ  لعوامػؿ ال وعػة  ةه ا الةراميـ المنتةػ  Synergismتازر
 (; Jett et al., 19949336( Zervous & Lewis,. 

ا  تسػػػ   هػػػ ا المسػػػ  ات القميمػػػة لمػػػرض السػػػحايا  فةػػػراميـ المكػػػورات المعويػػػة مػػػتعػػػد         
فػػػػػي الة ػػػػاز العصػػػػػ ي لػػػػد  االط ػػػػاؿ وكػػػػػػػ ار السػػػػف ونػػػػػادرا ماتحػػػػدث فػػػػػي  ايمػػػػاج ـ الةػػػػرامي

االشػػياص االصػػحا ، وتنػػػتم هػػ ا االصػػػا ات امػػا  سػػػ   مهػػاع ات االمػػػراض االيػػر  ممػػػؿ 
الت ا  ش اؼ القم  والت ا  الحويض والكمية او س   اصػا ات في الة از ن سع ممػؿ كسػور 

 .E ػالرغـ مػف اف عػزالت  ،سػػاةؿ الػػػنياع الشػوكيالةمةمػة او الصػدمة العصػ ية او ارتشػاح 

faecalis و   E. faecium انػع وةػد اف عػػزالت  االاليمػاج همػا االكمػر شػيوعا فػي تمػؾ اE. 

casselifaras تس   ايها مرض السحايا قد المرهية              (Iaria et al., 2005.) 



وةػد اف  ، ا Endophthalmitisالدايمية  االغشية ال صريػةالةراميـ الت ا   تمؾتسػ          
E. faecalis   ( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت االصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ة%95)مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤولة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف                                      

 (Jett et al., 1994, 1998) .تسػػ    ا مػ  امػػراض االسػػناف  تمػػؾ الةػػراميـط ارت ػػكمػػا ومػؽ ا
 ،Preiodontitis (Kayaoglu & Orstavik 2004)تنيػػرات ااالسػػػناف وايمػػاج حػػوالي السػػف 

 عزلػػتا   ، Osteomyelitisوالت ػػا  العظػػـ   Arthritisحػػاالت قميمػػة مػػف الت ػػا  الم صػػؿ و 
E. raffinose مف تمؾ االيماج (Sandoe et al., 2001.)  

   Epidemiology الوبائية : .2.8
سػػػػ ة كممرهػػػػات م مػػػػة م العقػػػػديف الماهػػػػييف ػػػػرزت ةػػػػراميـ المكػػػػورات المعويػػػػة فػػػػي          

 ,.Prakash et al., 2005; Fabretti et al)لاليمػاج المكتسػ ة مػف المستشػ يات والمةتمػ  

متعددة المقاومة وازدادت أهمية ه ا الةراميـ الواسعة االنتشار  زيادة ظػ ور أنواع ا ال .(2006
والتػػػي تتميػػػز  قػػػدرت ا عمػػػ  االسػػػتيطاف واالنتشػػػػار السػػػري  مسػػػ  ة  ػػػ لؾ  لممهػػػادات الةرموميػػػة
 ; 2000  فػػي المستشػػ يات لػػ ا اصػػ حت مشػػكمة صػػحية  تزايػػد متسػػارع العديػػد مػػف االيمػػاج

Hancock & Perego, 2002 ) Mundy et al.,) .  ونظرا لمػا تمتمكػع هػ ا الةػراميـ مػف عوامػؿ
 سػةمتا   ، منتشػرة  شػكؿ عػالمي  ة لػ ا ت ػدوةرموميػال وعة والقدرة عم  مقاومة المهادات ال

 Nass et al., 2005; Oh et)                    و الناميػة عم  حدا سوا  في الدوؿ المتقدمة

al., 2005; Zeng et al., 2005; Hsu et al., 2006 .)  
تيتمػػػؼ و اةيػػػػة ةػػػراميـ المكػػػورات المعويػػػة  ػػػايتالؼ المنػػػاطؽ الة رافيػػػة فتظ رعزالت ػػػا          

 نسػ ة اصػػا ة  Endemic شػكؿ مسػتوطف المقاومة لمهاد ال انكومايسيف في الواليات المتحدة 
(96( )%Leavis et al., 2006)فػػي الػػدوؿ االور يػػة فتسػػتوطف فػػي المستشػػ يات و ػػيف  ، امػػا

 Nosocomial عض فةػات المةتمػ   وتظ ػر ك اشػيات لالمػراض المكتسػػ ة مػف المستشػ يات 

outbreaks  اقطػػار فػػي سػػتة  %(96)تحػػدث  شػػكؿ مت ػػرؽ  ػػيف الحػػيف وااليػػر  نسػػ ة اكمػػر مػػف
 European Antibioticاالور ي  المسحي لمقاومة المهادات الةرمومية النظاـ  حس اور ية 

Resistance Surveillance System (EARSS)  2662لعػاـ (Coqe et al., 2005; Novais 

et al., 2005)  (26). مػـ ارت عػػت نسػ ة االصػا ة   ػػ ا العػزالت  الػدوؿ االور يػػة لتصػؿ الػػ% 
 Theilacker et) فػي الواليػات المتحػدة لمرهػ  وحػدات العنايػة المركػزة %(23) شكمت نس ةو 

al., 2006)العديػد مػف دوؿ العػالـ وياصػة  .واي ت ه ا الةراميـ  االنتشػار الشػاة  والتزايػد فػي



. كمػا وتيتمػؼ (Desai et al., 2000; Udo et al., 2003)                 دايؿ المستشػ يات
ارا وشػيوعا  ػيف النػوع االوؿ اكمػر تكػر  ، ا  اف E. faecium      و E. faecalisة نػوعي يػو اة

يسػيف واالم سػميف لم انكوماينما تظ ر عزالت النوع الماني و ال ات المقاومػة العزالت المرهية  
 (.Leavis et al., 2004)ر ارت اط  ت شي االمراض في المستش يات ماك

ازديػاد ممحػوظ   9330 عػاـ (NNIS) يات الوطنيػةالنظػاـ المسػحي لعػدو  المستشػ  ومػؽ       
مقا ػػػؿ % 92)الصػػػا ات هػػػ ا الةػػػراميـ عػػػف فتػػػرة الممانينػػػات مػػػف القػػػرف الماهػػػي  نسػػػ ة زيػػػػػادة 

مػػف  %(95)مػػف اصػػا ات العمميػػات و %(99مقا ػػؿ  %95)مػػف اصػػا ات مةػػر  الػػدـ و %(91
مػف  (110,000)ؿ مايقػار  ايماج القنػاة ال وليػة ، كمػا وةػد اف ةػراميـ المكػورات المعويػة تشػك

ف ايمػػاج الةػػروح مػػ (40,000)مػػف حػػاالت التةػػرمـ الػػدمور و (25,000)وايمػػاج القنػػاة ال وليػػة 
ات المتحػػػػدة واف معظػػػػـ هػػػػ ا مػػػػف حػػػػاالت الت ػػػػا  شػػػػ اؼ القمػػػػ  سػػػػنويا فػػػػي الواليػػػػ (1.100و)

فػي  (NNIS) ينػت دراسػة كمػا  .(Huycke et al., 1998)مكتسػ ة مػف المستشػ يات  االيمػاج
مػف  %(26)مػف ايمػاج القنػاة ال وليػة و %(95)عم  اف هػ ا الةػراميـ مسػػؤولة عػف  9332عاـ 

مػػف ايمػػاج مةػػر  الػػدـ ا  تعػػد مػػاني االةنػػاس الةرموميػػة  %(96)ايمػػاج الصػػمامات القم يػػة و
 ,.Huebener et al) ) المس  ة اليماج مةر  الدـ واكمر شيوعا حت  مف المكورات العنقوديػة

نيػة مػف اف ةػراميـ المكػورات المعويػة تصػنؼ فػي المرت ػة الما د تػـ االشػارة الػ ولقد ولقػ .2000
اصػػا ة   نسػ ة  E. coliةرمومػة تشػ يات  عػد المكتسػ ة مػف المس الممرهات المسػ  ة لاليمػاج

 ,Hancock & Gilmore)                         لةميػ  حػاالت االيمػاج %(92)اكمر مػف 

2000; Leavis et al., 2004) . 

 وفيػػػاتتسػػػ   حػػػاالت قػػػد تصػػػي  ةػػػراميـ المكػػػورات المعويػػػة االنسػػػاف  كػػػال الةنسػػػيف و        
عػػدا  ؿ،  ػػ ا الةػػراميـ فػػي ك ػػار السػػف اكمػػر شػػيوعا مػػف االط ػػا ، وتعػػد االيمػػاج عػػض االحيػػاف

مس  ة لحاالت التةرمـ الػدمور  ا  تظ ر  شكؿ اكمر انتشارا Neonatalاالط اؿ حديمي الوالدة 
ك ػػار السػػف وقميػػؿ فػػي ماعػػدا مػػرض الت ػػا  شػػ اؼ القمػػ  ا  انػػع اكمػػر شػػيوعا فػػي والسػػحايا، 

   .(Murray,1990)االط اؿ ونادر في حديمي الوالدة 
ف ػػػي اور ػػػا والواليػػػات  ،ييتمػػػؼ التوزيػػػ  الة رافػػػي النػػػواع المكػػػورات المعويػػػة  ػػػيف الػػػدوؿ       

 ,.E. faecium (Huycke et alو ، ا E. faecalisالمتحدة والشرؽ االقص ، النوع الشاة  هو  

1998; Baron et al., 1999)العديػػد مػف  ر مػا تػرت ط . زيػادة معػدالت االصػا ة   ػ ا الةػراميـ 



عي نتيةػػة االصػػا ة الهػػعؼ المنػػا العوامػػؿ من ػػا اطالػػة فتػػرة مكػػوث المػػريض فػػي المستشػػ   ،
،والعمميػػات  رموميػػة ة لمػػد  واسػػ  مػػف المهػػادات الةلمقاومػػة ال اتيػػة او المكتسػػ ػػاالمراض، ا

 ;Dasei et al., 2001)                               الةراحية واستيداـ ال داةؿ ممؿ القماطر

Mundy et al., 2000; Theilaker et al., 2006). 
فهػال ميـ  شكؿ م اشر مف المػريض المصػا  الػ  الشػيص المالمػس تنتقؿ ه ا الةرا       

عنػػد ديػػوؿ المػػريض المصػػا  مػػرة ايػػر  وكػػ لؾ انتقال ػػا الػػ   المستشػػ يات  ػػيفعػػف انتقال ػػا 
 ;Murray, 2000)ال  المةتم  وه ا مايزيد مف يطر انتقال ا   يوت العامميػف في المستش يات

Ostrowsky et al., 2001) . طػرؽ من ػػا تمػوث ايػادر العػامميف  ةم اشر  عدوتنتقؿ  شكؿ غير
مػػوث السػػػطوح ال يةيػػة ال يػػر حيػػة ل رفػػة المػػريض  المستشػػ يات   ػػ ا الةػػراميـ ، اوعػػف طريػػؽ ت

 ,.Ric, 2001; Bonten et al         ،اوعف طريػؽ اسػتيداـ المػواـز والمعػدات الط يػة الممومػػة

2001)). 
هػػػػو المصػػػدر الرةيسػػػي لةػػػػراميـ المكػػػورات المعويػػػة والمسػػػػؤوؿ عػػػف و اةيػػػػة  زيعػػػد ال ػػػرا       

 زيػػػػادة انتشػػػػار وتمػػػػوث  اهـ حػػػػاالت االسػػػػ اؿوتسػػػػ النػػػػواع المقاومػػػػة لممهػػػػادات الةرموميػػػػةا
كمػا لػوحظ امكانيػة انتقػاؿ .(Cetinkaya et al., 2000; Grayson et al., 1999)المستشػ يات 

انواع ػػػا المتعػػػددة المقاومػػػة والمنتةػػػة لعوامػػػؿ ال وعػػػة مػػػف ال يةػػػات الممومػػػة  ػػػال راز او السػػػماد 
ل ػ ا  الممػوث   ػراز او لعػا  ااوؿ الحيواني ال  االنساف عف طريؽ الحشرات او عف طريؽ تن

 (.Macovei & Zurek,2006)ال  ا  المنزلي 
    : دات الجرثوميةالمقاومة لممضا . 9 .2
اد  الػػ  ظ ػػور عػػزالت مرهػػية  الةرموميػػة ممهػػاداتلاالسػػتيداـ المسػػتمروالم رط اف        

تػػدريةي العػػداد الاصػػ حت تممػػؿ مشػػكمة شػػاةعة عالميػػػا  سػػػ   االني ػػاض  ا متعػػددة المقاومػػة 
 ,.Singh-Nas et al)         ال عالػػة فػػي عػػالج الحػػاالت المرهػػية  المهػػادات الةرموميػػة

1999; Macovei & Zurrek, 2006) . تطػػورت مقاومػػة ةػػراميـ يػػالؿ العقػػديف الماهػػييف
 شػػكؿ ممحػػوظ واصػػ حت صػػ ة المقاومػػة  لمعديػػد مػػف المهػػادات الةرموميػػةالمكػػورات المعويػػة 

 ,Facklam & Teixeira)                                     معظػـ انواع ػاميػزة معروفػة ل

1997; Rice, 2001; Leavis et al.,2004).    



نسػػػ ة االصػػػا ة  مػػػف ال ػػػاحميف واالط ػػا  مػػػ  تزايػػد  ونالػػت هػػػ ا الةػػراميـ اهتمػػػاـ العديػػد          
زيػادة ظػػ ور وانتشػار   سػ السنوية   ا وياصة االصا ات المكتس ة مف المستش يات وكػ لؾ  

  ورا  ت شػػػػػي ايمػػػػػاج المستشػػػػػ يات والمةتمػػػػػ السػػػػػ    وقػػػػػد تكػػػػػوفعزالت ػػػػػا المتعػػػػػددة المقاومػػػػػة 
(Huycke et al., 1998; Prakash et al., 2005. ) 

الػ  نػوعيف رةيسػيف همػا  لمكػورات المعويػة لممهػادات الةرموميػةتقسـ مقاومة ةػراميـ ا        
.وتعػػرؼ  Acquired resistanceوالمقاومػػة المكتسػػ ة  Intrinsic resistanceالمقاومػػة ال اتيػػة 

  ان ػا صػ ة مورومػة االصػؿ ومشػ رة كروموسػوميا مػف ق ػؿ ةينات ػا التػي تمنػ  ال اتيػة المقاومػة
سػػػتويات واطةػػػة مػػػف ، وتقػػػاـو عػػػزالت هػػػ ا النػػػوع م فعػػػػؿ مةموعػػػة مػػػف المهػػػادات الةرموميػػػة

 و Aminoglycocidesو   Lactamsβ–الحاويػػػػػػػة عمػػػػػػػ  حمقػػػػػػػة  المهػػػػػػػادات الةرموميػػػػػػػة
Clindamycin  وFluoruinokones وTrimethoprim- Sulfamethoxazol                 

 .(Cetinaya et al., 2000; Jawetz et al., 2004 )  مػة المكػػػتس ة فتعػرؼ  ان ػا امػػػا المقاو
يةػػة لحػػدوث ط ػػرة نت واحػػد او اكمػػر مػػف المهػػادات الةرموميػػةا  ةينػػات تشػػػ ر لمقاومػػة اكتسػػ

ات ةديػػػدة تحمػؿ صػػ ة المقاومػة موةػػودة او عػػف طريػؽ اكتسػػا  ةينػ DNAكروموسػومية فػي 
–مػػػف  ات عاليػػػةسػػػػتويموتقػػػاـو عػػػزالت هػػػ ا النػػػوع   امػػػا عمػػػ  ال الزميػػػػػدات او الترانسػػػ وزونات

Lactamsβ , Aminoglycocides ,Glycopeptides   ,Fluroquinolones لؾوكػػػػ  
Macrolides Licosamide,   , Tetracyclin, StreptograminB  Chloroamphenicol    ،

StreptograminB   ,2000).al . (Murray,   1990; Mundy  et 
تنتقؿ ةينات المقاومة مف اليمية المانحة ال  اليمية المستممة فتص ن االيػػيرة مقاومػة         

 Baron et) لورامي                اؿ  شكؿ واس   واسطة االقتراف الممهادات ويحدث االنتق

al., 1994) وتتواةد مالمة انظمة لالقتراف في ةراميـ المكػورات المعويػة ، النظػاـ االوؿ تنتقػؿ .
فيع ال الزميدات المتواةدة  مد  هيؽ فػي المهػيؼ  تػردد عػالي اسػتةا ة لم رمونػات المنتةػة 

النظػػػػاـ المػػػػاني تنتقػػػػؿ فيػػػػع مػػػػف ق ػػػػؿ اليميػػػػة المسػػػػتممة ويقتصػػػػر عمػػػػ  عػػػػزالت هػػػػ  الةػػػػنس ، و 
ال الزميػػػػدات المتواةػػػػدة  مػػػػد  واسػػػػ  فػػػػي المهػػػػيؼ  تػػػػردد واطػػػػ   ػػػػيف عػػػػزالت هػػػػ ا الةػػػػراميـ 

العناصػػػػػػػر الوراميػػػػػػػة القػػػػػػػافزة  ؿواالةنػػػػػػاس الةرموميػػػػػػػة االيػػػػػػػر  ، والنظػػػػػػاـ المالػػػػػػػث هػػػػػػػو انتقػػػػػػا
 لؾ تػتمكف المتواةدة  مد  واس  لمةراميـ الموة ة والسال ة لص  ة كػراـ. و ػ ( الترانس وزونات)

 .Eةػػراميـ المكػػػورات المعويػػة مػػػف انتقػػػاؿ واكتسػػا  الةينػػػات فيمػػػا  ين ػػا، ممػػػؿ  ػػػيف عػػزالت  



faecalis  او ػػػػيف عػػػػزالت اوE. faecium  او ػػػػيف كػػػػال النػػػػوعيف ، او  ين ػػػػػا و ػػػػيف االةنػػػػاس
   ,   Streptococci spp , Lactobacillius spp   ,   Staphylococciالةرمومػة االيػر  ممػؿ 

B.subtilis    ,  L.monocytogenes  (Jett et al.,  1994; Murray, 2000).  كمػا لػوحظ
الػ ر لػع القػدرة عمػ  نقػؿ  Prophageامكانية التوصيؿ الورامي عف طريؽ النقؿ االولي لمعامي 

 Lepage)وعوامؿ ال وعة  ػيف انواع ػا الياصة  مقاومة المهادات الةرمومية العناصرالورامية 

et al., 2006).  
عمػػ  ةػػدارها   تحمم ػػا ل عاليػػة المهػػادات الةرموميػػة المرهػػية  العػػزالتتتميػػز اغمػػ          

محػػػػدودة فاةػػػػدة   راسػػػػتيداـ المهػػػػادات الم ػػػػردة  لػػػػ ا فػػػػافاليمػػػػور لػػػػ ا فان ػػػػا تمػػػػ ط وال تقتػػػػؿ، 
 ػػامراض يطػػرة ة المرهػػ  هػػعي ي المناعػػة اوالػػ يف يعػػانوف مػػف االصػػا ة ويصوصػػا فػػي حالػػ
، لػػ لؾ يسػػػتيدـ مػػزيم القمػ  والتةػػرمـ الػدمور والسػحايا وااليمػػاج االيػر  ممػؿ الت ػا  شػػػ اؼ

من ػػػػػا  Lactam -β ممػػػػػؿ مػػػػػزيم مهػػػػػادات مػػػػػف المهػػػػػادات الةرموميػػػػػة Synergistic تػػػػػ زرر
Penicillin او Ampicillinاو Glycopeptide ممػػػػػػؿVancomycin  مػػػػػػػ  مهػػػػػػػادات

Aminoglycocides  ممػػػؿStreptomycin  اوGentamycin               (Moellering, 

  وفػػي حالػػة مقاومػػة العػػزالت لممهػػادات المػػ كورة فػػيمكف اسػػتيداـ مػػزيم كػػؿ مػػف (1998

Gentamycinو Ciprofloxacin  وRifampin    Murray, 2000)). 
فقػػد  Multi-drug resistance (MDR)ات المتعػػددة المقاومػػة امػػا فػػي حالػػة االصػػا        

ت ل ػػػرض المعالةػػػة االان ػػػا تظ ػػػر فعاليت ػػػا ل تػػػرة محػػػدودة مػػػـ اسػػػتيدمت العديػػػد مػػػف المهػػػادا
يحػػػدد اسػػػتيدام ا امػػػا  سػػػ   ظ ػػػور عػػػزالت مقاومػػػة او لتاميرهػػػا الممػػػ ط دوف القاتػػػؿ اولسػػػمية 

 Rifampinالةرعػػػػػة الالزمػػػػػة لمتم ػػػػػيط او اسػػػػػتيدام ا لمةموعػػػػػة مرهػػػػػ  دوف غيػػػػػرهـ ومن ػػػػػا 
،Chloroamphenico ،Ketolides   وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداتMacrolide 
،Glycylcylines،Ramoplanin،Fosfomycin،Novobiocin (Cetinkaya et al., 2000 .) 

و  Quinupristin-Dalfopristin(QD)الةديػػػػػػػػػػػػدة  وا ػػػػػػػػػػػػدت المهػػػػػػػػػػػػادات الةرموميػػػػػػػػػػػػة         
Linezolid  فعاليػػػػػة ةيػػػػػدة تةػػػػػاا العػػػػػزالت المتعػػػػػددة المقاومػػػػػة اسػػػػػتيدمت  نةػػػػػاح فػػػػػي عػػػػػالج

اد  الػػػػػ  ايتػػػػػزاؿ  Linezolidاالسػػػػػتيداـ المتكػػػػػرر لمهػػػػػاد  االصػػػػػ ات الناتةػػػػػة عن ػػػػػا. االاف
 .كمػػا ظ ػػرت عػػزالت(Rice et al., 2004)مقاومػػة الوظ ػػور العػػزالت  االسػػتةا ةمعػػدالت 

 معػػدالت عاليػػة فػػي كوريػػا واليا ػػاف ومػػف الممكػػف انتشػػارها الػػ   QDمرهػػية مقاومػػة لمهػػاد 



همػا االكمػر فعاليػة فػي عػالج  مناطؽ ايػر  ولكػف  ػالرغـ مػف  لػؾ ي قػ  المهػاداف المػ كوراف
 ,(Oh et al., 2005)اصا ات ه ا الةراميـ في الوقت الحاهر 

 مقاومة المكورات المعوية لمضاد الفانكومايسين : 211.
فػي فرنسػػا وانكمتػػرا عػػزالت مػف ةػػراميـ المكػػورات المعويػػة  9320ظ ػرت الوؿ مػػرة عػػاـ         

مس  ة لمعديد مف االصا ات دايػؿ Vancomycinو ال ات لمهاد  Glycopeptidesمقاومة لمػ 
، ا  الواليػػػػات المتحػػػػدة وكنػػػػدا والعديػػػػد مػػػػف دوؿ العػػػػالـ ستشػػػػ يات وسػػػػرعاف ماانتشػػػػرت فػػػػيالم

تعرؼ  المكورات المعويػة المقاومػة لم انكومايسػيف  ا   اتتالمقاومة ص ة متميزة  اص حت ه ا
Vancomycin Resistant Enterococci (VRE)                      (Toye et al., 

1997; Murray, 2000).  عزلػػتVRE  مػػف عينػػات ميتم ػػة من ػػا مرهػػية و رازيػػة الشػػياص
اصػػػػػػحا  وغ اةيػػػػػػة وحيوانيػػػػػػة وحتػػػػػػ  مػػػػػػف عينػػػػػػات  يةيػػػػػػة لػػػػػػ ا فقػػػػػػد اقتصػػػػػػر اسػػػػػػتيداـ مهػػػػػػاد 
ال انكومايسػػػيف فػػػي  عػػػض الػػػدوؿ لعػػػالج حػػػاالت معينػػػة من ػػػا االصػػػا ات الناتةػػػة عػػػف وةػػػود 

 Clostridium difficileولعػػالج اصػػا ات  Methicillinلمقاومػػة لمهػػاد المكػورات العنقوديػػة ا
 ,.Inversen et al)                        واصػػا ات المكػػورات المعويػػة المتعػػددة المقاومػػة

2002;  Kuhn et al., 2005.) 
لػػوحظ زيػػادة سػػنوية فػػي نسػػ ة االصػػا ة المكتسػػ ة مػػف  NNIS)) النظػػاـ المسػػحي ف حسػػ  

         ػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػنوات  %(1.3)الػػػػػػػػػػ   %(6.9)مػػػػػػػػػػف VRE ت والناتةػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف وةػػػػػػػػػػودالمستشػػػػػػػػػػ يا
زيػادة نسػ ة االصػا ة  ػػ  توسػةم.(Huycke et al., 1998)مرة  (26)زيادة  أر  (9323-9339)

VRE  ( 9332-9335) ػػيف السػػنوات  %(51)الػػ(Mundy et al., 2000) وسػػةمت نسػػ ة .
المركػػػزة فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة نتيةػػػة لممرهػػػ  فػػػي وحػػػدات العنايػػػة  %(50-96)وفيػػػات مػػػف 

و حسػ  نظػاـ  .(Grayson et al., 1999)المسػ  ة لمتةػرمـ الػدمور VRE  االصػا ة  عػزالت
NNIS  فقػػػد شػػػكمت عػػػزالت  2665لعػػػاـVRE  مػػػف المكػػػورات المعويػػػة المسػػػ  ة  %(25)نسػػػ ة

العػزالت  ، وتتواةػد هػ ا(Rice et al., 2004)فػي وحػدات العنايػة المركػزة المرهػ   الصػا ات
تسػتوطف ، حيػث (Eigner et al., 2005)فػي مستشػ يات الواليػات المتحػدة  %(56-25) نسػ ة 
فػي مستشػ يات الػدوؿ االور يػة والواليػات المتحػدة مسػ  ة الصػا ات شػديد وزيػادة  VREعزالت 

 Leavis et al                               مػف المستشػ يات فػي ت شػي االمػراض المكتسػ ة

., 2005; Novasis et al., 2005 ).) 



المكتسػػػػػ ة مػػػػػف VRE  ومقػػػػػت العديػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات عمػػػػػ  اف االصػػػػػا ة  عػػػػػزالت        
المسػتش يات والمةتم  اص حت تممؿ مشكمة م مة متهاع ة اليطورة واالنتشار لعػدة اسػػػ ا  

اةػد الط يعػي ، قا ميػة ةػراميـ المكػورات المعويػة  ات التو ومنػ  ظ ورهػامن ػػػا صػعو ة السػيطرة ا
لمهػػادات  VRE، ومقاومػػة عػػزالت كتسػػا  صػػ ة المقاومػػة لم انكومايسػػففػػي االنسػػاف عمػػ  ا

 ايػػر  مسػػتيدمة فػػي عػػالج االصػػا ات الناتةػػة عػػف هػػ ا الةػػراميـ من ػػا مهػػادات  ةرموميػػة

Lactamsβ  و Macrolides وAminoglycocides  و التالي تحديػد ييػارات العػالج المسػتيدـ
، واالمػػر االكمػػر يطػػورة هػػو امكانيػػة انتقػػاؿ VREفيػػات المرت طػػة  اصػػا ات وارت ػػاع نسػػ ة الو 

المقاومػػػػة لم انكومايسػػػػيف الػػػػ  الةػػػػراميـ االيػػػػر  الموة ػػػػة لصػػػػ  ة كػػػػراـ االكمػػػػر هػػػػراوة من ػػػػا 
 Liassnie et )                                                       المكػورات العنقوديػػة

al., 1998;;Mundy et al., 2000; Freitas et al., 2006),  
الػ  سػتة اصػناؼ مظ ريػة  Glycopeptidesتقسـ ةراميـ المكورات المعوية المقاومة لمػ         
 Teicoplanin و  Vancomycinاعتمػػادا عمػػ  صػػ ة المقاومػػة لمهػػادر  Gو Eالػػ   Aمػػف 

)  اتيػػػة ،           )عاليػػة ، ومتوسػػػطة ، وواطةػػة ( فهػػػال عػػف ط يعػػػة المورومػػات المقاومػػػة 
 (.Cetinkaya et al., 2000( )2-2)ومكتس ة ( كما هو موهن في حدوؿ 

اكمػػر شػػيوعا مػػف اصػػناؼ المقاومػػة االيػػر   VanBو  VanAتظ ػػر عػػزالت الصػػن اف        
Kuriyama et al., 2003; Bonten et al., 2001).) يشػكؿ الصػنؼ VanA  مايقػار  مػف

فػػي الواليػػات المتحػػدة ويشػػكؿ اصػػن اف  VREت مػػف عػػزال %VanB (26) ينمػػا  %(26-16%)
 .E     مػف van Gكما وصػؼ مػويرا الصػنؼ (Moellering, 1998), من ا  %(06)مايقار  

faecalis  في استراليا وكندا(Nass et al., 2005.)  
اف تطور مقاومة ةراميـ المكػورات المعويػة ر مػا يعػود الػ  عػدة اسػ ا  من ػػا كػوف هػ ا         

سػػػػتيداـ الم ػػػػرط  لممهػػػػادات هػػػػي ةػػػػز  مػػػػف الن يػػػػت الط يعػػػػي لمقنػػػػاة المعويػػػػة ، واال الةػػػػراميـ
وعوامػػؿ المهػػادات  Cephalosporinو ػػااليص لم انكومايسػػف والةيػػؿ المالػػث مػػف  الةرموميػػة

المسػػػػتيدمة هػػػػد الةػػػػراميـ الالهواةيػػػػة وهػػػػ ا ماةعم ػػػػا  معرهػػػػة لهػػػػ ط االسػػػػتيداـ المسػػػػتمر 
،  (Harbarth et al., 2002; Rice et al., 2004)ممقاومػة و التػالي تطػوير ميػزة ايتياريػة  ل

فػػي  عػػض الػػدوؿ  اسػػتيداـ المهػػادات المنشػػطة لنمػػو الحيوانػػات  VREويػػرت ط وةػػػود عػػزالت 
ومشػػػا ع لحػػػد ك يػػػر لمهػػػاد  Glycopeptidesوهػػػو احػػػد انػػػواع مهػػػادات  Avoparcinومن ػػػا 



 تفهػػمية لنمػػو واسػػتعمار عػػزالال انكومايسػػيف حيػػث اف اسػػتيداـ هػػ ا المح ػػزات يقػػدـ صػػ ة اال
VRE المعاممػة  فػي الحيوانػات(Gambarotto et al., 2000; Macovei & Zurek, 2006) .

ولوحظ ك لؾ امكانية انتقاؿ ةينات المقاومة لم انكومايسػف مػف العػزالت  ات االصػؿ الحيػواني 
 Lester et))الػ  العػزالت المتواةػدة  شػكؿ ط يعػي فػي االنسػاف عػف طريػؽ السمسػمة ال  اةيػة 

al., 2006. 
سػػػػػتيداـ  عػػػػػدة عوامػػػػػؿ من ػػػػػا اال VREوتػػػػػرت ط حػػػػػدوث االصػػػػػا ة واالسػػػػػتعمار  عػػػػػزالت         

، المكػػػػوث ل تػػػػرات طويمػػػػة فػػػػي يػػػػة او وقاةيػػػػةالغػػػػراض عالة المسػػػػتمر لممهػػػػادات الةرموميػػػػة
 ة  االمراض من ا االمراض السػرطانية اومرهػ  االمستش يات، الهعؼ المناعي نتيةة االص

 Austin et)ركزةػاالعهػا  ،فهػال عػف مرهػ  وحػدات العنايػة المػ يػات زرع االنسػةة اوعمم

al., 1999;  Singh-Naz et al., 1999; Rice, 2001) . 
 
 
 

 Glycopeptides( الصناف المظهرية لممكورات المعوية المقاومة لمضادات 2-2جدول )
 

 اليصاةص
                            

 الصنؼ المظ رر                               
VanA vanB      vanC    vanD vanE 

Vanco MIC 

(μg/ml) 
1000>64 1000-4     32-2  128-64 16   

Teico MIC 

(μg/ml) 

512-16 ≤ 0.5      ≤ 0.5 4     0.5  

 مكتس ة مكتس ة  اتية       مكتس ة  مكتس ة  اصؿ المقاومة 

 لالقااادرة عماااا انتقاااا
 المقاومة  جينات 

 التنتقؿ  التنتقؿ  التنتقؿ      تنتقؿ    تنتقؿ  

موقاااااااااااع جيناااااااااااات 
 المقاومة 

 كروموسوـ  الزميدات  
او      

  الزميدات

  الزميدات  الزميدات كروموسوـ  

االنػػػػػػػػواع االكمػػػػػػػػر 
 شيوعا 

E. fam
a
           

E. fas
b
    

E. fam
a
          
  

E. gallinarum  

E.cassliflavus  

E. flavesscens  

E. fam
a
   E. fas

b
   



Moellering, 1998; Centinkaya et al., 2000)                                  )                        
                          

Vanco = Vancomycin    ,  Teico = Teicoplanin                                                      
van = Vancomycin Resistant Enterococci                                                            

a:  E. faecium ,b: E.faecalis                                                                               
                                                                   

 

 



 المواد وطرائؽ العمل3. 
 

 :األجهزة والمواد 1.3.
 االجهزة المستخدمة :  1.1.3. 

الا  ةػػػ  اػػػو الةػػػ وؿ ا  ػػػا     ػػػا  امػػػ ة  والاسػػػمم اات الاتمة  ػػػ  اسػػػمت ات ازة ػػػ ة          
 :ال  اس 

 .والمستمزمات المختبرية المستخدمة ( األجهزة المستخدمة3-1جدول )                    
 )الا شأ( الش ك  الاة  ة  سـ الة ا                                     ا      ت

       Autoclave                               Express  (England)الاوص ة 1

   Incubator                                 Memmert (Germany)حاض    2

          Compound lightاة   ضوئو ا كب  3

microscope                                        

Olympus (Japan)          

   Electric oven                    Memmert (Germany)ا ف ك  ةائو 4

         Balance                                      Ohaus (Germany)ا  اف 5

       Centrifuge                                  Hettich (Germany)ا ةذة  6

           Distillator                            Exelo (England)ة ا  مقط   7

   Sensitive balance                     Precisa (Switzerland)ا  اف حساس 8

       pH-meter           Jenway (Germany) اق اس األس ال    وة  و 9

  ELISA                          Organon NV (Belium)وا  ازل  اا ظ 01

       Micropipettes                  Slamed (Germany)ااصات  ق ق   11

  Micro pore filter unit    Gallenkamp (England)وح ة م ش ح غشائو  12

    Plane capillary tubes  Assistant (Germany)       ا اة ب شع    01

                 Microplate                         Falcon Bectonصف ح   ق ق  14

(Dickinson)                

                  Refrigerator                                Ishtar (Iraq) الة  15

   Pasteur pipettes                Brand (W. Germany)ااص  ةاسمو  06

 
 



    Chemical and biological materialsالمواد الكيمياوية والبايولوجية:  2.1.3. 

  :   Chemical materials    المواد الكيمياوية  1.2.1.3.
 : اسمت ات الاوا  الك ا او   الا  ة  او الة وؿ ا  ا     ا  ام ة ال  اس        

 .المواد الكيمياوية المستخدمة اثناء فترة الدراسة (3-2) جدول
 الش ك  الاص ع  )الا شا(     اسـ الاا ة 

 NaOH                        Merk (Germany)الصو  ـو ه   وكس   0

 NaCl                              B.D.H (England)كمو    الصو  وـ  2

 H2O2                         B.D.H (England)ة  و كس   ال    وة ف 1

 Glycerol                                    B.D.H (England)كم س  وؿ 4

 HCl                          B.D.H (England)حااض ال    وكمو  ؾ 5

 H2So4 B.D.H (England)حااض الكة  م ؾ الا ك                 6
 Formaldehyed              B.D.H (England) احموؿ الفو اال  ا   8

 BaCl2.5H2O              B.D.H (England)كمو    الةا  وـ الاائو 9

 Potassium tellurite         B.D.H (England)م مو  ت الةوماس ـو 01

 Ferric ammonium الح      سم ات ازاو  ـو 00

 citrae                                  
B.D.H (England) 

 

 األوساط الزرعية والمواد البايولوجية :                                    2.2.1.3.

Culture media and biological  materials                                   

اء فترة استخدمت االوساط الزرعية والمواد البايولوجية المدرجة في الجدول ادناه اثن         
 الدراسة.

 . ( االوساط الزرعية والمواد البايولوجية المستخدمة اثناء الدراسة3.3جدول )                 

  الش ك  الاة  ة)الا شا( اسـ الوسط / الاا ة       ت

     Azid blood agar                        Oxiod (England)اكا  ا ا   ال ـ  1

     Blood agar base                       Oxiod (England)اكا  ال ـ األساس 2

        Brain-heart infusion   agar   Difico (U.S.A)اكا   ق ع القمب وال ااغ 3

        Brain-heart infusion   broth  Difico (U.S.A)ا ؽ  ق ع القمب وال ااغ 4

     MacConkey΄s agar                     Oxiod (England)اكا  الااكو كو 5

     Muller-Hinton agar                 Oxiod (England)اكا  اول  ه موف 6

       Nutrient broth                             Mast (England)الا ؽ الاغذي 6



        Trpticase soya agar             Difico (U.S.A)اكا  الصو ا م ةمك   8

       Litmus milk                                Difico (U.S.A)حم ب المماوس 9

     Agar-agar                                        Oxiod (England)اكا -اكا  10

   Yeast extract                          Hemedia (Indian)اسمتمص التا  ة 00

     Gelatine                                               Oxiod (England)ةالم ف 02

     Pepton                                                   Oxiod (England)ةةموف 01

    Oxbile -salt                       B.D.H (England)ااالح  الةق  الصف ا  04

           Slidex Strepto kit          Bio-merieuxه ةالع ة المشت ص   الةا 05
(France)                  

 

 Indicators and stains               :الكواشؼ والصبغات   3.2.1.3.

 اسمت ات الكواشؼ والصةغات الا  ة  او الة وؿ ا  ا  ا  ا  ام ة ال  اس :                              
 .:الكواشؼ والصبغات المستخدمة اثناء الدراسة( 3.4جدول )

 الش ك  الاة  ة )الا شا(   اسـ الكاشؼ /الصةغ        ت

                 Phenol red                 B.H.D (England)كاشؼ الف  وؿ ازحا  0

 (اع   الاصوؿ والمقاحات )ةغ ا                          Cram stain kitصةغ  ك اـ 2

                 Grystal violet stain     B.H.D (England) صةغ  الةمو  الة فسةو 1

                 Indian ink                            B.H.D (England)الحة  ال   ي 4

 

  : السكريات 4.2.1.3
 ل  اس  :اسمت ات السك  ات الا  ة  او الة وؿ ا  ا  ا  ا  ام ة ا             

 . (: السكريات المستخدمة اثناء الدراسة5.3جدول )
 الش ك  الاص ع  )الا شأ(          اسـ السك      ت

             Lactose                              Merck (Germany)زكمو   0
               Glucose                               B.D.H (England)كموكو  2

             Mannitol                              Merck (Germany)ا  موؿ 3

             Sorbitol                            Merck (Germany)سو ةموؿ 4

               Raffinos                             B.D.H (England) اا  و  5

              Arabinose                           Merck (Germany)ا اة  و  6



               Adonitol                            B.D.H (England)ا و موؿ  7

              Sucrose                              Merck (Germany)سك و   8

              Xylose                               Merck (Germany) ا مو  9

              Sorbose                            Merck (Germany)سو ةو  01

   
     Antimicrobial discsاقراص المضادات الجرثومية : 5.2.1.3.

 اسمت ات اق اص الاضا ات الة  وا   الا  ة  او الة وؿ ا  ا  ا  ا  ام ة ال  اس .         
 .المستخدمة اثناء الدراسة  ص المضادات الجرثومية: اقر (3.6جدول )

 ال ا  ة  واوال اسـ الاضا  ت
 

 م ك   الاضا  
μg ⁄disc      

 الش ك  الاص ع 

0 Vancomycin VA 30 Bioanalyse (Turkey) 

2 Ciprofloxacin CIP 5 Bioanalyse(Turkey) 
1 Cloxacillin CX 1 Bioanalyse(Turkey) 

4 Cefotaxim CTX 30 Bioanalyse(Turkey) 

5 Rifampicin RA 5 Bioanalyse (Turkey) 

6 Amoxacillin AX 25 Bioanalyse(Turkey) 

7 Nalidixic acid NA 30 Bioanalys  (Turkey)  
8 Tetracycline TE 30 Bioanalyse (Turkey) 
9 Erythromycin E 15 Bioanalyse(Turkey) 

01 Pencillin P 10 unit Bioanalyse(Turkey) 

00 Trimethoprim SXT 25 Bioanalyse(Turkey) 
12 Amoxacillin +   

Clavulanic  acid 

AC 30 (20+10) Bioanalyse(Turkey) 

 

 : الساللة القياسية3.1.3. 

اػػػف قسػػػـ سمػػػـو الح ػػػػاة كم ػػػ   Standard strainمػػػـ الحصػػػوؿ سمػػػا السػػػالل  الق اسػػػ           
 :الحاامػػػػ  لا قػػػاـ ازم ػػػ  Pasteur-Instituteالعمػػػـو ةااعػػػ  الاوصػػػؿ اصػػػ  ها اع ػػػ  ةاسػػػمو  

Enterococcus  faecalis var.liquefacuens cod No.5430    
 
 
 

 Methods:       طرائؽ العمل  2.3.



 Sterilization       التعقيم : .3.2.1
     Dry sterilization by ovenالتعقيم الجاؼ بالفرن :  .3.2.1.1

 ºـ081لمعقػ ـ ال ةاة ػات الاسػمعام  ة  ةػ  حػ ا ة  (Oven)اسمت ـ الف ف الك  ةػائو           
 (.0991لا ة ساسم ف )الح   و والس ا ي، 

 by autoclave   :   Sterilizationلرطب بالموصدةالتعقيم ا .3.2.1.2
 (05)وةضػغط  ºـ (020 (سقات ةا ع ازوساط ال  س   ةة ا  الاوص ة ة  ةػ  حػ ا ة        

 .(Collins & Lyne, 1979) ق ق   (05)ولا ة  ²ةاو   /ا ج
   :      Sterilization by filtration التعقيم بالترشيح .3.2.1.3
لاحال ػػػػػؿ الاسػػػػػمت ا  ا  ػػػػػا  ال  اسػػػػػ  ةالم شػػػػػ ح اػػػػػف تػػػػػالؿ ا شػػػػػحات  ق قػػػػػ  سقاػػػػػت ا        

Millipore filter   (. 0991اا ك وا م )الح   و والس ا ي،  (0.45)ةقط 
      Culture media :تحضير االوساط الزرعية  .3.2.2
وات حض ت ازوساط ال  س   ةحسب معم اات الشػ ك  الا مةػ  ل ػا والاة  ػ  سمػا العةػ        

اػػػو    ةػػػ   Autoclave ػػػـ سقاػػػت ةة ػػػا  الاوصػػػ ة  (7.2) وضػػػةط األس ال  ػػػ  وة  و الػػػا
. حضػػػ ت ازوسػػػاط ال  س ػػػػ  ²ةاو ػػػػ  /ا ػػػج (15) ق قػػػ  وةضػػػغط  (15)ولاػػػ ة  ºـ (121)حػػػ ا ة 

( 4)ساس  لمماكػ  اػف سػ ـ ممو  ػا ،  ػـ حفظػت ة  ةػ  حػ ا ة  ((24ولا ة  ºـ (37)ة  ة  ح ا ة 
 لح ف ازسمعااؿ. ºـ

    Azid blood agar وسط اكار االزايد والدم : .3.2.2.1
اسػمت ـ لعػ ؿ ةػ ا  ـ الاكػو ات الاعو ػ  اػف   Selective mediumوهػو وسػط ا متػاةو        

  (Treagan & Pulliam, 1982) .ال ااذج الا ض   الاتممف 
   Blood agar baseوسط اكار الدم االساس:  .3.2.2.2

لغػػ ض سػػ ؿ وم ا ػػ  ةػػ ا  ـ الاكػػو ات الاعو ػػ  ولاع اػػ  قاةم م ػػا سمػػا اسػػمت ـ الوسػػط         
                    Haemolysinةواسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ال  اوز سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  Haemolysisمحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ 

(Huycke et al., 1991; Jett et al., 1991) . 
 حضػػػ ت ازوسػػػاط الاعقاػػػ  لموسػػػط ف الاػػػذكو  ف اسػػػال  كػػػؿ سمػػػا ا فػػػ ا  وم كػػػت اػػػو        

 (5%)واضػػ ؼ لكػػؿ وسػػط  ˚ـ ((45-50  ةػػ  حػػ ا ة الغ اػػ  لمةػػ   الػػا   ةػػ  حػػ ا ة ممػػ اوح ةػػ ف 
اػػف  ـ از سػػاف اة ػػ  اػػف اصػػ ؼ الػػ ـ اػػو اسمشػػفا ةعقوةػػ  العػػاـ  ػػـ و سػػت ازوسػػاط اػػو 



 ºـ (4) ق قػػػ  لممصػػػمب ، واػػػف  ػػػـ حفظػػػت ة  ةػػػ  حػػػ ا ة  (10-15اطةػػػاؽ ةمػػػ ي وم كػػػت لاػػػ ة )
 لح ف ازسمعااؿ.

            MacConkey΄s agar No. 2:     وسط اكار الماكونكي .3.2.2.3
 .وهػو وسػط ا متػاةو اسػمت ـ لعػ ؿ ةػ ا  ـ الاكػو ات الاعو ػ                                

(Treagan & Pulliam, 1982)  حض  الوسط الاعقػـ ومػ ؾ اػو   ةػ  حػ ا ة الغ اػ  ل ةػ   الػا
 ق قػػػ   (10-15)و ع اػػػو اطةػػػاؽ ةمػػػ ي ومػػػ ؾ لاػػػ ة   ػػػـ ˚ـ (51-45)  ةػػػ  حػػػ ا ة ممػػػ اوح ةػػػ ف 

 لح ف ازسمعااؿ. ºـ (4)ل مصمب واف  ـ حفظ ة  ة  ح ا ة 
    Brain-heart infusion broth (BHIB)    : وسط مرؽ نقيع القمب والدماغ .3.2.2.4
   اسػػمت ـ الوسػػػط لم ا ػػػ  وا ااػػػ  سػػػ زت الاكػػػو ات الاعو ػػػ  ا  ػػػا  امػػػ ة ال  اسػػػ  كاػػػا و         

. كاػا (Trttz et al., 1990; Xu et al., 1998) اسػمت اا  ل ػذا الغػ ض اػو   اسػات سػاةق 
ح ث ذوب الوسط ة  ا  ـ و ع او قسػـ اػف  Blood cultureاسمت ـ لغ ض ساؿ ا ا ع ال ـ 
امممػػػػػػػػػػػػػػ  لمقسػػػػػػػػػػػػػػػـ ازتػػػػػػػػػػػػػػػ                  (011)امممػػػػػػػػػػػػػػػ  وةاعػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  (51)ق ػػػػػػػػػػػػػػا و   ع الػػػػػػػػػػػػػػػ ـ ةاعػػػػػػػػػػػػػػ ؿ 

(Vandepttie etal., 1991)  اممم  او ا اة ب ازتمةػا  الاعقاػ   ػـ سقػـ الوسػط  (5)، وةاع ؿ
لحػ ف  ºـ (4)ةالاوص ة. م ؾ حما  ةػ   اػو   ةػ  حػ ا ة الغ اػ  ، واػف  ػـ حفػظ ة  ةػ  حػ ا ة 

 ازسمعااؿ.                                      
      Brain-heart infusion agar (BHIA)     :.وسط اكار نقيع القمب والدماغ 3.2.2.5
اسمت ـ الوسط لم ا   سػ زت الاكػو ات الاعو ػ  ا  ػا  امػ ة ال  اسػ  كاػا و   اسػمت اا          

 Ruffo)ل ذا الغػ ض اػو   اسػات سػاةق                                                    

et al., 1990; Manero & Blanch, 1999). 
  :     Trpticase soya agar (TSA)تكيز. وسط اكار الصويا ترب3.2.2.6

اسػػػمت ـ الوسػػػط لغػػػ ض اةػػػ ا  اتمةػػػا ي الح كػػػ  وا مػػػاج الصػػػةغات لعػػػ زت الاكػػػو ات        
 )الاعو ػ  ا  ػا  امػ ة ال  اسػ  كاػا و   اسػمت اا  ل ػذا الغػ ض اػو   اسػات سػاةق             

Facklam & Collins, 1989; Desai etal. 2001) لاعقاػ  لموسػػط ف .حضػ ت ازوسػاط ا
الاذكو  ف اسال  كؿ سما ا فػ ا  وم كػت اػو   ةػ  حػ ا ة الغ اػ  لمةػ   الػا   ةػ  حػ ا ة ممػ اوح 

 ق قػ  لممصػمب ، واػف  ػـ  (10-15) ـ و ست او اطةػاؽ ةمػ ي وم كػت لاػ ة   ºـ ((45-50ة ف 
 لح ف ازسمعااؿ. ºـ (4)حفظت ة  ة  ح ا ة 



     Litmuse milk medium :. وسط حميب المتموس 3.2.2.7
اسػػمت ـ الوسػػط لغػػ ض مشػػت ص سػػ زت الاكػػو ات الاعو ػػ . ذوب الوسػػط ةشػػكؿ ة ػػ         

 قػػػائؽ زف معػػػ ض  (5)امممػػػ  وسقػػػـ ةالاوصػػػ ة لاػػػ ة  (5) ػػػـ و ع اػػػو ا اة ػػػب اتمةػػػا  ةاعػػػ ؿ 
 & Hanson)الوسػط لمحػ ا ة العال ػ  لفمػ ة اطػػوؿ مغ ػ  صػفام                                

Cartwright, 1999)  مػػ ؾ الوسػػط حمػػا  ةػػ   اػػو   ةػػ  حػػ ا ة الغ اػػ ، واػػف  ػػـ حفػػظ ة  ةػػ .
 لح ف ازسمعااؿ.      ˚ـ (4)ح ا ة 

     Muller-Hinton agar  :وسط اكار مولر هنتون 8.2.2.3 . 

اسمت ـ الوسط او اتمةا  احص الحساس   ال وائ   لعػ زت الاكػو ات الاعو ػ  ةط  قػ         
حضػ  الوسػط الاعقػـ ومػ ؾ اػو   ةػ   .(Casals & Pringter, 1991)ف ازقػ اص از مشػا  اػ

 ـ و ع او اطةاؽ ةم ي وم ؾ لاػ ة  ºـ ((45-50ح ا ة الغ ا  ل ة   الا   ة  ح ا ة مم اوح ة ف 
 لح ف ازسمعااؿ. ºـ (4) ق ق  ل مصمب واف  ـ حفظ ة  ة  ح ا ة  (15-10)

 لتشخيص :االوساط الزرعية المستخدمة با3.2.3. 
   Salt tolerance test medium . وسط اختبار تحمل المموحة : 3.2.3.1

لعػػػ ؿ ةػػػ ا  ـ الاكػػػو ات  Semi-selective medium عػػػ  هػػػذا الوسػػػط شػػػة  ا متػػػاةو         
امممػػ  اػػف  (011)اػػو  NaClغػػـ اػػف كمو  ػػ  الصػػو  ـو  (6.5)الاعو ػػ  حضػػ  الوسػػط ةاذاةػػ  

ا اة ػب اتمةػا  اعقاػ  ةاعػػ ؿ  وو ع اػػو (7.2) و الػا وضػةط ازس ال  ػ  وة BHIB وسػط  
امممػ  لكػؿ ا ةوةػ   ػـ سقػـ الوسػط ةالاوصػ ة ومػػ ؾ ل ةػ   ة  ةػ  حػ ا ة الغ اػ  اػف  ػـ حفػػظ  (5)

 . (Collee  et al., 1996)لح ف ازسمعااؿ  ˚( ـ4ة  ة  )
  ;Alkaline tolerance test medium. وسط اختبار تحمل القاعدية3.2.3.2

 BHIBةػػ ا  ـ الاكػػو ات الاعو ػػ  حضػػ  وسػػط   عػػ  هػػذا الوسػػط شػػة  ا متػػاةو لعػػ ؿ        
وذلػؾ ةاضػاا  احمػوؿ  (9.6)حسب معم اات الش ك  الا مة   ـ ضةط ازس ال    وة  و الػا 

 ػػػـ و ع الوسػػػط اػػػو ا اة ػػػب ( ھ.1.2.4.1)الاحضػػػ  اػػػو الفقػػػ ة  (0.1N)ه   وكسػػػ   الصػػػو  ـو 
كؿ ا ةوة   ـ سقـ الوسط ةالاوصػ ة ومػ ؾ ل ةػ   ة  ةػ  حػ ا ة اممم  ل (5)اتمةا  اعقا  ةاع ؿ 

   .(Facklam, 1972)لح ف ازسمعااؿ  ºـ (4)الغ ا  اف  ـ حفظ ة  ة  



               Aesculine hydrolysis tes mediumوسط اختبار تحمل االسكولين .3.2.3.3

-Bile       و ػػ  حضػػ  وسػػطوهػػو وسػػط ا متػػاةو اسػػمت ـ لعػػ ؿ ةػػ ا  ـ الاكػػو ات الاع         

aesculine agar   م ك ة ا كاا و   او(Collee et al., 1996) :  اف الاوا  ازم 

[Meat extract (1) غػـ  ، Peptone (5)  ، غػـOx bile (01)  ، غػـAesculine (0)  غػـ، 
Ferric ammonium citrate (1.5)  ، غػـNaCl (5)  ، غػـAgar (05)   (0)غػـ ، اػا  اقطػ 

اممم  اف الاا  الاقطػ  وسقػـ ةالم شػ ح ،  (011)او  Aesculine[ .اذ ب سك  ازسكول ف لم 
اممم  اف الاا  الاقط  و ضػةط ازس ال  ػ  وة  و الػا  (911)ااا الاوا  الامةق   اذوةت او 

-45) ـ سقات ةالاوص ة وم ؾ او   ة  ح ا ة الغ ا  ل ة   الا   ةػ  حػ ا ة ممػ اوح ةػ ف  (7)
 ؼ ال  ػػػا احمػػػوؿ سػػػك  ازسػػػكول ف الاعقػػػـ ةالم شػػػ ح  وو ع الوسػػػط اػػػو ا اة ػػػب واضػػػ ºـ (51

 ق قػػ  ل مصػػمب ةعػػ ها حفػػظ  (10-15)امممػػ  لكػػؿ ا ةوةػػ  ومػػ ؾ لاػػ ة  (5)اتمةػػا  اعقاػػ  ةاعػػ ؿ 
 (10-15)لحػػػ ف ازسػػػمعااؿ .كاػػػا و ع الوسػػػط ةاطةػػػاؽ ةمػػػ ي ومػػػ ؾ لاػػػ ة  ºـ (4)ة  ةػػػ  حػػػ ا ة 

 ,Baron&Finegold )لحػ ف ازسػمعااؿ    ºـ (4)حػ ا ة   ق قػ  ل مصػمب واػف  ػـ حفػظ ة  ةػ 

1990) . 
  (:0.4.)%. وسط اختبار تحمل امالح تيموريت البوتاسيوم 3.2.3.4

Potassium tellurite tolerance test medium (0.04%)                                               
حضػ  الوسػط واقػا  الاكػو ات الاعو ػ . لمشػت ص سػ زت وهػو وسػط ا متػاةو اسػمت ـ        

حسػػب معم اػػات  BHIA( لمػػ  اػػف وسػػط 0، وذلػػؾ ةمحضػػ   )(Facklam, 1972)لاػػا و   اػػو 
، وسقػػػـ  HCl(1N)وذلػػػؾ ةاضػػػاا   (6.1)الشػػػ ك  الا مةػػػ   ػػػـ ضػػػةط ازس ال  ػػػ  وة  و الػػػا 

 ºـ (51-45)الوسط ةالاوص ة وم ؾ او   ة  ح ا ة الغ ا  ل ة   الػا   ةػ  حػ ا ة ممػ اوح ةػ ف 
امممػػ  اػػف  ـ از سػػاف )اة ػػ  اػػف اصػػ ؼ الػػ ـ اػػو اسمشػػفا  (51) ػػـ اضػػ ؼ ال ػػ  كػػؿ اػػف 

غػػػـ اػػػف ااػػػالح م مو  ػػػت  (1.5])ةعقوةػػػ  العػػػاـ( واحمػػػوؿ م مو  ػػػت الةوماسػػػ ـو الاعقػػػـ ةالم شػػػ ح 
 ػػـ و ع الوسػػط  اػػو اطةػػاؽ ةمػػ ي ومػػ ؾ لاػػ ة   [امممػػ اف الاػػا  الاقطػػ   (051)الةوماسػػ ـو اػػو 

 لح ف ازسمعااؿ. ºـ (4) ق ق  ل مصمب واف  ـ حفظ ة  ة  ح ا ة  (15-10)
          Sugars fermentation test media  . اوساط اختبار تخمر السػكريات :.3.2.35

حضػػػػ ت .اسػػػػمت ات هػػػػذ  ازوسػػػػاط اػػػػو مشػػػػت ص ومصػػػػ  ؼ ا ػػػػواع الاكػػػػو ات الاعو ػػػػ        
، غػػـ كم (5)غػػـ ةةمػػوف،  (01)ازوسػػاط ةاذاةػػ  كػػؿ اػػف ]  امممػػ اف كاشػػؼ  (51)و  ػػ  الصػػو  ـو

[ اػو لمػػ اف الاػػا  الاقطػػ ،  ب(.1.2.4.2) احضػ  اػػو الفقػػ ة  %(1.2)الف  ػوؿ ازحاػػ  ةم ك ػػ  



امممػػػ  لكػػػؿ  و ؽ وسقػػػـ  (011) ػػػـ و ع الوسػػػط ةاعػػػ ؿ  (8.4)وضػػػةط ازس ال  ػػػ  وة  و س ػػػ  
واضػ ؼ  ˚ـ ((45-50 ف ةالاوص ة. م ؾ او   ة  ح ا ة الغ ا  ل ة   الا   ة  ح ا ة مم اوح ة

اػف احال ػؿ احػ   %(01)امممػ  اػف احمػوؿ سػك ي اعقػـ ةالم شػ ح ذي م ك ػ   (01)لكػؿ  و ؽ 
ةح ث اصةح الم ك ػ  ال  ػائو لكػؿ سػك  ةالوسػط   (.1.2.4.1) السك  ات الاحض ة او الفق ة  

 امممػػػ  لكػػػؿ ا ةوةػػػ  وةعػػػ ها حفػػػظ (5)وو ع الوسػػػط اػػػو ا اة ػػػب اتمة  ػػػ  اعقاػػػ  ةاعػػػ ؿ  %(0)
 .(Collee et al., 1996)لح ف ازسمعااؿ  ºـ (4)ة  ة  ح ا ة 

  fermentation test medium Glycerol وسط اختبار تخمر الكميسيرول :  .3.2.3.6
اسػػػمت ـ الوسػػػط لغػػػ ض مشػػػت ص ا ػػػواع الاكػػػو ات الاعو ػػػ . حضػػػ  ةاضػػػاا  احمػػػوؿ          

امممػ  اػف الاػا   01س  وؿ ال قو او ) ةمتف ؼ اممم  واح  اف الكم  %01الكم س  وؿ ةم ك   
 اممم  اف الوسط الاسمت ـ او اتمةا  متا  السك  ات (011)الاقط   ـ سقـ ةالم ش ح( الا 

وو ع الوسػػػط اػػػو ا اة ػػػب اتمة  ػػػ  اعقاػػػ   %(0)ةح ػػػث اصػػػةح الم ك ػػػ  ال  ػػػائو لمكم سػػػ  وؿ 
 & Collins)سػمعااؿ لح ف از ºـ (4)( اممم  لكؿ ا ةوة  وةع ها حفظ ة  ة  ح ا ة 5ةاع ؿ )

Lyne, 1979) . 
                                                                    Gelatine liquification test medium. وسػط اختبػار تميػع الجالتػين :3.2.3.7

غػػـ اػػف  (02)وذلػػؾ ةاذاةػػ   (Cruickshank et al., 1975)حضػػ  واقػػا لاػػا و   اػػو           
 ػػـ  (7.2)امممػػ  اػػف وسػػط الاػػ ؽ الاغػػذي ضػػةط ازس ال  ػػ  وة  و الػػا  (011) ف اػػو الةالمػػ

امممػػ  لكػػؿ ا ةوةػػ  وسقػػـ الوسػػط ةالاوصػػ ة  (5)و ع الوسػػط اػػو ا اة ػػب اتمةػػا  اعقاػػ  ةاعػػ ؿ 
 وم ؾ ل ة   ة  ة  ح ا ة الغ ا   ـ اسمت ـ اةاش ة.

 الوسط المحور ثالثي االختبار : .2.3.8 .3
الوسػػػط لغػػػ ض مشػػػت ص ةػػػ ا  ـ الاكػػػو ات الاعو  .و مضػػػاف اتمةػػػا  محمػػػؿ اسػػػمت ـ          

ازسػػكول ف ومحاػػؿ الاموحػػ  واتمةػػا  الح كػػ ، وقػػ  حضػػ  الوسػػط م ك ةػػا اػػف الاػػوا  ازم ػػ  كاػػا 
 .(2112 و   او )ح ا ح و،

[BHIB (1.7)  ، غـAsculine (1.2)  ، غـNaCl (6.5)  ، غـAgar (0.5)   ، غـOx-bile 
امممػ  اػف الاػا   (011)غػـ[ اذ ةػت الاػوا  اػو  Ferric ammonium citrate  (1.5)غػـ ، (0)

-15)( امممػ  وسقػـ ةالاوصػ ة  ػـ مػ ؾ لاػ ة 5الاقط   ـ و ع الوسط او ا اة ب اتمةا ةاعػ ؿ )

 لح ف ازسمعااؿ. ºـ (4) ق ق  ل مصمب ةشكؿ اائؿ واف  ـ حفظ ة  ة  ح ا ة  (10



 ز والزايموز:وسط اختبار تخمر االرابينو  1.2.3.9
 Arabinose and xylose fermentation test medium                                    

اسػػمت ـ الوسػػط لغػػ ض مشػػت ص ومصػػ  ؼ ا ػػواع الاكػػو ات الاعو ػػ . حضػػ  الوسػػط           
اػػف سػػك ي از اة  ػػو  لال ا مػػو  كػػؿ سػػك  سمػػا ا فػػ ا   %(0)ةم ك ػػ    ػػائو  BHIBةاسػػمت اـ 
الاحضػ  اػو الفقػ ة  (1.116)اممم  اػف كاشػؼ الف  ػوؿ ازحاػ  ةم ك ػ   (0)كؿ وسطواض ؼ ل

وو ع الوسػط اػو ا اة ػب اتمة  ػ  اعقاػ   (7.4) ـ ضةط ازس ال    وة  و الػا  ب(.1.2.4.2)
 قػػائؽ  ػػـ مػػ ؾ حمػػا  ةػػ   ة  ةػػ   (5-1)امممػػ  لكػػؿ ا ةوةػػ  وسقػػـ ةالاوصػػ ة لاػػ ة  (5)ةاعػػ ؿ 

 & Hanson  ازسػػػمعااؿ              ˚ـ (4)ة  ةػػػ  حػػػ ا ة حػػػ ا ة الغ اػػػ  وةعػػػ ها حفػػػظ 

Cartwright., 1999)).          
 وسط اختبار الحركة وانتاج الصبغات : ..3.2.3.1 

 لغػ ض الكشػؼ سػف قاةم ػ  سػ زت (1.2.2.6)الاحض  او الفقػ ة  TSAاسمت ـ وسط        

زتمةػا  الح كػ ، ح ػث اسػمت ـ  الاكو ات الاعو   ز ماج الصػةغات كاػا اسػمت ـ  فػس الوسػط
 Trttz هػذا الوسػط لػ فس ازغػ اض اػو   اسػات سػاةق                                      

et al., 1990; Hanson&Cartwright., 1999)). 

   تحضير الصبغات والكواشؼ والمحاليل: . 4.2.3

 الصبغات  .32.4.1.
  Gram’s stainصبغة كرام:    .أ

احال ػػؿ صػػةغ  كػػ اـ اػػف اع ػ  الاصػػوؿ والمقاحػػات )ةغػػ ا ( و مػػالؼ اػػف     ] ة ػ ت         
  Gram’s iodine، ا ةت الصػةغ  كػ اـ ا ػو  ف Grystal violet stainصةغ  الةمو  الة فسةو 

%( 95ا  ػا وؿ ةم ك ػ %71اسموف+ % 11 )الذي  مكوف اف  Decounterizer، ا  ؿ الصةغ  
اسػػمعامت احال ػػؿ صػػةغ  كػػ اـ لممف  ػػؽ الاة ػػ ي لمةػػ ا  ـ [    Sufranin، الصػػةغ  الاتالفػػ  

 .((Cruickshank et al., 1975 الاوةة  والسالة  لصةغ  ك اـ

  :     Indian inkب. صبغة الحبر الهندي
)  كممػػ ا( اػػو الكشػػؼ سػػف قاةم ػػ    B.D.Hاسػػمت ات الصػػةغ  الا مةػػ  اػػف قةػػؿ شػػ ك         
 .((Cruickshank  et al., 1975 لاحفظ .سما مكو ف ا الاكو ات الاعو   س زت

  Indicatorsالكواشؼ :   3.2.4.2



  Catalase reagentا. كاشؼ الكتاليز :   
زتمةػػا   %(1))  كممػػ ا( ةم ك ػػ    B.D.Hاسػػمت ات الكاشػػؼ الا ػػمج اػػف قةػػؿ شػػ ك         

 .(Baron&Finegold, 1990)الاكو ات الاعو   سما ا ماج ا   ـ الكمال     قاةم   س زت
  Phenol red indicator (0.2%)&(0.006%)ب. كاشؼ الفينول االحمر: 

و  (1.2)، وذلػؾ ةاذاةػ  (Collee et al., 1996) حضػ  الكاشػؼ ةحسػب اػا و   اػو            
اػػف ه   وكسػػ    (N1.0)امممػػ  اػػف  (2)غػػـ اػػف الف  ػػوؿ ازحاػػ  كػػؿ سمػػا ا فػػ ا  اػػو  (1.116)

امممػػػ  اػػػف الاػػػا  الاقطػػػ  اػػػع  (4)واضػػػ ؼ ال ػػػ   (ھ.1.2.4.1) الصػػػو  ـو الاحضػػػ  اػػػو الفقػػػ ة
احضػػ  ةاضػػاا  امممػػ  واحػػ   HCl (N1.0)( امممػػ  اػػف 2المسػػت ةف الةط ػػا  ػػـ اضػػ ؼ ال ػػ  )

امممػ  اػف الاػا   (011)اف الاا  الاقطػ . اكاػؿ الحةػـ الػا  اممم  (01)الا  HCL  (N0)اف
واػػػف  ػػػـ حفػػػظ ةق   ػػػ   ةاة ػػػ    (% 1.116)و %( 1.2)الاقطػػػ  لمحصػػػوؿ سمػػػا م ك ػػػ    ػػػائو 

 اعقا  لح ف ازسمعااؿ.
 Solutionالمحاليل :   3.2.4.3

           Stander turbidity solution أ. محمول ثابت العكرة القياسي )محمول ماكفرالند(: 
 وكازمو: (Baron et al., 1994)حض  الاحموؿ ةحسب ااةا  او 

 (A)   احموؿ كمو    الةا  ـوBaCl2   
امممػػػػ  اػػػػف الاػػػػا   (91)غػػػػـ اػػػػف كمو  ػػػػ  الةػػػا  ـو الاػػػػائو اػػػػو  (0.75)حضػػػ  ةاذاةػػػػ           

 اممم  اف الاا  الاقط . (011)الاقط ،  ـ اكاؿ الحةـ الا 
(B)   احموؿ حااض الكة  م ؾ الا كH2 SO4     (0)ةم ك% 

ممػػػ  اػػػف ام (91)اػػػو  %(011)امممػػػ  اػػػف حػػػااض الكة  م ػػػؾ الا كػػػ  (0)حضػػػ  ةاذاةػػػ         
 اممم  اف الاا  الاقط .  (011)الاا  الاقط ،  ـ اكاؿ الحةـ الا 

 ػـ ا ةػا ة ػ ا  (B)اممم  اػف احمػوؿ  (99.5)الا  (A)اممم  اف احموؿ  (1.5)اض ؼ        
، وو ع الاحمػػوؿ اػػو ا اة ػػب  ةاة ػػ  احكاػػ  الغطػػا  لا ػػع المةتػػػ   وحفظػػت ةػػالظالـ ة  ةػػ  

ت از اة ػػب قةػػؿ اسػػمت اا ا ، اسػػمت ـ الاحمػػوؿ لاعػػا  ة سػػ   حػػ ا ة الغ اػػ  .ومػػـ اػػ ج احمو ػػا
01 (1.5× التال ا الة  وا   زسطا  س   مق  ةو لمتال ا اساو ا الا

8 
( CFU.  

 :ب. محاليل الكشؼ عن انزيم البيتاالكتاز 
 وكاا  امو: (Koneman et al., 1992)حض ت ةحسب ااو   او         



 (A)    واقػػػا لاػػػا و   اػػػو  %(..1)كاشػػػؼ الف  ػػػوؿ ازحاػػػ(Ralovich, 1984)   وذلػػػؾ ةاذاةػػػ
 (0.1N)امممػػػػ  اػػػػف احمػػػػوؿ ه   وكسػػػػ   الصػػػػو  ـو  (41)غػػػػـ اػػػػف الف  ػػػػوؿ ازحا اػػػػو  (2.5)

امممػ  اػف الاػا  الاقطػ  لمحصػوؿ  (511) ـ اكاػؿ الحةػـ الػا  (ھ.1.2.1.4)احض  او الفق ة 
 .%(1.5)سما م ك     ائو 

(B)    )اضا  ة سم ف )ج: Penicillin G    
 اممم  اف الاا  الاقط . (06.6)حض  ةاذاة  ام وف وح ة اف الاضا  الح وي او  

  :%(1)ج. محمول البمور البنفسجي المائي 
غػـ اػف  (0)وذلػؾ ةاذاةػ   (Backer & Silverton, 1985)حضػ ت ةحسػب اػاو   اػو        

 %(0)حصوازسػػمعااؿ.   ػػائو امممػػ  اػػف الاػػا  الاقطػػ  لم (011)الةمػػو  الة فسػػةو الاػػائو اػػو 
سقػػـ الاحمػػوؿ ةط  قػػ  الم شػػ ح.وحفظ اػػو ق   ػػ   ةاة ػػ  اعقاػػ  اعماػػ  اػػو   ةػػ  حػػ ا ة الغ اػػ  

 لح ف ازسمعااؿ . 
    : د. محمول التخفيؼ

غػػـ اػػف  (8.5)وذلػػؾ ةاذاةػػ   Normal saline (NS)حضػػ  الاحمػػوؿ الامحػػو الفسػػمةو        
 ػػـ سقػػـ  (7.5)ا  الاقطػػ  وضػػةط األس ال  ػػ  وة  وكمو  ػػ  الصػػو  ـو اػػو لمػػ  واحػػ  اػػف الاػػ

ةالاوص ة وم ؾ ل ة   او   ة  ح ا ة الغ ا .وحفظ او ق      ةاة ػ  اعقاػ   اػو   ةػ  حػ ا ة 
 .(Baron et al., 1994)لح ف ازسمعااؿ  ºـ (4)
   : (N.01)و  (N1). محمول هيدروكسيد الصوديوم ھ

اػػػػػف ه   وكسػػػػػ    (N0)غػػػػػـ، حضػػػػػ   (41)ـ الػػػػػو ف الة  ئػػػػػو ل    وكسػػػػػ   الصػػػػػو  و         
امممػػ  اػػف الاػػا  الاقطػػ   ػػـ اكاػػؿ الحةػػـ الػػا لمػػ   (111)غػػـ ا ػػ  اػػو  (41)الصػػو  ـو ةاذاةػػ  

غػػـ  (4)اػػف ه   وكسػػ   الصػػو  ـو اقػػ  حضػػ  ةاذاةػػ   (N1.0)واحػػ  اػػف الاػػا  الاقطػػ  . ااػػا 
الاػػػا  الاقطػػػ   امممػػػ  اػػػف الاػػػا  الاقطػػػ   ػػػـ اكاػػػؿ الحةػػػـ الػػػا لمػػػ  واحػػػ  اػػػف (111)ا ػػػ  اػػػو 

  .(Backer & Silverton,1985)وسقات الاحال ؿ ةط  ق  الم ش ح  
                  Formaldehted solusion  (%10): %(.1)و. محمػول الفورمالديهايػد 
امممػ  اػف  (011)وذلػؾ ةاذاةػ   ]  (Backer & Silverton, 1985)حضػ  ةحسػب اػاو   اػو 

امممػػػ  اػػػف  (411)غػػػـ اػػػف كمو  ػػػ  الصػػػو  ـو اػػػو (8.5)و %(41)احمػػػوؿ او اال   ا ػػػ  ةم ك ػػػ  



لمحصػػوؿ سمػػا م ك ػػ    ػػائو  الاػػا  الاقطػػ  [ واكاػػؿ الحةػػـ الػػا لمػػ  واحػػ  اػػف الاػػا  الاقطػػ 
 ، وحفظ او ق      ةاة   اعقا  او   ة  ح ا ة الغ ا  لح ف ازسمعااؿ .  %(01)
  :     Sugars solution (10%)%(.1)محاليل السكريات بتركيز   .ز
حضػػػ ت ةاذاةػػػ  كػػػؿ اػػػف السػػػك  ات ازم ػػػ  )سػػػو ة موؿ ،ا  مػػػوؿ ،  اا  ػػػو ، ا اة  ػػػو  ،          

امممػػ   (01)زكمػػو ، كمكػػو  ،  ا مػػو ، سػػو ةو ، سػػك و ، ا و  مػػوؿ( كػػؿ سػػك  سمػػا ا فػػ ا  اػػو 
سقاػػػت الاحال ػػػؿ ةط قػػػ   %(01)اػػػف الاػػػا  الاقطػػػ  لمحصػػػوؿ سمػػػا م ك ػػػ    ػػػائو لكػػػؿ سػػػك  

 & Collins) (7و 1.2.1.6)مت اةاشػػ ة اػػو ازوسػػاط الاحضػ ة اػػو الفقػػ م ف الم شػ ح واسػػمعا

Lyne, 1979; Collee et al., 1996) . 

 حفظ وادامة العزالت الجرثومية :5.2.3.  
حفظػػػػت اػػػػ ا ع العاػػػػؿ ال وا ػػػػ  سمػػػػا وسػػػػط اكػػػػا  الػػػػ ـ ازسػػػػاس الاحضػػػػ  اػػػػو الفقػػػػ ة        

اػف الع لػ  الاػ ا  حفضػ ا  ػـ حضػف ة  ةػ   ح ث لقح الوسط ةاسػمعا ة  ق ػ  افػ  ة (1.2.2.2)
ساس  وةع ها غمفػت ازطةػاؽ ةشػاع الةػا اا ف وحفظػت ة  ةػ  حػ ا ة  (24)لا ة  ˚ـ (17)ح ا ة 

 اع مة   ها اسةوس ا. ˚ـ (4)
ةعػػ  م ا ػػ  العػػ زت سمػػا  BHIAااػػا ز ااػػ  العػػ زت الة  وا ػػ  ااسػػمت ـ وسػػط اائػػؿ        

لا ال ػػػ  ل اوهػػػا  قمػػػت اسػػػمعا ة  ق ػػػ  افػػػ  ة الػػػا الوسػػػط وسػػػط اكػػػا  الػػػ ـ ازسػػػاس ةػػػالظ وؼ ا
ساس  وةعػ ها غمفػت ازطةػاؽ  (24)لا ة  ˚ـ (17)الاائؿ ةط  ق  الطعف  ـ حضف ة  ة  ح ا ة

 Vandepttie)اع مة  ػ ها شػ   ا                ˚ـ (4)ةشاع الةا اا ف وحفظت ة  ة  ح ا ة 

et al., 1991).  
 Samples collection. جمع العينات: 3.2.6

اػف  (21)و ،اف الت وج (08)و،  از  ا  س    اف (011)س    وقسات الا  141ةاعت       
،  واسػحات الحػ وؽ (16)و، الاسػحات الا ةم ػ  (25)و، واسػحات المػو م ف  (61)و،    ع ال ـ

اػػػػػف  (28)و، اػػػػف اسػػػػػحات الةػػػػ وح  (00)واسػػػػحات اػػػػف مق حػػػػػات ازذف الوسػػػػطا، و (26)و
سػػائؿ ال تػػاع الشػػوكو ، اتػػذت هػػذ  الع  ػػات اػػف الا ضػػا  س  ػػ  اػػف (09)و ، اسػػحات القشػػع

اػو كػؿ اػف اسمشػفا ةعقوةػ    %(62.0) 213 وال اقػ  ف   130(%37.9)الا اةع ف التػا ة  ف 
 2115/ 0/9العػػػاـ و اسمشػػػفا الةمػػػوؿ لمػػػوز ة وازطفػػػاؿ اػػػو ا   ػػػ  ةعقوةػػػ  وتػػػالؿ الاػػػ ة اػػػف 

ةاتاػػػاج ا ضػػػ   اتممفػػػ  اذ كػػػاف سػػػ   از ػػػاث  ، وكػػػاف الا ضػػػا اصػػػاة ف 2116 /11/9الػػػا



، وكػػػػاف الوسػػػػط الحسػػػػاةو  %(40.6) 041وسػػػػ   الػػػػذكو  %(58.1) 211الاشػػػػاول ف ةال  اسػػػػ  
، وق  مـ م ظ ـ اسماا ة مسة ؿ لما ضا ال اتم ف او ال  اس  كاا هو  (12.8±07.2)لالساا  

( . كػذلؾ 5-2الاالحػؽ )وةاوةػب الاوااقػات ال سػا   الاة  ػؼ اػو  (0)اة ف او الامحػؽ  قػـ 
اػػف قسػػـ سمػػـو الح ػػاة كم ػػ  العمػػـو  Standard strainمػػـ الحصػػوؿ سمػػا س لػػ  ة ا  ػػ  ق اسػػ   

 الحاامػػ  لا قػػاـ المال ػػ :       Pasteur-Instituteةااعػػ  الاوصػػؿ اصػػ  ها اع ػػ  ةاسػػمو  

Enterococcus faecalis var.liquefacuens cod No.5430                
  Stool and sputum samples             :عينات الخروج والقشع .3.2.6.1

ةاعػػػػت س  ػػػػات التػػػػ وج اػػػػف الا ضػػػػا الػػػػذ ف  عػػػػا وف اػػػػف حػػػػازت ازسػػػػ اؿ واتاػػػػاج        
المةو ػػؼ الةط ػػو والحوضػػو . وةاعػػت س  ػػات القشػػع اػػف الا ضػػا اػػع مة ػػب ةاػػع الع  ػػ  

و ة اػػو ق ػػا و   س ػػ  اعقاػػ  سػػع  الامو ػػ  ةالمعػػاب او ةػػاة ا  الطعػػاـ. وضػػعت الع  ػػات الاػػذك
( امممػػػ  اػػػػف  ػػػػـ مػػػـ   س ػػػػا اةاشػػػػ ة سمػػػا ازوسػػػػاط ال  س ػػػػ  الاعػػػ ة ةاسػػػػ ع وقػػػػت ااكػػػػف  51)

Collins  & Lyne, 1979  )) . 

   :عينات االدرار وسائل النخاع الشوكي .3.2.6.2
Urin and Cerebro Spinal Fluid (CSF)                                       

اػو الصػةاح الةػاك   Midd-stream urine (MSUةاعػت س  ػات از  ا الوسػطو )         
(  و ة/ 0111)امممػ .  ةػػذت كػػؿ س  ػ  ةالا ةػػذة ةسػػ س   (01)اػو ا اة ػػب ةالسػم ك   اعقاػػ  سػػع 

(  قائؽ. احص  اسػب كػؿ س  ػ  اةاشػ ة محػت قػوة المكة ػ  الصػغ د اف وةػو  01 ق ق  لا ة )
حقػػػػػػػػؿ(  ػػػػػػػػ ؿ سمػػػػػػػػا وةػػػػػػػػو  ة مػػػػػػػػ  ة  وا ػػػػػػػػ   21حػػػػػػػػصتم ػػػػػػػػ  ةكم   ػػػػػػػػ  اػػػػػػػػو كػػػػػػػػؿ حقػػػػػػػػؿ )ا

01 اذ اف العػػ    كػػوف   Signification bacteriuriaاع و ػػ 
5

CFU   لػػذا  سػػموةب ضػػ و ة
 Baron)الػ  ع الةكم  ولػوةو لع  ػ  از  ا ةاقػؿ اػف سػاسم ف اػف وقػت ةاع ػا                

& Finegold,1990;Baron etal., 1999) .)  لشػػوكو ااسماػػ  ااػػا س  ػػات سػػائؿ ال تػػاع ا
 (01) ةاع ػػا سمػػا اا صػػؿ ا  ػػا الػػا الاتمةػػ . اوضػػػوس  اػػػو ا اة ػػػب ةالسػػم ك   اعقاػػ  سػػع 

  سػػػت الع  ػػػات الاػػػذكو ة سمػػػا  (Collins & Lyne, 1979)اممم .و ةػػػذت ةة ػػػا  الا ةػػػذة
 ازوساط ال  س   الاع ة ةاس ع وقت ااكف.

  Blood samplesعينات الدم:      .3.2.6.3
حةت س  ػػػات الػػػ ـ ةاسػػػاس ة العػػػاام ف اػػػو الاتمةػػػ   اػػػع ا اسػػػاة الشػػػ وط الال اػػػ  سػػػ          

لعام ػػػػ  سػػػػحب الػػػػ ـ و  سػػػػ  ح ػػػػث سقاػػػػت ا طقػػػػ  السػػػػحب ةاحمػػػػوؿ الكحػػػػوؿ از  مػػػػو ةم ك ػػػػ  



وةعػػػػ ها ا  ػػػػؿ از ػػػػو  ف ةػػػػالكحوؿ.  ةػػػػط ذ اع الاػػػػ  ض ةواسػػػػط   %(2) ػػػػـ ةػػػػاز و  ف  %(71)
اممم ةال سػػػػػػة  لمةػػػػػػالغ ف ةواسػػػػػػط   (01)اؿ وامممػػػػػػ  ةال سػػػػػة  لالطفػػػػػػ (5)الضػػػػػاغط   ػػػػػػـ سػػػػػػحب 

الاحق ػػ .سقـ الغطػػا  القاػػو لق   ػػ  الػػ  ع ةػػاز و  ف وةعػػ ها غ ػػ ت اةػػ ة الاحق ػػ  ةػػات د ة  ػػ ة 
وحضػ ت ة  ةػ  حػ ا ة  BHIBلا ع المموث وحقف ال ـ او ق ا و   ع ال ـ الحاو   سمػا وسػط 

. ساػؿ اسػم ةات  ػا وي لكػؿ ساس  اع االحظ  ظ و  العكػ ة ةعػ  الحضػف (24)لا ة  ˚ـ (17)
س    اف س  ات ال ـ سما ازوساط ال  س   الاع ة، او حال  س ـ وةو   اػو ة  ػواو اسػما  

ا ػػػاـ اػػػع ساػػػؿ اسػػػم ةات  ػػػا وي ةػػػ ف  ػػػـو واتػػػ  تػػػالؿ امػػػ ة  (7)حضػػػف ق ػػػا و   ع الػػػ ـ لاػػػ ة 
        .(Vandepttie etal., 1991 ) الحضف

   Swab samplesعينات المسحات: .3.2.6.4
اػف الا ضػا ال اقػ  ف  Wounds & Burns Swabsاتػذت اسػحات الةػ وح والحػ وؽ        

ا طة  ةاحموؿ الامح الفسػمةو اػع  Sterilized cotton swabsةواسط  اسحات قط    اعقا  
ا اسػػاة اتػػذ الاسػػحات ةعػػ  ال ػػـو ال الػػث اػػف  تػػوؿ الا ضػػا الػػا الاسمشػػف ات وقةػػؿ سام ػػػ  

وؽ ةػالاط  ات وذلػؾ ةسػةب ازصػاة  ال اتم ػ  او التا ة ػ  الا شػا غسؿ ومعق ـ الة وح والح  
ةػػػاز واع الة  وا ػػػ  الاتممفػػػ  القػػػا  ة سمػػػا غػػػ و واسػػػمعاا  از سػػػة  الاحطاػػػ  و فوذهػػػا الػػػا 
اةػػػ د الػػػ ـ هػػػذا اػػػف ة ػػػ ، واػػػف ة ػػػ  اتػػػ د لمة ػػػب ا الػػػ  اوم ةػػػ ط  اػػػو از ػػػواع الة  وا ػػػ  

 الاسةة  ل ذ  ازتااج.
، Tonsilar swabs، واسػػػػحات المػػػػو م ف Vaginal swabsالا ةم ػػػػ  ااػػػػا الاسػػػػحات      

ااتػذت ةواسػط  اسػحات swabs  Pus from middle earواسػحات مق حػات ازذف الوسػطا 
قط  ػػ  اعقاػػ  وا طةػػ  ةاحمػػوؿ الامػػح الفسػػمةو. وذلػػؾ ةاسػػاس ة ازطةػػا  ةعػػ  اعا  ػػ  الحالػػ  

  ة .س    ا والماك  اف وةو  ازتااج او الا اطؽ الاذكو 
 
   Culture of samplesزرع العينات :  .3.2.7
  سػػػت ةا ػػػع الع  ػػػات سمػػػا وسػػػط اكػػػا  الػػػ ـ ازسػػػاس وازوسػػػاط ال  س ػػػ  از متاة ػػػ          

واكػا  ااػالح الصػف ا  وازسػكول ف واكػا   Number 2المال ػ :اكا  ا ا ػ  الػ ـ واكػا  الاػاكو كو 
.اع ا اسػػاة سػػ ـ مػػات     ع  ةا ػػع الع  ػػات زك ػػ  اػػف سػػاس  واحػػ ة ةعػػ  م مو  ػػت الةوماسػػ ـو

 ةاع ا. 



اةاشػػػ ة سمػػػا ازوسػػػاط ال  س ػػػ  الاػػػذكو ة وذلػػػؾ CSF   ع  اسػػػب س  ػػػات از  ا  و        
والػػذي ةواسػػطم  ا ضػػا ساػػؿ اسػػم ةات  ػػا وي لع  ػػات الػػ ـ سمػػا  Loopةاسػػمت اـ ال اقػػؿ الاعقػػـ 

قط  ػػػػ  اعقاػػػػ  وا طةػػػػ   هػػػذ  ازوسػػػػاط. و  سػػػػت س  ػػػات التػػػػ وج والقشػػػػع ةاسػػػػمت اـ اسػػػحات
واف  ـ   ست ة فس الط  ق  المو   ست ة ا ةا ع س  ػات الاسػحات  ةاحموؿ الامح الفسمةو

الاػػاتوذة وذلػػؾ ةوضػػع ةػػ   اػػف الاسػػح  سمػػا ازوسػػاط ال  س ػػ  الاسػػمعام   ػػـ   شػػ  ةواسػػط  
. حضػػ ت ةا ػػع ازطةػػاؽ ةالحاضػػ   ة  ةػػ  حػػ ا ة (Vandepttie etal., 1991)ال اقػػؿ الاعقػػـ 

 Facklam)وةحسػب اػ ة الحضػف التاصػ  ةكػؿ وسػط                              ˚ـ (17)

& Collins, 1989; Murray, 1990)  . 
 تشخيص العزالت الجرثومية : .3.2.8
 الصفات الشكمية والزرعية : .1.2.8.1

Cultural and morphological characteristics                                              

ةعػػ  اماػػاـ امػػ ة الحضػػف التاصػػ  ةكػػؿ وسػػط ات ةػػت ازطةػػاؽ اػػف الحاضػػ   ومػػـ االحظػػ      
الاما  ة سما وسط اكا  ال ـ ازسػاس وازوسػاط ال  س ػ  از متاة ػ   الصفات الشكم   وال  س  

واكػػػا  ااػػػالح الصػػػف ا  وازسػػػكول ف واكػػػا   No.2المال ػػػ : اكػػػا  ا ا ػػػ  الػػػ ـ واكػػػا  الاػػػاكو كو 
اس ػ  م ا ػ    مو  ػت الةوماسػ ـو اػف ح ػث شػكؿ ولػوف وحةػـ الاسػمعا ات سمػا هػذ  ازوسػاط.م

 الع ل  الق اس   ولوحظت صفام ا الاا  ة سما هذ  ازوساط وقو  ت اع س زت  فس ال وع. 
  :        Microscopical examinationالفحص المجهري  .3.2.8.2
ات الة  وا ػ  سمػا ازوسػاط ال  س ػ  الاسػمت ا  اف الاسمعا   Smearsسامت ش ائح         

(اػف 1-2وذلؾ ةوضع قط ة اف احموؿ الامحػو الفسػمةو سمػا شػ  ح   ةاة ػ   ظ فػ  و قػؿ )
الاسػػمعا ات ةواسػػط  ال اقػػؿ الاعقػػـ وا شػػت سمػػا الشػػ  ح . ةففػػت ةػػال وا   ػػـ  ةمػػت ةاا ا هػػا 

  ةم ك ػػا ةشػػكؿ اائػػؿ. سمػػا الم ػػب لعػػ ة اػػ ات وةعػػ ها صػػةغت ةصػػةغ  كػػ اـ ، وةففػػت ةػػال وا
احصػػػت المطتػػػات ةػػػالاة   الضػػػوئو محػػػت الع سػػػ  ال  م ػػػ  وا ػػػ  شػػػكؿ وم م ػػػب واصػػػطةاغ 

   .تال ا الاسمعا ات الة  وا  
       Biochemical tests االختبارات الكيموحيوية:  .3.2.8.3
  Catalase testاختبار انزيم الكتاليز:    . أ



سف قاةم ػ  العػ زت الة  وا ػ  سمػا ا مػاج ا ػ  ـ الكمػال   اسمت ـ هذا ازتمةا  لمكشؼ         
الػػا اػػا  واوكسػػة ف.اة ي هػػذا  (H2O2)الػػذي  عاػػؿ سمػػا كسػػ  ة  ئػػ  ة  وكسػػ   ال  ػػ  وة ف 

سمػػا شػػ  ح   ةاة ػػ   %(1)الفحػػص ةوضػػع قطػػ ة اػػف احمػػوؿ ة  وكسػػ   ال  ػػ  وة ف ةم ك ػػ  
واسػػط  سػػو  تشػػةو.  عػػ  ظ ػػو   ظ فػػ   ػػـ اضػػ ؼ ال  ػػا اسػػمعا ة  ق ػػ  اػػف الػػ  ع الة  ػػواو ة

 ; Cruickshank et al., 1975)اقاسات ازوكسة ف ةع  س ة  وا و  ل ؿ سما ا ةاة   المفاسؿ 

Baron & Finegold, 1990). 
  Salt tolerance test ب. اختبار تحمل المموحة:  

 BHIBسػط اسمت ـ هذا ازتمةا  لاع ا  قاةم ػ  العػ زت الة  وا ػ  سمػا ال اػو اػو و          
اسػمعا ة اػف كػؿ س لػ  اػف  (1-2). لقح وسط اتمةا  محاؿ الاموح  ةػػNaClاف  (6.5)ةم ك  

 .ا ػػػاـ (1)لاػػػ ة  ˚ـ (17)العػػػ زت الة  وا ػػػ  الا  وسػػػ  اػػػو الوسػػػط و حضػػػ ت ة  ةػػػ  حػػػ ا ة 
س ت ال م ة  اوةة  ةظ و  سكا ة ةع  امػ ة الحضػف وةعػ  اقا  م ػا اػع الع لػ  الق اسػ  وا ةوب 

  .Collee et al., 1996))الحاوي سما الوسط ة وف ممقػ ح  الس ط ة
  Alkaline tolerance testاختبار تحمل القاعدية:  ج . 

 BHIBاسػػمت ـ هػػذا ازتمةػػا  لاع اػػ  قاةم ػػ  العػػ زت الة  وا ػػ  سمػػا ال اػػو اػػو وسػػط         
اػػف كػػؿ س لػػ  اسػػمعا ة  (1-2). لقػػح وسػػط اتمةػػا  محاػػؿ القاس  ػػ  ةػػػ(9.6)لػػ  اس ه ػػ  وة  و 

ا ػػاـ.  (1)لاػػ ة  ˚ـ (17)اػػف العػػ زت الة  وا ػػ  الا  وسػػ  اػػو الوسػػط وحضػػ ت ة  ةػػ  حػػ ا ة 
اسمةػػػ ت ال م ةػػػ  اوةةػػػ  ةظ ػػػو  سكػػػا ة ةعػػػ  امػػػ ة الحضػػػف وةعػػػ  اقا  م ػػػا اػػػع ا ةػػػوب السػػػ ط ة 

   .(Facklam, 1972)والع ل  الق اس   
 Growth in (10) and (45) درجة مئوية : (45)و(.1)د. اختبار النمو في 

0
C           

اسمت ـ هذا ازتمةػا  لاع اػ  قاةم ػ  العػ زت الة  وا ػ  سمػا ال اػو اػو   ةػات الحػ ا ة        
اسمعا ة اػف كػؿ س لػ  اػف العػ زت الة  وا ػ  اػو ا ةػوة ف  (1-2). اذ لقح ˚ـ (45)و ˚ـ (01)

ازوؿ ة  ةػػػ  حػػػ ا ة  اػػػف وسػػػط اتمةػػػا  ال اػػػو اػػػو   ةػػػات الحػػػ ا ة الاػػػذكو ة . حضػػػف از ةػػػوب
ا ػاـ. سػ ت ال م ةػ  اوةةػ  ةظ ػو  سكػا ة ةعػ  امػ ة الحضػف  (7)لا ة ˚ـ (45)وال ا و  ˚ـ (01)

 .(Collee  et al., 1996)وةع  اقا  م ا اع ا ةوب الس ط ة والع ل  الق اس                  
      Aesculine hydrolysis test:     . اختبار تحمل االسكولينھ



اسػػػػػمت ـ هػػػػػذا ازتمةػػػػػا  لاع اػػػػػ  قاةم ػػػػػ  العػػػػػ زت الة  وا ػػػػػ  سمػػػػػا محمػػػػػؿ ازسػػػػػكول ف        
Aesculine  الا ازسكولم فAscultin  وق  م ا سما ال اػو ةوةػو  ااػالح الصػف ا . لقػح وسػط

 ˚ـ (17)اتمةا محمػػػؿ ازسػػػكول ف ةػػػالع زت الة  وا ػػػ  ةط  قػػػ  الطعػػػف وحضػػػ ت ة  ةػػػ  حػػػ ا ة 
لػػوف الوسػػط اػػف المػػوف ازصػػف  الػػا المػػوف ازسػػو   زلػػ  سمػػا  سػػاس . سػػ و محػػوؿ (48)لاػػ ة 

  .(Collee et al., 1996 )ا ةاة   ازتمةا 
    Potassium tellurite tolerance test     :و. اختبار تحمل امالح تيموريت البوتاسيوم

اػػػالح سمػػػا ال اػػػو ةوةػػػو  ا اسػػػمت ـ هػػػذا ازتمةػػػا  لاع اػػػ  قاةم ػػػ  العػػػ زت الة  وا ػػػ          
ةػػ   ااػالح م مو  ػت الةوماسػ ـو محاػؿاتمةػا   . لقػح وسػط (1.14)%ةم ك ػ  م مو  ػت الةوماسػ ـو

اسمعا ة اف كؿ س ل  اف الع زت الة  وا   ةط  قػ  المتطػ ط وحضػ ت ة  ةػ  حػ ا ة  (2-1)
ا اـ. س و ظ و  اسمعا ات ةموف اسو  ةع  ام ة الحضف  زلػ  سمػا ا ةاة ػ   (1)لا ة  ˚ـ (17)

 . Facklam, 1972))مةا   ازت
  Sugars and glycerol fermentation test ج. اختبار تخمر السكريات والكميسيرول:

اسػػػػػػمت ـ هػػػػػػذا ازتمةػػػػػػا  لاع اػػػػػػ  قاةم ػػػػػػ  العػػػػػػ زت الة  وا ػػػػػػ سما متاػػػػػػ  السػػػػػػك  ات           
 (8.9)والكم سػػ  وؿ وا مػػاج الحػػااض الػػذي  سػػةب ا تفػػاض ازس ال  ػػ  وة  و لالوسػػاط اػػف 

وةالمػػػالو  محػػػوؿ لػػػوف كاشػػػؼ الف  ػػػوؿ ازحاػػػ  الػػػا المػػػوف ازصػػػف . لقحػػػت اوسػػػاط  (6.8)الػػا 
اسػػمعا ة اػػف كػػؿ س لػػ  اػػف العػػ زت الة  وا ػػ   (1-2)ةػػػ اتمةػػا  متاػػ  السػػك  ات والكم سػػ  وؿ

سػػػاس . لوحظػػػت ال مػػػائج ةعػػػ  امػػػ ة الحضػػػف. سػػػ و  (72)لاػػػ ة  ˚ـ (17)وحضػػػ ت ة  ةػػػ  حػػػ ا ة 
زحاػػػ  الػػػا المػػػوف ازصػػػف   م ةػػػ  اوةةػػػ . وال م ةػػػ  السػػػالة  ةةقػػػا  محػػػوؿ الوسػػػط اػػػف المػػػوف ا

 .(Collins & Lyne, 1979; Collee et al., 1996 )الوسط ةموف احا 
 
 
 :التشخيص المصمي بطريقة النسفيمد  3.2.8.4

Serological identification by Lancefield method                        
واةػ ي الفحػص ةحسػب  ، Slidex Strepto-kitالمشت صػ   الةػاه ة  اسػمت ات العػ ة         

 Extractionامممػػػػ  اػػػػف ا ػػػػ  ـ ازسػػػػمتالص  (1.4)معم اػػػػات الشػػػػ ك  الا مةػػػػ  وذلػػػػؾ ة قػػػػؿ 

enzyme   اسػػمعا ة اػػف الاسػػمعا ات الا  وسػػ   (1-2)الػػا ا ةػػوب اتمةػػا  اعقػػـ  ػػـ اضػػ ؼ لػػ



سػػػػاس. ا ةػػػػت ة ػػػػ ا  ػػػػـ حضػػػػ ت سػػػػاس  وال اا ػػػػ  سمػػػػا وسػػػػط اكػػػػا  الػػػػ ـ از (08-4)وةعاػػػ  
 قػػػػائؽ ، مػػػػـ اضػػػػاا  قطػػػػ ة اػػػػف الاسػػػػمتمص ةعػػػػ   (01)لاػػػػ ة  ˚ـ (17)از اة ػػػب ة  ةػػػػ  حػػػػ ا ة 

اػػو الاكػػاف الاتصػػص   Latex Dالحضػػف ةواسػػط  ااصػػ  ةاسػػمو  ةةا ػػب قطػػ ة الالمكػػس
 Stickلممفاسػػػؿ سمػػػا القطعػػػ  الةالسػػػم ك   وا ةػػػت القط مػػػاف ة ػػػ ا ةاسػػػمت اـ س ػػػ اف تشػػػة    

سمػا شػكؿ   Agglutinationلقطع   الةالسم ك     و ا ةشػكؿ  ائػ ي .ظ ػو  الػمال ف وح كت ا
مةاعػػػات ةمػػػوف احاػػػ  سمػػػا تمف ػػػ  تضػػػ ا  ممحػػػوؿ الػػػا ا ةوا  ػػػ  اسمةػػػ   م ةػػػ  اوةةػػػ  وةعػػػ  

  (.Collee et al., 1996) اقا  م ا اع الع ل  الق اس   واتمةا  الس ط ة الاوةب 
 
 ة لجراثيم المكورات المعوية :الطرائؽ التشخيصية السريع  3.2.9
 اختبار الوسط المحور ثالثي االختبار : 3.2.9.1

اسػػػػمت ـ هػػػػذا الوسػػػػط لغػػػػ ض المشػػػػت ص ازولػػػػو السػػػػ  ع لةػػػػ ا  ـ الاكػػػػو ات الاعو ػػػػ         
و مضػػاف  ال ػػ  اتمةػػا ات ك اوح و ػػ  اػػو وسػػط واحػػ  وهػػو اتمةػػا  قاةم ػػ  العػػ زت الة  وا ػػ  

  محاػؿ الاموحػ  ، واتمةػا  الح كػ . لقػح الوسػط الاحػو   ال ػو سما محمؿ ازسػكول ف، واتمةػا
اسػػػػمعا ات  ق ػػػػ  اػػػػف كػػػػؿ س لػػػػ  اػػػػف العػػػػ زت الة  وا ػػػػ  ةط  قػػػػ  الطعػػػػف  (5-1)ازتمةػػػػا  ةػػػػػ

لاػػػ ة سػػػاسم ف. اسمةػػػ  ظ ػػػو   اػػػو سمػػػا تػػػط الػػػ  ع ˚ـ (17)وحضػػػ ت از اة ػػػب ة  ةػػػ  حػػػ ا ة 
 .(2112)ح ا ح و، وةموف اسو   زل  سما ال م ة  الاوةة  

 االختبارات التشخيصية السريعة : 3.2.9.2
لممشػت ص السػ  ع ز ػواع ةػ ا  ـ  (Hanson & Cartwrigh, 1999)اسػمت ات ط  قػ         

 الاكو ات الاعو  .اة  ت اةاوس  اف هذ  ازتمةا ات وشامت اا مو:
 

                                                      Litmus milk reduction test  :  أ. اختبػػػار اختػػػزال حميػػػب المتمػػػوس
اتمػ اؿ حم ػب المماػوس، اذ  هػذا ازتمةػا  لاع اػ  قاةم ػ  العػ زت الة  وا ػ  سمػا اةػ ي         

 ق ػ  اػف كػؿ س لػ  اػف العػ زت  اسػمعا ات (5-1)ةػػ اتمةػا  اتمػ اؿ حم ػب المماػوس لقػح وسػط
سػاسات. اف مغ ػ  لػوف الوسػط  (4) ة ولاػ ˚ـ (17)الة  وا    وحض ت از اة ب ة  ة  حػ ا ة 

 ا ةاة   ازتمةا . اف الة فسةو الا ازة ض   ؿ سما
 ب. اختبار تخمر االرابينوز و الزايموز:



 Arabinose and xylose fermentation tests              
و  سػك  ات از اة  ػو  اة ي هذا ازتمةا  لاع ا  قاةم   العػ زت الة  وا ػ  سمػا متاػ        

اسمعا ات  ق   لكؿ سك  سمػا  (5-1)ةػ اتمةا  متا  از اة  و  و ال ا مو ال ا مو . لقح وسط 
 (4)ولاػ ة  ˚ـ (17)ا ف ا  اف كؿ س ل  اف الع زت الة  وا   وحض ت از اة ب ة  ة  ح ا ة 

 ساسات. اسمة ت ال م ة  اوةة  ةع  مغ   الموف اف ازحا  الا ازصف  ةع  ام ة الحضف.
 Yellow pigment production test :اختبار انتاج الصبغات الصفراءج. 

ا مػاج الصػةغات الصػف ا   اةػ ي هػذا ازتمةػا  لاع اػ  قاةم ػ  العػ زت الة  وا ػ  سمػا          
اف اسمعا ات  ق   لكػؿ  (5-1)ةػ اتمةا  ا ماج الصةغات الصف ا  . لقح وسطTSAاو وسط 

سػاسات. سػ و  (4)ولاػ ة  ˚ـ (17)ازطةاؽ ة  ةػ  حػ ا ة  س ل  اف الع زت الة  وا   وحض ت
 مموف الاسمعا ات ةالموف ازصف   زل  سما ا ماج الصةغ  الصف ا .

    Motility testد. اختبار الحركة :
. TSAاة ي هذا ازتمةا  لاع اػ  قاةم ػ  العػ زت الة  وا ػ  سمػا الح كػ  اػو وسػط          

اػػػف اسػػػمعا ات الة  وا ػػػ  الا  وسػػػ  ةط  قػػػ  الطعػػػف  ػػػـ  (5-1)ةػػػػ اتمةػػػا  الح كػػػ  لقػػػح وسػػػط
سػػػػاسات. سػػػػ وت العػػػػ زت امح كػػػػ  ةعػػػػ   (4) ولاػػػػ ة ˚ـ (17)حضػػػػ ت از اة ػػػػب ة  ةػػػػ  حػػػػ ا ة 

 االحظ  ا مشا  ال او الا اسااات اةع  اف تط الممق ح. 
 
 
 
      Detection of virulence factors الكشؼ عن عوامل الفوعة : .3.2.1
  Detection of haemolysin production   الكشؼ عن انتاج الهيمواليسين: 1..3.2.1

اةػػ ي هػػذا ازتمةػػا  لغػػ ض اع اػػ  قاةم ػػ  العػػ زت الة  وا ػػ  سمػػا ا مػػاج ال  اوز سػػ ف        
. لقحػػت العػػ زت الة  وا ػػ  الا  وسػػ  (1.2.2.2)الاحمػػؿ لمػػ ـ اػػو الوسػػط الاحضػػ  اػػو الفقػػ ة 

سػاس . قػ ات ال مػائج  (48)لاػ ة  ˚ـ (17)حضػ ت ة  ةػ  حػ ا ة سما اطةاؽ الوسط الاحض  و 
حػػػػوؿ الاسػػػػمعا ات او ةاالحظػػػػ  المحمػػػػؿ ) مػػػػاـ ،  β-Haemolysisةاالحظػػػػ  المحمػػػػؿ الكااػػػػؿ 

 ,.Huycke et al )ة ئػػو ، غ ػػػ  احمػػػؿ(                                             

1991;Desai et al., 2001).      



    Detection of Gelatinase production :انتاج الجالتينيز الكشؼ عن 2..3.2.1
اةػػ ي هػػذا الكشػػؼ لاع اػػ  قاةم ػػ  العػػ زت الة  وا ػػ  سمػػا ا مػػاج ا ػػ  ـ الةالم   ػػ .لقح       

الة  وا ػ   ػـ حضػ ت از اة ػب الامقحػ  ة  ةػ   ةػالع زت (1.2.1.7)الوسط الاحضػ  اػو الفقػ ة
 ق قػػػ . اف محمػػػؿ  (11)لاػػػ ة  ˚ـ (4)مػػػت الػػػا   ةػػػ  حػػػ ا ة ا ػػػاـ  ػػػـ  ق (1)لاػػػ ة  ˚ـ (17)حػػػ ا ة 

الةالم ف ومحول  الا سائؿ  زل  سما ال م ة  الاوةة  ةعػ  اقا  ػ  ال مػائج اػع ا ةػوب السػ ط ة 
 .(Cruickshank et al., 1975)الغ   امقح الحاوي سما الةالم ف الصمب 

  :   Detection of capsule   الكشؼ عن وجود المحفظة 3..3.2.1
لمكشػؼ سػف قاةم ػ  العػ زت   Indian ink methodاسػمت ات ط  قػ  الحةػ  ال  ػ ي          

الة  وا ػػػػ  سمػػػػا مكػػػػو ف الاحفظػػػػ . اتػػػػذت اسػػػػمع ة اػػػػف كػػػػؿ س لػػػػ  اػػػػف العػػػػ زت الة  وا ػػػػ  
الا  وس  ةواسط  حمق  ال  ع ووضعت سما ش  ح   ةاة    ظ ف   ـ اض ؼ ال  ا قطػ ة اػف 

 ش  الا  ج سما سطح الش  ح  وم كػت الشػ  ح  اػو ال ػوا  لمةػؼ  الحة  ال   ي وا ةت  ـ
و احصػػت ةالع سػػ  ال  م ػػ . سػػ وت االحظػػ  ا ػػاطؽ اضػػ ئ  ةتمف ػػ  سػػو ا   زلػػ  سمػػا وةػػو  

  .(2112الاحفظ )ح ا ح و، 
 الكشؼ عن تمزن كريات الدم الحمر لالنسان: 4..3.2.1

 Hemagglutination of human RBCs                                                           

    Bacterial suspension( تحضير العالؽ الجرثومي :1)

 BHIAحض  العالؽ الة  واو لمع زت الا  وس  اف الاسمعا ات ال اا   سما وسػط        
سػػػػاس  وسمقػػػػت الاسػػػػمعا ات ةاسػػػػمت اـ الاحمػػػػوؿ  (24ةعاػػػػ  ) (1.2.2.5)الاحضػػػػ  اػػػػو الفقػػػػ ة 

فسمةو. ـ قو  ت سك ة العالؽ الة  واو اع احمػوؿ  اةػت العكػ ة الق اسػو الاحضػ  الامحو ال
  ا(..1.2.4.1)او الفق ة 

 Human erythrocytesعػػػالؽ خاليػػػا كريػػػات الػػػدم الحمػػػر لالنسػػػان  ( تحضػػػير2)

suspension                                                                                               
O Rhاسمت ـ ال ـ الةش ي ص ؼ 

اذ مػـ الحصػوؿ  Antibodies وذلؾ لتمو  اف ازضػ ا     +
امممػ  اػف اصػ ؼ الػ ـ اػو اسمشػفا ةعقوةػ   (511)سم   اف سةوات ةالسم ك   اعقاػ  ةحةػـ 

 (01) و ة/  ق قػػػ  لاػػػ ة  (0111)العػػػاـ  ػػػـ  ةػػػذ الػػػ ـ ةاسػػػمت اـ ا اة ػػػب ةالسػػػم ك   اعقاػػػ  ةسػػػ س 
ة ا  الا ةذة لغػ ض الػمتمص اػف الةال اػا والحصػوؿ سمػا  اسػب ك  ػات الػ ـ الحاػ   قائؽ ة

ح ث غسؿ ال اسب ةالاحموؿ الامحو الفس ولوةو ةواقػع اػ م ف اػع ال ةػذ اػو كػؿ اػ ة.  ػـ اتػذ 



امممػ اف الاحمػوؿ الامحػو الفسػ ولوةو اي ة سػة   (01)وسمػؽ ةػػ RBCsاممم  اف  اسػب  (1.5)
(5( )%   Hagberg et al., 1981).   اسػػمت ات ط  قػػ  مػػال ف الشػػ  ح  Slide  

hemagglutination امممػػػ  اػػػف العػػػالؽ الة  ػػػواو واضػػػ ؼ  (1.15)ألةػػػ ا  هػػػذا الكشػػػؼ اتػػػذ
الحةـ  فس  اف سالؽ ك  ات ال ـ الحا ا  ومػـ الاػ ج ةواسػط  س ػ اف تشػة   وةعػ ها لوحظػت 

و  مكػمالت مظ ػ  ةشػكؿ شػةك   مائج المال ف ةاسمت اـ الاة ػ  الضػوئو لاػ ة  ق قمػ ف. اف وةػ
 .(Iwahi etal., 1983)                         زل  سما ا ةاة   ازتمةا   امع ة  الحواؼ

  Adherence to epithelial cellsالكشؼ عن االلتصاؽ بالخاليا الظهارية: 5..3.2.1
 تحضير عالؽ الخاليا الظهارية لالنسان  (1) 

ل سػػػػا  غ ػػػػ  اصػػػػاةات ةالم ػػػػاب الاةػػػػا ي  (MSU)ز  ا  اتػػػػذت س  ػػػػ  وسػػػػط   اػػػػف ا       
 قػػائؽ ةاسػػمت اـ ة ػػا  الا ةػػذة.  (5) و ة/  ق قػػ  لاػػ ة  (0111)الةول ػػ   ػػـ  ةػػذت الع  ػػ  ةسػػ س  

غسؿ ال اسب الحاوي سما التال ا الظ ا    ةاسمت اـ الاحمػوؿ الامحػو الفسػمةو ز ةػع اػ ات 
 Hagberg) الظ ا  ػ  الام سػة  ةػ فس الاحػوؿ اع ال ةذ الا ك ي او كؿ ا ة  ػـ سمقػت التال ػا

et al., 1981)  . 

اة ي هذا ازتمةا  لاع ا  قاةم   الع زت الة  وا   سما ازلمصػاؽ ةالتال ػا الظ ا  ػ .       
 (1.5)واضػ ؼ الػا  (1.2.8.0.4.0)اممم  اف العالؽ الة  واو الاحضػ  اػو الفقػ ة  (1.5)اتذ 

لاػػػ ة ˚ـ (17)  و اػػػ ج التمػػػ ط ة ػػػ ا وحضػػػف ة  ةػػػ  حػػػ ا ة امممػػػ  اػػػف سػػػالؽ التال ػػػا الظ ا  ػػػ
 قػػػػائؽ. غسػػػػمت التال ػػػػا ا ةػػػػع اػػػػ ات ةاحمػػػػوؿ الامحػػػػو  (01)سػػػػاس  واحػػػػ ة اػػػػع المح  ػػػػؾ كػػػػؿ 

الفسمةو اع ال ةذ الا ك ي او كػؿ اػ ة لمػمتمص اػف الةػ ا  ـ الغ ػ  اممصػق .اتذت قطػ ة اػف 
حػػػ ا ة الغ اػػػ   ػػػـ  ةمػػػت العػػػالؽ ال  ػػػائو ووضػػػعت سمػػػا شػػػ  ح   ةاة ػػػ  وم كػػػت لمةػػػؼ س ػػػ  

ةاا ا هػػػا اػػػػوؽ الم ػػػب. صػػػػةغت الشػػػػ  ح  ةصػػػةغ  كػػػػ اـ واحصػػػػت اة   ػػػا ةاسػػػػمت اـ الع سػػػػ  
ال  م  . سػ وت ال م ةػ  اوةةػ  ةاالحظػ  المصػاؽ التال ػا الة  وا ػ  ةالتال ػا الظ ا   .اسػمت ـ 

 ,.Iwahi et al) .0)احمػوؿ الامحػو الفسػمةو اػع التال ػا الظ ا  ػ  كفحػص سػ ط ة          
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  Direct capillary tubes methodاسػػمت ات ط  قػػ  از اة ػػب الشػػع    الاةاشػػ ة          
لاع اػػػػػ  قاةم ػػػػػ  العػػػػػ زت الة  وا ػػػػػ  سمػػػػػا ا مػػػػػاج ا ػػػػػ  ـ الة مازكمػػػػػاا   وةحسػػػػػب اػػػػػاو   اػػػػػو 

(Koneman et al., 1992) ازمو: ػوك 
الاحضػ  اػو الفقػ ة  %(1.5)امممػ  اػف احمػوؿ كاشػؼ الف  ػوؿ ازحاػ  ةم ك ػ  (2)اض ؼ  -0
 (. B.ب.1.2.4.1)الا احموؿ ة سم ف ج الاحض  او الفق ة (A.ب.1.2.4.1)
حمػا محػوؿ لػوف  (ھ.1.2.1.4)الاحض  اػو الفقػ ة NaCl (N0)اض فت قط ات اف احموؿ  -2

 . (8.5)  وة  و اساو ا الاالاحموؿ الا الة فسةو ازس ال  
سػـ  (2-0) غاس ط ؼ از ةوة  الشع    اػو الاحمػوؿ الاحضػ  حمػا وصػؿ ا مفاسػ  الػا -1

( سػػاس  لغػػ ض 24 ػػـ اغمقػػت امحػػ  از ةوةػػ  الشػػع    ةغاسػػ ا اػػو اسػػمعا ة ة  وا ػػ  ةعاػػ  )
 الاسػمعا ة اػع الاحمػوؿ  اتػؿ از ةوةػػ  حمػا مػمالاس Bacterial plugساػؿ سػ ا ة ة  وا ػ  

 الشع    اع مة ب ح وث اقاس  ة ف الاحموؿ والاسمعا ة.

، وقػػ ات ال م ةػػ  تػػالؿ  ˚ـ (17)حضػػ ت از اة ػػب الشػػع    ةصػػو ة ساو  ػػ  ة  ةػػ  حػػ ا ة  -4
 ق قػػػ . اػػػع االحظػػػ  مغ ػػػ  المػػػوف اسمػػػا الاسػػػمعا ة الػػػا ازصػػػف   ل ػػػؿ سمػػػا ا ةاة ػػػ   (5-05)

 ال م ة . 
 
 
               Detection of biofilm formation  الكشؼ عن تكوين الغشاء الحيػوي 3.2.11

اةػػػ ي هػػػذا ازتمةػػػا  لاع اػػػ  قاةم ػػػ  العػػػ زت الة  وا ػػػ  سمػػػا مكػػػو ف الغشػػػا  الح ػػػوي وحسػػػب 
 وكازمو: ػ (Sandoe  etal., 2003)ااو   او 

-0)اسػمع ات اػف العػ زت الة  وا ػ  ةعاػ      (4-1)ةػػ BHIBاممم  اػف وسػط  (01)لقح -0
 ساس  . (24)لا ة  ˚ـ (17)اف م ج از اة ب، وحض ت ة  ة  ح ا ة   ـو ة وف (2
غسػػػػمت التال ػػػػا الة  وا ػػػػ  ال اا ػػػػ  ةاعػػػػ ؿ اػػػػ م ف ةاحمػػػػوؿ الامػػػػح الفسػػػػ ولوةو اػػػػع ال ةػػػػذ -2

 الا ك ي او كؿ ا ة .
 Polysterneالاسػػمو   الاصػػ وس  اػػف اػػا ة   Microplate اسػػمعامت الصػػف ح  ال ق قػػ  -1

ة ح ػػث تصصػػت لكػػؿ س لػػ  حف مػػاف اػػف حفػػ  الصػػف ح  ووضػػع اػػو حفػػ   (96)والامكو ػػ  اػػف 
 BHIBاػػػا ك ول م  اػػػف وسػػػط  (081)ةا ػػػع الحفػػػ  الاتصصػػػ  زتمةػػػا  العػػػ زت الة  وا ػػػ  



اػػا ك ول م  اػػف كػػؿ س لػػ  اػػف التال ػػا الة  وا ػػ  الاغسػػول  الام سػػة .  (21)ولقحػػت الحفػػ  ةػػػ
اػػا ك ول م  اػػف وسػػط  (211)م كػػت الحفػػ  ال ال ػػ  ازولػػا كفحػػص سػػ ط ة ح ػػث وضػػع ا  ػػا 

BHIB  ساس  . (24)لا ة  ˚ـ (17)ة وف ممق ح. حض ت الصف ح  ة  ة  ح ا ة 
اػػا ك ول م   (211)ا ةمػ  س ػ  Micropipet اعػت احمو ػات الحفػػ  ةاسػمت اـ ااصػ   ق قػػ   -4

 ػػـ غسػػمت الحفػػػ  اػػ ة واحػػ ة ةاسػػػمت اـ احمػػوؿ الامػػح الفسػػػ ولوةو ةاسػػمت اـ غاسػػؿ ا ظواػػػ  
 .ELISA - washerازل  ا

 ةػػت الغشػػا  الح ػػوي الامكػػوف اػػف قةػػؿ العػػ زت الة  وا ػػ  سمػػا السػػطوح ال اتم ػػ  لحفػػ   -5
الاحضػ  اػو  %(01)اػا ك ول م  لكػؿ حفػ ة اػف احمػوؿ الفو اال   ا ػ  (211)الصف ح  ةوضع 

 ق قػػػ  ةعػػػ ها مػػػـ  اعػػػ  ةواسػػػط  ااصػػػ  اوماام ك ػػػ  ا ةمػػػ  س ػػػ   (11)لاػػػ ة و( .41. .1.2)الفقػػػ ة
 ساس  . (24)اا ك ول م .م كت الصف ح  ة  ة  ح ا ة الغ ا  لا ة  (211)
اػػػا ك ول م  لكػػػؿ حفػػػ ة اػػػف احمػػػوؿ صػػػةغ   (211)صػػػةل الغشػػػا  الح ػػػوي الامكػػػوف ةوضػػػع -6

 ج(..1.2.4.1)الاحض  او الفق ة %(0)الاحموؿ الة فسةو 
 طوؿ اوةو  س   ELISA readerق ات الك اا  الةص    ةاسمت اـ قا د ا ظوا  ازل  ا  - 7

nm591 . 
(  طػػ ح اعػػ ؿ ا حػػ اؼ الك ااػػ  الةصػػ    لمحفػػ  الفا غػػ  وحفػػ  Calculation )الحسػػاةات   -8

السػػ ط ة ال ال ػػ  اػػف اعػػ ؿ كػػؿ قػػ ا ة ةشػػكؿ اػػ  ي زسطػػا  ال م ةػػ  ال  ائ ػػ  الصػػح ح . سػػ ت 
 ػػػاـ .اس ػػػ ت المة ةػػ  اػػ م ف اػػو ا(1)ال م ةػػ  اوةةػػ  اذا كػػاف الػػ قـ الامةقػػػو اسمػػا اػػف الصػػف 

 اتممف .
 فحص الحساسية الدوائية بطريقة االنتشار من االقراص 3.2.14

 Antimicrobial sensitivity test by discs diffusion method          
 -وكازمو: (Casals & Pringter,1991 )اسمت ات ط  ق         

 ساس  (24)ةعا  اسمع ات اف الع زت الة  وا   (4-1)ةػ BHIBاممم  اف وسط  (5)لقح -0

 .Loopةاسمت اـ ال اقؿ الاعقـ 
سػاسات لحػ ف  (5-2)لاػ ة ˚ـ (17) ةت از اة ب ة  ا ةعػ  الػ  ع وحضػ ت ة  ةػ  حػ ا ة  -2

ظ ػػو  سكػػ ة اػػو الوسػػط . قو  ػػت سكػػ ة ال اػػو ةعكػػ ة  اةػػت العكػػ ة الق اسػػو )احمػػوؿ اكف ز ػػ ( 
 . (ا3.4.2.3.)الاحض  او الفق ة 



اػػ  ةالعػػالؽ الة  ػػواو ومػػـ الػػمتمص اػػف العػػالؽ الفػػائض ةضػػغط غاػػ ت اسػػح  قط  ػػ  اعق -1
الاسػػح  سمػػا ةوا ػػب از ةػػوب. اػػ  ت الاسػػح  سمػػا وسػػط اػػول  ه مػػوف اكػػا  الاحضػػ  اػػو 

  ةػ . م كػت  (61)ةط  ق  المتط ط ة ال   امةاهػات اػع مػ و   الطةػؽ ة او ػ   (1.2.2.8)الفق ة
 اامصاص الا  وع وةفاا . قائؽ ة  ة  ح ا ة الغ ا  لح ف  (5)ازطةاؽ لا ة 

الا سطح ازكػا  الامقػح ةالعػالؽ  Forcep قمت اق اص الاضا ات الة  وا   ةامقط اعقـ  -4
اقػػػ اص لمطةػػػؽ الواحػػػ  وضػػػغط سم  ػػػا ة ػػػ و  وم كػػػت اسػػػاا  ةػػػ ف حااػػػ   (6)الة  ػػػواو ةواقػػػع 

 الطةػػؽ وةػػ ف ازقػػ اص لا ػػع حػػ وث مػػ اتؿ ةػػ ف ا ػػاطؽ الم ةػػ ط المػػو م ػػمج اػػف اعػػؿ الاضػػا 
 مةا  الع زت الة  وا  .

سػػاس . ق سػػت اقطػػا  ا ػػاطؽ الم ةػػ ط  (24)لاػػ ة  ˚ـ (17)حضػػ ت ازطةػػاؽ ة  ةػػ  حػػ ا ة  -5
ةاسػػمت اـ الاسػػط ة وقو  ػػت ةالاعػػ زت الق اسػػ   لقطػػ  ا طقػػ  الم ةػػ ط الق اسػػ   كاػػا هػػو اةػػ ف 

   .(7-1)او الة وؿ 
 
 
 
 
 

      
 القراص المضادات الجرثومية.القياسية (: اقطار مناطؽ التثبيط 7-3جدول )

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       
 ة  واوال

 ال ا 
 

 م ك   الاضا 
g ⁄ discμ  

 (mm)قط  ا طق  الم ة ط الق اس  
 حساس  اموسط    اقاوا  

Vancomycin    VA 30        04≥ 05-06   07≤ 

Ciprofloxacin   CIP     5         ≤ 15      06-21   20≤ 

Cloxacillin       CX  5                  ≤9    01-01   04≤ 

Cefotaxim       CTX   30              04≥ 05-22   21≤ 

Rifampincin       RA     10           00≥ 02-08   09≤ 

Amoxacillin     AX     25   09≥     -   21≤ 

Tetracycline    TE   30      04≥ 05-08   09≤ 

Erythromycin    E   15     01≥ 04-22   21≤ 



Nalidixic acid    ND 30      01≥ 04-08   09≤ 

Pencillin         PC 10 units                 04≥    -   05≤ 

Trimethoprim  TM 25                  01≥ 00-05   06≤ 

Amoxacillin   +  
Clavulanic acid   

AC 30    
20+10              

  06≥ 07-09   21≤ 

 
(Vandepttie et al., 1991; National Committee For Clinical Laboratory Stander, 

2002)  . 

 : التحميل االحصائي 1.3.2.3

ال مائج الامةاع  ا  ا  ال  اس  مـ محو م ا الا قاس ة ة ا ات حاسوة   ومات اعالةم ا    
ااج                                                        ةاسمت اـ الة ؿ ال الث سش  اف ة  

  (Version 13 Statistical package of Social Science   . )  
ةػػ ف كػػؿ  دالاػػ العالقػػات ازحصػػائ   ذات  .لػػةعض الامغ ػػ ات الا متةػػ  ا ةػػ ت اوزالمو  ػػع  

 .(   Chi square) ائو زحصػػسػػمت اـ اتمةػػا  ا ةػػع كػػاي اائمػػ ف اػػف الامغ ػػ ات مػػـ مق  ا ػػا ةا
مق  ا ػػا ةواسػػط  اتمةػػا  اشػػ   ئمػػ ف اػػف الامغ ػػ ات ال  ائ ػػ  مػػـالعالقػػات ازحصػػائ   ةػػ ف كػػؿ ا

ازقػػؿ (  P values)  قػػ ـ ازحماال ػػ   .ةسػػةب قمػػ  حةػػـ الع  ػػ  (  Fisher Exact) ازحصػػائو
 ت اع و ػػػػ  ا  اػػػػا وةػػػػ ت اػػػػف تػػػػالؿ مطة قػػػػات ازتمةػػػػا ات ازحصػػػػائ   اسمةػػػػ (  0.05) اػػػػف 

                                                             (.Glantz, 1987)احصائ ا 



 .النتائج والمناقشة4

النتائج الواردة في هذا الفصل معتمدة على التحليل اإلحصائي للبيانات المتجمعة  
    خالل مدة الدراسة

 عزل جراثيم المكورات المعوية:1.4.
عينالالة مالالت مختلالالا النمالالاذج المردالاليةا وبعالالد  جالالرا   ( 343) خالالالل مالالدة الدراسالالة تالال  جمالال   

بية والتفريقية ومت ثال  تعريالا و توصاليا الماالورات المعويالة عملية الزرع على األوساط االنتخا
اما هو مبيت في ملحق رقال   النامية اعتمادا على الخصائص الزرعية والتفاعالت الايموحيوية

عزلالالالة صخصالالالت مالالالت  %( 17)  17:عزلالالالة مالالالت الماالالالورات المعويالالالة ( 44)  تالالال  تصالالالخيص . (6)
عزلالة صخصالت  % ( 16)   4بالرازاعزلة صخصالت مالت نمالاذج ال( 55.5 % )  10اذج اإلدرارانم

)  3عزلالالة صخصالالت مالالت نمالالاذج مسالالحات اللالالوزتيت و( % 5)  3مالالت نمالالاذج المسالالحات الم بليالالةا 
مالت   (7.7 % )  2وعزلة صخصالت مالت زرع الالد   ( 10%)  2مت مسحات الحروق ا  ( 8.3 %

 )دة مت نماذج القصال  ا وعزلالة واحال (3.6%)  إلذت الوسطىا وعزلة واحدة لاإلفرازات القيحية 
الجالدول  .مالت مسالحات الجالروح ( 9.1 %)  نخالاع للصالواي و عزلالة واحالدةمالت سالائل ال (5.3 %

 يبيت لعداد ونسب الماورات المعوية المعزولة مت مختلا النماذج المردية. (1.4)
 أعداد ونسب عزالت المكورات المعوية من مختمف النماذج المرضية. :( 1.4الجدول )

Type of specimen No. of specimen No. of  isolates % 

Urine 100 17 17 

Stool 18 10 55.5 

Vaginal swab 25 4 16 

Tonsilar swabs 60 3 5 

Burn swabs 36 3 8.3 

Blood 20 2 10 

Pus from middle ear 26 2 7.7 

Wound swabs 11 1 9.1 

Sputum 28 1 3.6 

Cerebrospinal fluid 19 1 5.3 

Total 343 44 12.8 

       
اظ الالالالرت الدراسالالالالة الحاليالالالالة ات نسالالالالبة االصالالالالابة الاليالالالالة بجالالالالراثي  الماالالالالورات المعويالالالالة اانالالالالت  ِ     

التالي اصالارت الالى  Gilmore (.222)و Hancockا اذ اتفقالت هالذا النتيجالة مال  دراسالة %(8.21)



االخمالالاج الماتسالالبة مالالت المستصالالفيات . واختلفالالت مالالت  %(.8)ات تلالالا الجالالراثي  تسالالبب ااثالالر مالالت 
الدراسالالالة التالالالي اجريالالالت فالالالي ال نالالالد والتالالالي وجالالالدت ات نسالالالبة االصالالالابة بتلالالالا  الدراسالالالة الحاليالالالة مالالال 

. ربمالا يعالز  (Desai et al., 2001)مالت النمالاذج المردالية المختلفالة   % (.2..)الجراثي  بلغت 
هذا االختالا في النتائج الى نوع العينات المصمولة  في تلا الدراسة اذ اانالت معظال  عالزالت 

طرة ومالالالت لقسالالالار المالالالاخوذة مالالالت المردالالالى الخادالالالعيت لعمليالالالة اتلالالالا الجالالالراثي  مالالالت عينالالالات االدر 
علالالى التالالواليا بينمالالا لالال  تصالالمل الدراسالالة الحاليالالة  (22..)و %(.212)مسالالحات جالالروح الاالالي بنسالالبة 

 .مثل تلا العينات
وجالالالا ت نتالالالائج الدراسالالالة الحاليالالالة لنسالالالب عالالالزل جالالالراثي  الماالالالورات المعويالالالة مالالالت النمالالالاذج         

التالي ااالدت علالى ات تلالا  Murray (8..2)خالر  من الا دراسالة المردية متفقة م  الدراسالات اال
مت المسحات الم بليالةااما لصالارت  %(81)مت نماذج االدرار و %(.8.2)الجراثي  تصال نسبة 

الباحثالالالة  لالالالى عالالالزل هالالالذا الحالالالراثي  مالالالت تقيحالالالات االذت الوسالالالطى لاالالالت بنسالالالبة قليلالالالةا وااالالالدت ات 
فالي  الناتجالة عالت هالذا الجالراثي . لحالروق مت حاالت التجرث  الدموي ترتبط م  اخمالاج ا %(42)

 %(14)حيت ل  تتفق الدراسة الحاليالة مال  الباحثالة بنسالبة عالزل تلالا الجالراثي  مالت البالراز والبالغالة 
وربما يعز  ذلا الى اختالا عمر المردى المصموليت بالدراسالةا  ذ صالملت الدراسالة المالذاورة 

ارتفالاع نسالالبة تواجالد هالذا الجالالراثي   ايالا  حيالالث ااالدت الباحثالة (1)نمالاذج مالت بالراز االطفالالال بعمالر 
 في االطفال حديثي الوالدة.

مت جانالب اخالر لال  تتفالق نتالائج عالزل هالذا الجالراثي  مالت نمالاذج االدرار مال  دراسالة الباحثالة       
مت تلا الجراثي  مسببة الخماج القناة البوليالةا وربمالا  %(.12)والتي وجدت ات (.22.)حنا حنو

اسالالالة الحاليالالالة الالالالى زيالالالادة نسالالالبة االصالالالابة فالالالي السالالالنيت االخيالالالرة يعالالالود ارتفالالالاع نسالالالبة العالالالزل فالالالي الدر 
المجتمال  والمستصالفيات فدالال عالت ازديالاد  لاون ا جراثي  انت ازيالة موجالودة بصالال واسال  فالي بيئالة

.  (Huycke et al., 1998; Kau et al., 2005)  المدالادات الجرثوميالة مقاومت ا لعدد ابير مالت
وجماعتالالا التالالي اصالالارت الالالى  Huebner (.222)دراسالالة الحاليالالة مالال   امالالا تطابقالالت نتالالائج الدراسالالة

 Iaria (.222) مالالت مالالزارع الالالد  . واالالذلا مالال   دراسالالة   %(82)ات تلالالا الجالالراثي  تتواجالالد بنسالالبة
مالالالت المجالالالامي  الجرثوميالالالة المسالالالببة  %(2-224)وجماعتالالالا التالالالي وثقالالالت بالالالات تلالالالا الجالالالراثي  تصالالالال 

ذا الجانالالالالب  ااالالالالدت دراسالالالالة لمالالالالرس السالالالالحايا والمعزولالالالالة مالالالالت سالالالالائل النخالالالالاع الصالالالالواي . وفالالالالي هالالالال
Facklam (8.1.)  علالالى عالالزل جالالراثي  الماالالورات المعويالالة مالالت نمالالاذج القصالال  والجالالروح و سالالائل



النخاع الصواي مت بيت مجموع العينات الماخوذة وقد ياوت السبب في ذلا الالى اخالذ العينالات 
مالالت مراالالز السالاليطرة علالالى االمالالراس لغالالرس الدراسالالة التصخيصالالية واحصالالا  عالالددها بحسالالب نالالوع 

 نموذج ونوع العزلة التابعة ل ذا الجنس .ال

وجماعتالالالالا ات جالالالالراثي  الماالالالالورات المعويالالالالة هالالالالي مالالالالت المسالالالالببات  Bonten  (8..2)وجالالالد       
الخمالالاج التجويالالا البلعالالومي والقنالالاة التنفسالالية الماتسالالبة مالالت المستصالالفيات اذ صالالالت نسالالبة عالالزل 

انيالالة تطالالور االصالالابة ب الالذا مالالت اخمالالاج القنالالاة التنفسالالية العليالالاا وافالالادت الدراسالالة الالالى اما %(86)
الجالالراثي  الالالى اخمالالاج رئويالالة تاالالوت مصالالدر للتجالالرث  الالالدموي . لالال  تتفالالق نتائجنالالا مالال  هالالذا الدراسالالة 
فيما يخص نسبة العالزل و ربمالا يعالز  ذلالا الالى طبيعالة المردالى المصالموليت بالدراسالة المالذاورة 

والراقالالديت  ةمعالجالالة الطويلالالة بالمدالالادات الجرثوميالالالخادالالعيت لعمليالالة التالالنفس االصالالطناعي ولل
 .في وحدات العناية المرازة

 تصنيف عزالت المكورات المعوية: 2.4.
الماالالالورات المعويالالالة التالالالي صخصالالالت  لعالالالداد والنسالالالب المئويالالالة النالالالواع (2.4)يبالالاليت الجالالالدول 

 (30)بالمرتبالة األولالى بواقالالالال    E. faecalisعزلالةا  ذ جالا ت  (22)خالالل مالدة الدراسالة والبالغالة 
 ( %22.7)عزلالة وبنسالبة  (10)بواقال    E. faeciumالعالزالتا تلي الا  مت (%68.2)عزلة وبنسبة 

مالالت العالالزالتا وعزلالالة واحالالدة مالالت    ( %6.8)عالالزالت وبنسالالبة  (3)بواقالال    E. gallinariumا ثالال  
E. avium   مت العزالت ( %2.3)وبلغت نسبت ا.  

 
 أعداد ونسب انواع المكورات المعوبة المشخصة خالل الدراسة. :(  2.4جدول )

Species of  enterococci No. of isolates % 

E. faecalis 30 68.2 

E. faecium 10 22.7 

E. gallinarium 3 6.8 

E. avium 1 2.3 

Total 44 100 

 
 

جا ت نتائج الدراسة الحالية متقاربة م  العديد مت الدراسات التالي اجريالت فالي منالاطق          
هالالالو االاثرصالالاليوعا فالالالي العالالالزالت  E. faecalisات النالالالوع  مختلفالالالالة مالالالت العالالالال  والتالالالي ااالالالدت علالالالى



مالالالالت  %(2.-12)المعويالالالالة االخالالالالر ا  ذ يالالالالالالصال  المردالالالالية مقارنالالالالة مالالالال  انالالالالواع جالالالالراثي  الماالالالالورات
مالالت  %(82-2)الالالذي يصالالال  .faecium Eاالصالالالابات الناتجالالة عالالت تلالالا الجالالراثي  ا ثالال  يليالالالالا نالالوع 
ف الي قليلالالة التواجالد فالي العينالات المردالالية االصالابات. امالا االنالواع االخالر  التابعالالة ل الذا الجالنس 

(Jett et al., 1994; Huycke et al., 2000; Zhanel et al., 2001 ). 
تتصالدر االهميالة   .faecium E و E. faecalis اما اصارت الدراسات الى ات  عالزالت         

جالة عالت ناتمالت االصالابات ال %(2.)الطبية مت بيت انالواع جالراثي  الماالورات المعويالةا  ذ تصالال 
مالالالت تلالالالا  %(82)االنالالالواع االخالالالر  التابعالالالة ل الالالذا الجالالالنس نسالالالبة هالالالذا الجالالالراثي  فالالالي حالالاليت تصالالالال 

وهالالذا يتفالالق مالال  نتالالائج  .(Trttez et al., 1990; Dutka-Malen et al., 1995)االصالالابات 
فالالالي حالاليت صالالالت بالالالاقي  %(.22.)الدراسالالة الحاليالالة التالالي اظ الالالرت ات النالالوعيت المالالذاورات صالالاال 

مالالت االصالالابات المردالالية المختلفالالة.اما جالالا ت نتالالائج الدراسالالة الحاليالالة مقاربالالة  %(28.)االنالالواع 
 .faecium E و E. faecalisالتالالي اظ الالرت سالاليادة النالالوعيت  (228.)وجماعتالالا  Desaiلدراسالالة 
 %(82) 42عزلالالالة مردالالالية ل الالالذا الجالالالراثي  والنسالالالبة الباقيالالالة  .2.مالالالت مجمالالالوع  (1622).81بنسالالالبة 

نس . وتفسالالر معظالال  الدراسالالات السالالابقة سالالبب سالاليادة النالالوع سالالجلت الربعالالة انالالواع تابعالالة ل الالذا الجالال
E. faecalis  علالالى االنالالواع االخالالر  ل الالذا الجالالنس لاونالالا مالالت ااثرهالالا صالاليوعا فالالي القنالالاة ال دالالمية

(Facklam & Teixeira, 1997) ا امالا زيالادة نسالبة االصالابة بعالزالتfaecium E.  فربمالا تعالود
واس  فدال عت قابليت ا الاتساب صالفة  الى انتصار هذا النوع بيت مردى المستصفيات بصال

 ,.Moellering , 1998; Leavis et al) قاومالة للعديالد مالت المدالادات الجرثوميالة         الم

2004; Coque et al., 2005) . 

لدراسالالالة الحاليالالالة مالالال   العديالالالد مالالالت الدراسالالالات لنالالالواع الماالالالورات المعويالالالة  ل اتفقالالالت نسالالالب        
  .E التالي وجالدت ات عالزالت (.22.)الباحثالة العراقيالة حنالا حنالو المحلية والعالمية ومن ا دراسة 

faecalis و faecium E.  وE.gallinarium  و  %(.2..)و %(1224)صالالالالت نسالالالبة       (
ومال  الدراسالة التالي اجريالت فالي  الناتجة عت هالذا الجالراثي  . على التوالي مت االصابات %(122

 %(7.7)و %(1224) صالالت نسالبة .faecium E و E. faecalis الاويت والتي بينت ات عالزالت 
هالي E. faecalis  على التوالي . واذلا م   الدراسة التي اجريت في االوريا والالتي اظالالال رت ات

عزلالالة لجالالراثي  الماالالورات المعويالالة المردالالية ا ( 624)مالالت  %(22) 442االاثالالر صالاليوعا اذ صالالالت 



يت صالالالالت االنالالالواع االخالالالر  فالالي حالالال %(28).2.    بنسالالالبة  .faecium Eثالال  تلت الالالا عالالالزالت النالالالوع 
 (.Oh et al., 2005)مت تلا االصابات  %(2) 2.التابعة ل ذا الجنس نسبة 

وجماعتالا الالذيت وجالدوا  Toledo-Arana(.228) اما اتفقت الدراسة الحالية مال  دراسالة         
 ات العزالت االاثر تسببا لالصابات المردية الناتجة عت جراثي  الماالورات المعويالة اانالت مالت

عزلة مالت نمالاذج مردالية مختلفالة ثال   (22.)مت  %(16) .82اذ صالت نسبة  E. faecalisنوع 
علالى التالوالي وصالالت  %(.42)1و %(2.) 42بنسالبة  E. avium و .faecium E تلت الا عالزالت 

لاالل نالوع مالت االصالابات الناتجالة عالالت  %(222)8بنسالبة E. duranو  E. gallinariumعالزالت 
وجماعتا التي اظ رت  Sandoe (.224) النتائج الحالية  م  دراسة تلا الجراثي . واذلا تتفق

 E. faecalisمت عزالت  %(.622) 12ات االصابة بانواع الماورات المعوية اانت موزعة الى 
 (.82)لعزلالالة ريالالر محالالددة النالالوع مالالت مجمالالوع  %(8)8و .faecium Eمالالت عالالزالت  %(42) 41و

وجماعتالا الالذيت صخصالوا  Dutka-Malen  (8..2)عزلة مردية مختلفالة  ا واالذلا مال  دراسالة 
و  E. faecalisعزلالالالة مردالالالية لجالالالراثي  الماالالالورات المعويالالالة واانالالالت موزعالالالة الالالالى عالالالزالت  (4.)

faecium E.  وE. gallinarium  على التوالي. %(84) 4و %(42)1و  %(21) 84بنسبة 
والتالالي بينالالت ات  اختلفالالت نتالالائج الدراسالالة الحاليالالة مالال  الدراسالالة التالالي اجريالالت فالالي ايطاليالالا        
وتلي الالالا  %(61).4هالالي االاثالالر صالاليوعا فالالي العالالزالت المردالالية اذ صالالالت  .faecium E  عالالالزالت
 Dupre et)عزلة مردية لاالال النالوعيت  21مت مجموع  %(22)2بنسبة  E. Faecalisعالزالت 

al., 2003) ا ويعالالز  هالالذا االخالالتالا الالالى ات الدراسالالة الحاليالالة لالال  تصالالمل عينالالات سالالائل رسالاليل
 في تلا الدراسة.  %(.2).8باعلى نسبة  .faecium Eالسنخية والتي عزلت من ا  القصبات

 توزيع العزالت الجرثومية عمى النماذج المرضية :  3.4.  
مالت  11توزعت على النحالو التالالي ا   E. faecalisعزلة مت  ( 30)لظ رت النتائج لت  

ت  مالالالالت االالالالل مالالالالت زرع الالالالالد  و مالالالالت المسالالالالحات الم بليالالالالة ا وعزلتالالالالا 3مالالالالت البالالالالراز ا  6اإلدرار ا 
مسحات اللوزتيت و مسحات الحروق ا و عزلة واحدة مالت االل مالت مسالحات األذت الوسالطى و 

العصالالالرة فقالالالد   E. faeciumمسالالحات الجالالالروح و القصالال  و سالالالائل النخالالالاع الصالالواي. لمالالالا عالالزالت 
 مالت نمالاذج اإلدرار ا اثنالات مالت نمالاذج البالراز وعزلالة واحالدة مالت 4توزعت علالى النحالو التالالي ا 

االالل مالالت مسالالحات اللالالوزتيت و مسالالحات الم بالالل و مسالالحات الحالالروق و مسالالحات األذت الوسالالطى 



عالزل اثنالات من الا مالت نمالاذج اإلدرار واألخالر  مالت نمالاذج  E. gallinarium.ثالثة عالزالت مالالالت 
 . ( 3.4)صخصت مت نماذج البراز ا الجدول  E. aviumالبراز. العزلة الوحيدة مت 

 .كورات المعوية حسب النماذج المرضية(:توزيع عزالت الم3.4جدول ) 
Specimens Number & percentage of Enterococci isolates Total (%)  

E. faecalis E. faecium E. gallinarium E. avium 

Urine 11 (64.7) 4 (23.5) 2  (11.8) 0 17 (41.6) 

Stool 6 (60) 2 (20) 1 (10) 1 (10) 10 (22.7) 

Blood 2 (100) 0 0 0 2 (4.5) 

Tonsillar 2 (66.7) 1 (33.3) 0 0 3 (6.8) 

Vaginal 3 (75) 1 (25) 0 0 4 (9.1) 

Burn 2 (66.7) 1 (33.3) 0 0 3 (6.8) 

Middle ear 1 (50) 1 (50) 0 0 2 (4.5) 

Wound 1 (100) 0 0 0 1 (2.3) 

Sputum 1 (100) 0 0 0 1 ( 2.3) 

CSF 1 (100) 0 0 0 1 (2.3) 

Total 30 (68.2) 10 (22.7) 3 (6.8) 1 (2.3) 44 (100) 

 
جالالالا ت نتالالالائج الدراسالالالة الحاليالالالة متفقالالالة مالالال  العديالالالد مالالالت الدراسالالالات التالالالي ااالالالدت علالالالى ات          

 E. faecalis جراثيال  الماورات المعوية هي االاثر تسببا الخماج المجالاري البوليالة وات عالزالت 
هالي االاثر صيوعا فالي هالذا االصالابات مقارنالة مال  االصالابات المردالية مالت ج الة ومال  عالالزالت 

 ,.Bonetn et al)                                            ا الجالراثي  االنالواع االخالر  لتلال

1995;Zhanel et al., 2001;  Kau et al., 2005).  
اتفقالالت نتالالائج توزيالال  انالالواع الماالالورات المعويالالة  المعزولالالة مالالت االدرارفالالي الدراسالالة الحاليالالة          

هالي االاثالر تسالييا  E. faecalis ت  والتالي وجالدت ات عالزال (.22.)م  دراسالة الباحثالة حنالا حنالو
 .gallinarium Eو  .faecium E مقارنالالالة بعالالالزالت %(.612)الخمالالالاج المجالالالالاري البوليالالالة بنسالالالبة 

 على التوالي. %(28.)و  %(21..)التي صالالت نسبالة 
  Murrayوجا ت نتائج عزل انواع هذا الجراثي  مت نماذج البالراز مصالابا لنتالائج دراسالة        

صالالالت نسالالبة  E. avium و .faecium E و E. faecalisوثقالالت بالالات عالالزالت   الالالذي  (2..8)
عزلالالالالة مالالالالت نمالالالالاذج بالالالالراز المردالالالالى  22مالالالالت مجمالالالالوع   %(6)8و %(42)82و  %(62).4عالالالالزل 

ا و ااالالدت الباحثالالة علالالى انالالا بالالالرر  مالالت التواجالالد الطبيعالالي  الراقالالديت والخالالارجيت مالالت المستصالالفى
تعالالالد مالالالت المسالالالببات العالالالراس اخمالالالاج التجويالالالا لجالالالراثي  الماالالالورات المعويالالالة لالنسالالالات اال ان الالالا  



البطني والحودي لالنسات لذا فات تواجدها في نماذج براز االصالخاص الالذيت يعالانوت مالت تلالا 
لط مالال  الجالالراثي  االخالالر  ا وقالالد مخالالت االخمالالاج قالالد ياالالوت نتيجالالة لالصالالابة ب الالذا الجالالراثي  اوبصالالال

ا االخمالالاج ومالالت حالالاالت تصخيصالال ا مالالت نمالالاذج البالالراز للمردالالى الالالذيت يعالالانوت مثالالل هالالذ ياالالوت 
 االس ال في الدراسة الحالية تعد عزالت مردية.

التالي اظ الرت ات  (2006)وجماعتالا  Freitasل  تتفق نتالائج الدراسالة الحاليالة مال  دراسالة         
وت المعزولالالة مالالت نمالالاذج البالالراز لمردالالى عمليالالات زرع الالالالى والالالذيت يعالالان (VRE)نسالالبة عالالزالت 

ا وربمالالا يعالالز  االخالالتالا الالالى طبيعالالة (%84212)موي( صالالالت )االسالال ال الالالد مالالت حالالاالت الالالديلزة
المردى المصموليت بالدراسة المذاورة فدال عت وجود عزالت حساسالة لمدالاد الفاناومايساليت 

    .في الدراسة الحالية
هالي االاثالر صاليوعا فالي E. faecalis لودالحت نتالائج الدراسالة الحاليالة ات نسالبة عالزالت         

ات تلالالا  بينالالتالتالالي  (8..8)وجماعتالالا  Huyckeهالالذا متفقالالا مالال  دراسالالة نمالالاذج زرع الالالد ا ويالالاتي 
عزلالالالة لجالالالراثي  هالالالذا الجالالالنس مالالالت حالالالاالت  26.مالالالت مجمالالالوع  %(..)8.2العالالالزالت صالالالالت نسالالالبة 

الالذيت وجالدوا ات نسالبة عالزل هالذا  (222.)وجماعت الا  Coqueالتجرث  الدموي.واذلا مال  دراسالة 
 .مجر  الد  عزلة مسببة الصابات 6.6مت  %(11) 218 النوع صالت

وجماعتالا   Bontenواختلفت نسالبة العالزل مالت اللالوزتيت فالي الدراسالة الحاليالة مال  دراسالة         
الحلقالالالو  والقنالالالاة التنفسالالالية العليالالالا  مالالالت  E. faecalisالتالالالي وجالالالدت ات نسالالالبة عالالالزالت  (2..8)

النمالالاذج وربمالالا يعالالز  هالالذا االخالالتالا الالالى  عينالالة مردالالية ل الالذا 16.مالالت مجمالالوع  %(86)صالالالت
لمردالالالالالى المصالالالالالموليت بالدراسالالالالالة المالالالالالذاورة الخادالالالالالعيت لعمليالالالالالة التالالالالالنفس االصالالالالالطناعي طبيعالالالالالة ا

   والراقديت في وحدات العناية المرازة.االمد بالمدادات الجرثومية  وللمعالجة طويلة
جالالالا ت نتالالالائج نسالالالب عالالالزالت هالالالذا الجالالالراثي  مالالالت النمالالالاذج المردالالالية مقاربالالالة للعديالالالد مالالالت         

التالي وثقالت ات نسبالالة عالالزل جالراثي  الماالورات المعويالة  Facklam (8.1.)الدراسات من ا دراسة 
و  %(82)42و  %(2.)24مالالالالت نمالالالالاذج االدرار والمسالالالالحات الم بليالالالالالة وزرع الالالالالد  القصالالالال  اانالالالالت 

 .Eعزلة مردية ااما وجالد ات عالزالت  88.على التوالي مت مجموع  %(822) 4و %(221).8

faecalis   و %(11)صالالت نسالبة faecium E. (12).ذج االدرار. وبنسالبة مالت نمالا %(2)و% 
ى التالوالي مالت علال %(4.)1و %(14)..على التوالي مت المسحات الم بليالة وبنسالبة  %(2.)4و



  E. faecalisواانالالت جميالال  العالالزالت المصخصالالة مالالت نمالالاذج القصالال  تعالالود للنالالوع    مالالزارع الالالد  ا
 .%(822)4بنسبة 
التالي اظ الرت ات نسالبة  (224.)وجماعتالا   Udoامالا اتفقالت الدراسالة الحاليالة مال   دراسالة       

مالالالت مسالالالحات  %(.)مالالالت نمالالالاذج االدرارا و %(4626)عالالالزل جالالالراثي  الماالالالورات المعويالالالالة صالالالالت 
عزلالالة مردالالية مختلفالالة ا واالالذلا  (.28)مالالت زرع الالالد  مالالت مجمالالالوع  %(82)العينالالات الم بليالالة و 

صالالالالالالت  E. faecalisالتالالالالالي وثقالالالالالت ات نسالالالالالبة عالالالالالزالت  (222.)وجماعتالالالالالا  Cretiمالالالالال  دراسالالالالالة 
مت سائل النخالاع الصالواي مالت  %(822)8مت الجروح ا و  %(22.).مت االدرار ا و %(2.).8

 .عزلة مردية مختلفة 21مجموع 
عزلالالالالت بنسالالالالبة  .faecium Eو  E. faecalis ات  (2..8)وجماعتالالالالا  Ruoffووجالالالالد        
 %(1121)24علالالالالالالى التالالالالالالوالي مالالالالالالت اخمالالالالالالاج القنالالالالالالاة البوليالالالالالالة وبنسالالالالالالبة  %(624)84و %(821.).81

علالالى التالالوالي مالالت الجالالروح واانالالت تلالالا النتالالائج مقاربالالة لنتالالائج الدراسالالة الحاليالالة التالالي  %(228).و
اظ الالرت سالاليادة النالالوع االول فالالي تلالالا النمالالاذج فالالي حالاليت اختلفالالت مالال  الدراسالالة حالالول نسالالبة العالالزل 

مالالت االدرار والجالالروح علالالى  %(86).2%(و61) 26. الاليالالة للجالالراثي  مالالت تلالالا العينالالات والبالغالالة
البالالاحثوت زيالالادة نسالالبة العالالزل الالالى عزلالالة مردالالية ل الالذا الجالالراثي  اوفسالالر  .42التالالوالي مالالت مجمالالوع 

 في تلا العينات مقارنة م  االنواع االخر . E. faecalis ارتفاع نسبة تواجد عزالت 
 توزيع أنواع المكورات المعوية المعزولة حسب جنس المرضى : 4.4.        
مالالت الالالذاور االالات لعلالالى  E. faecalisلت نسالالبة عالالزل  (4.4)تبالاليت النتالالائج فالالي الجالالدول  

ا وبالمثالالل لال  ياالالت  ( 62.5 %مقابالل 75 %)مقارنالة مالال  اإلنالاث  ( P= 0.52) معنالالوي  بفالارق ريالر
 %)سيت الباليت نسالبة عالزل األنالواع األخالر  مالت الماالورات المعويالة باليت الجنالهنالاا فالارق معنالوي 

لمعزولالة مالت ا امالا وزعالت عالزالت الماالورات المعويالة الالنالاث ( 37.5 %) للالذاور مقابالل  ( 25
 (1النماذج المردية بحسب جنس المردى اما مبيت في ملحق )

 .(: أنواع المكورات المعوية المعزولة حسب جنس المرضى 4.4جدول )

P value 

Enterococci isolates 

Gender Total Other species E. faecalis 

% No. % No. % No. 

0.52 
100 24 37.5 9 62.5 15 Female 

100 20 25 5 75 15 Male 



 Murray (8..2)جالالا ت نتالالائج الدراسالالة الحاليالالة فالالي هالالذا الخصالالوص متفقالالة مالال  دراسالالة        
التالالي اصالالارت الالالى ات جالالراثي  الماالالورات المعويالالالة تصالاليب االنسالالات باالالال الجنسالاليت. ومالال  دراسالالالة 

Huycke  التي اظ رت عد  وجود فرق معنوي بيت جالنس المصالاب بحالاالت  (8..8)وجماعتا
وجماعتالالالالا  Toyeرث  الالالالالدموي الناتجالالالالة عالالالالت االصالالالالاية بتلالالالالا الجالالالالراثي  اواالالالالذلا مالالالال  دراسالالالالة التجالالالال

معنوي بيت الجنس وباليت نسالبة عالزل تلالا الجالراثي  مالت نالوع  فرق التي بينت عد  وجود (1..8)
Van C . مت نماذج براز المردى واالصحا 
الالالذيت وجالالدوا  (222.)وجماعتالالا  Kalocheretisلال  تتفالالق نتالالائج الدراسالة الحاليالالة مالال  دراسالة      
مقابالل  %24..)        المعزولة مت بالراز المردالى الالذاور اانالت اعلالى مالت االنالاث VREات 

وربمالالا يعالالود االخالالتالا فالالي هالالذا الدراسالالة الالالى وجالالود عالالزالت  P=0.019بفالالارق معنالالوي  %(2222
 حساسة لمداد الفاناومايسيت.    

 العمرية لممرضى : توزيع أنواع المكورات المعوية المعزولة حسب الفئات5.4.
) اره  اانالت مالت المردالى ممالت تتالراوح لعمال E. faecalisبالالرر  مالت لت معظال  عالزالت  
سنة مقارنة بعزالت األنواع األخر ا فات الفارق اإلحصالائي لال  ياالت معنويالاا الجالدول  ( 44-30

( توزيالالالال  عالالالالزالت الماالالالالورات المعويالالالالة حسالالالالب النمالالالالاذج المردالالالالية 1ويبالالالاليت الملحالالالالق رقالالالال  )(. 5.4)
 زولة من ا وعمر المردى.المع

 .(: أنواع المكورات المعوية المعزولة حسب أعمار المرضى 5.4جدول ) 

P value 

Enterococci   isolates 

Age (ys) Total Other species E. faecalis 

% No. % No. % No. 

0.13 

100 11 27.3 3 27.7 8 < 16 

100 6 50 3 50 3 16-29 

100 12 8.3 1 91.7 11 30-44 

100 15 46.7 7 53.3 8 45 + 

 
التالالالي  Murray (.222,8..2)ات نتالالالائج الدراسالالالة الحاليالالالة متفقالالالة مالالال  دراسالالالات الباحثالالالة         

وثقالالت بالالالات جالالراثي  الماالالالورات المعويالالالة اانالالت ااثالالالر صالاليوعا فالالالي اصالالالابات البالالالغيت وابالالالار السالالالت 
 مقارنة م  االطفال عدا االطفال حديثي الوالدة .

الالالذيت ااالالالدوا عالالالد  وجالالود فالالرق معنالالوي بالاليت  (8..8)وجماعتالالا  Huyckeوبينالالت دراسالالة         
وبالالاليت  معالالالدل اعمالالالار  E. faecalisحالالالاالت التجالالالرث  الالالالدموي الناتجالالالة عالالالت االصالالالابة بعالالالزالت 



عالالد   (1..8)وجماعتالالا Toye سالالنة . امالالا ااالالدت دراسالالة  (62±82)المردالالالى المصالالابيت البالالال  
 (22±122)و (2226±224.)واالصالالالحا  البالالالال   مردالالالىفالالالرق معنالالالوي بالالاليت معالالالدل اعمالالالار الوجالالالود 

مالت نمالاذج البالرازا وهالذا يتفالق مال    Van C  سنة على التوالي وباليت عالزل هالذا الجالراثي  مالت نالوع
 نتائج الدراسة الحالية .

 توزيع أنواع المكورات المعوية المعزولة حسب نوعية المرضى:6.4.
مت المردى  E. faecalis عزالت لت مجموع  (6.4)تبيت النتائج في الجدول التالي  

 ( 61.3 %مقابل  84.6 %)الخارجييت اانت لاثر مت تلا لمعزولة مت المردى الراقديت 
لاثر  اات مجموع العزالت األخر  مت المردى الراقديت وبالمثلمعنوي . ولات بفارق رير 

صائي ولات بفارق  ح (15.4 %مقابل  38.7 %)ى الخارجييت مت تلا المعزولة مت المرد
اذلا يبيت الجدول ات نسبة العزل الالية لجراثي  الماورات المعوية مت  رير معنوي ايدا.

اما وزعت  .(10%مقابل   14.5%) المردى الرقديت اات اعلى مت المردى الخارجييت 
عزالت الماورات المعوية المعزولة مت النماذج المردية بحسب جنس المردى اما مبيت 

 (. .في ملحق رق  )
 .(: أنواع المكورات المعوية المعزولة حسب نوعية المرضى 6.4دول )ج

P 

value 

Enterococci isolates 
Type of 

patients 
Isolation 

rate 

Other species E. faecalis 

% No. % No. 

0.4 

13(10%) 15.4 2 84.6 11 Out-patients 

(n= 130) 

31(14.5%) 38.7 12 61.3 19 In- patients  

(n= 213) 

    
تمتلالالالالا عالالالالزالت الماالالالالورات المعويالالالالة القالالالالدرة علالالالالى االنتصالالالالار بالالالاليت وداخالالالالل المستصالالالالفيات  

دالالالعت قابليالالة تلالالا الجالالراثي  علالالى وبالتالالالالي انتقال الالا الالالى المردالالى الراقالالديت فالالي المستصالالفيات ف
قالا  لفتالرات طويلة قد تتجاوز اسابي  او اص ر او حتى سنيت في المردى بعد خروج   مالت الب

خطالالر انتقال الالا الالالى المجتمالال  فدالالال عالالت مالالت وهالالذا مايزيالالد  االمستصفالالالى وبالالدوت اعالالراس سالالريرية
 ,.Cetinkaya et al)              المستصالالفيات بعالالد دخالالول المالالريس المصالالاب مالالرة اخالالر 

2000; Liassine et al., 1998)   ا وهذا يتفالق مال  نتالائج الدراسالة الحاليالة التالي وجالدت ات هالذا
   .اقديت والخارجيت مت المستصفيات على حد سوا  دوت وجود فرق معنويالجراثي  تستعمر الر 



تنت الالز الفالالرص الحالالداث االخمالالاج التالالي  جالالراثي  الماالالورات المعويالالةمالالت الموثالالق علميالالا ات 
ياوت مصدرها اما داخلي مت المستعمرات التى تعد جز  مت النبيت الطبيعالي للقنالاة المعويالة ا 

التلوث بالالبراز ومالمسالة الصالخص المصالاب  مت خاللاو خارجية المصدر عت طريق انتقال ا 
او عالالالالت طريالالالالق السلسالالالالة الغذائيالالالالة وهالالالالذا مالالالالايودي الالالالالى انتقال الالالالا الالالالالى المردالالالالى الخالالالالارجيت مالالالالت 

 Mundy)المستصفى فدال عت المردى الراقديت وباالخص العزالت المقاومالة للفاناومايساليت 

et al., 2000; Hartbarth et al., 2002.)  
التالالالالي بينالالالالت ات عالالالالزالت        Murray (8..2 ) اسالالالالة الحاليالالالالة مالالال  دراسالالالالةلالالال  تتفالالالالق نتالالالالائج الدر 

  E. faecalis المعزولة مت براز المردى الراقديت اانت ااثر مالت تلالا المعزولالة مالت المردالى
. وربمالالالالالا يعالالالالالود االخالالالالالتالا الالالالالالى طبيعالالالالالة العينالالالالالات المصالالالالالمولة  %(2124% مقابالالالالالل 12)الخالالالالالارجيت 

مالالالل المرتبطالالالة بزيالالالادة االصالالالابة ب الالالذا العالالالزالت فالالالي بالدراسالالالة الحاليالالالة فدالالالال عالالالت اخالالالتالا العوا
الدراسالالة المالالذاورة من الالا فتالالرة الماالالوث الطويلالالة فالالي المستصالالفيات اوالتعالالرس لدالالغط المدالالادات 

 Gambarottoااالدت دراسالة (. Grayson et al., 1999)الجرثومية ا التثبيط المنالاعي للمالريس 
مالت البالراز للمردالى الراقالديت  المعزولالة E. faecalis  عالدا VREات عالزالت  (222.)وجماعتالا 

وهالالذا %( 8821مقابالالل  %41)فالالي المستصالالفى اانالالت اعلالالى مالالت المردالالى الخالالارجيت             
  يتفق م  نتائج الدراسة الحالية.

 
 

      
             :المكورات المعويةعوامل الفوعة لعزالت  7.4.

  production  Hemolysin:       إنتاج األنزيم الحال لمدم 1.7.4.
لعالداد ونسالب العالزالت المنتجالة لمنالزي  الحالال للالد  بانواعالا الثالثالةا  (7.4)يبيت الجدول  

ا تلي الالالا  Gamma    (%50) ذ اانالالالت لعلالالالى نسالالالبة للعالالالزالت ريالالالر المنتجالالالة لالنالالالزي  مالالالت نالالالوع  
ا واقالالالالل نسالالالالبة لتلالالالالا العالالالالزالت Beta   (%27.3)الماالالالالورات المعويالالالالة المنتجالالالالة لالنالالالالزي  مالالالالت نالالالالوع  

 Alpha (% 22.7 .)ي  مت نوع المنتجة لالنز 
 

 (: أعداد ونسب المكورات المعوبة المنتجة ألنواع اإلنزيم الحال لمدم.  7.4جدول )
Property No. of isolates % 



Beta hemolysin 12 27.3 

Alpha hemolysin 10 22.7 

Gamma hemolysin 22 50 

Total 44 100 

 
ذا الخصالالوص  متفقالالة مالال   الدراسالالات التالالي اصالالارت الالالى ات نتالالائج الدراسالالة الحاليالالة فالالي هالال       

ات معظالال  جالالراثي  الماالالورات المعويالالة ريالالر منتجالالة لل يمواليسالاليت لي ريالالر محللالالة للالالد  )مالالت نالالوع 
فالالي حالاليت تنالالتج القليالالل مالالت عزالت الالا ال يمواليسالالت مالالت نالالوع الفالالا الالالذي يسالالبب تحلالالال جزئيالالا  ااامالالا(

مالت نالوع بيتالا الالذي يحلالل الالد  تحلالال االامال  ل يمواليساليت ا تنتجللد  والبعس االخر مت عزالت ا 
(Collee et al., 1996; Manreo & Blanch, 1999). 

التالالالالي اظ الالالالرت ات نسالالالالبة جالالالالراثي   (.22.)تتفالالالالق الدراسالالالالة الحاليالالالالة مالالالال  دراسالالالالة حنالالالالا حنالالالالو  
صالالالالالت  (نتجالالالةلل يمواليسالالاليت مالالالت نالالالالوع الفالالالا وبيتالالالا واامالالالالا )ريالالالر المالماالالالورات المعويالالالة المنتجالالالالة 

عزلة مردية معزولالة مالت  (1.)على التوالي مت مجموع  %(2222)82و %(4424).و %(88)4
نماذج االدرار ومالت حالاالت الثجالرث  الالدموي والت الاب صالغاا القلالب. االذلا تتفالق نتالائج الدراسالة 

الالالالالالى ات نسالالالالالبة انتالالالالالاج انالالالالالزي   Gilmore (.222)و  Hancock الحاليالالالالالة مالالالالال  مااصالالالالالار اليالالالالالا 
ا ومالالالالال  دراسالالالالالة  %(62-22)يالالالالالة تتالالالالالراوح بالالالالاليت ال يمواليسالالالالاليت مالالالالالت قبالالالالالل جالالالالالراثي  الماالالالالالورات المعو 

Semedo (.224) عزلالالالالالالة مردالالالالالالية لجالالالالالالراثي   .2مالالالالالالت  %(44)82ات  وجماعتالالالالالالا الالالالالالالذيت وجالالالالالالدوا
 .الماورات المعوية اانت منتجة لل يمواليسيت مت نوع بيتا

 
   Hemolysinإنتاج أنواع المكورات المعوية ألنواع اإلنزيم الحال لمدم: 1.1.7.4

داد ونسب لنواع الماورات المعوية المنتجة لإلنالزي  الحالال للالد ا لع ( 8.4)يبيت الجدول  
 %)    اانالت مالت األنالواع اامالا ا بيتالا والفالا بنسالب E. faecalis ذ لظ الرت النتالائج لت عالزالت 

فإن الا توزعالت علالى  E. faeciumعلالى التالوالي. لمالا عالزالت  ( 26.7 %) و  ( 33.3 %)ا  ( 40
علالالى التالالوالي. العالالزالت  (20 %) و  (  20 %)ا  (60 %)األنالالواع اامالالا ا الفالالا وبيتالالا بنسالالب 

 . E. aviumاانت مت نوع ااما واذلا عزلة واحدة مت  E. gallinariumالثالثة مت 
 .(: إنتاج أنواع عزالت المكورات المعوية ألنواع اإلنزيم الحال لمدم 8.4جدول )

Species of enterococci Type of 
hemolysin E. avium E.gallinarium E. faecium E. faecalis 

% No. % No. % No. % No. 



0 0 0 0 20 2 26.7 8 Alpha 

0 0 0 0 20 2 33.3 10 Beta 

100 1 100 3 60 6 40 12 Gamma 

100 1 100 3 100 10 100 30 Total 

 
جالالالا ت نتالالالائج الدراسالالالة الحاليالالالة مماثلالالالة للعديالالالد مالالالت الدراسالالالات التالالالي اجريالالالت فالالالي منالالالاطق          

والتالالي ااالالدت ات  تيياليابالالانمختلفالالة مالالت العالالال  ومن الالا الدراسالالة التالالي اجراهالالا فريالالق مالالت البالالاحثيت 
معزولة مت نمالاذج مردالية مختلفالة اانالت منتجالة  E. faecalisعزلة مت  (826)مت  %(62)21

 .Eعزلالة برازيالة مالت  2.مالت  %(81)2فالي حاليت اانالت العالزالت ريالر منتجالة  وبالاقي لل يمواليسيت

faecalis منتجة لالنزي   ة مت اصخاص اصحا معزول (Ike et al., 1987) امالا بينالت دراسالة .
Huycke  عزلالالة مالالت نالالوع  8.2مالالت مجمالالوع  %(22)12ات  (8..8)وجماعتالالا E.  faecalis 

مقارنالالالة ببالالالاقي العالالالزالت ريالالالر لل يمواليسالالاليت  جالالالرث  الالالالدموي اانالالالت منتجالالالةمعزولالالالة مالالالت حالالالاالت الت
 .E مالالالالت عالالالالزالت    %(21)وجماعتالالالالا ات  Desai (.228)المنتجالالالالة لالنالالالالزي .  امالالالالا وجالالالالد 

faecalisمت عزالت  %(22)وE. faecium  المعزولالة مالت نمالاذج مردالية مختلفالة اانالت منتجالة
من الالالالا علالالالالى التالالالالوالي منتجالالالالة  %(81)و %(.8)لل يمواليسالالالاليت مالالالالت نالالالالوع بيتالالالالاا فالالالالي حالالالاليت اانالالالالت 

مالا( ا وقالد اعالز  ريالر منتجالة لالنالزي  ) مالت نالوع اات مت الفا مقارنالة ببالاقي العالزالت لل يمواليسي
الباحث ارتفاع نسبة انتاج ال يمواليست في عزالت النوعيت الى التواجد المسالتمر لتلالا العالزالت 
مالالالال  الجالالالالراثي  المردالالالالية االخالالالالر  المنتجالالالالة ل الالالالذا النالالالالزي  ممالالالالا اد  الالالالالى ااتسالالالالاب ا لصالالالالفة انتالالالالاج 

مالالالالت  (%81) 41ال يمواليسالالالت ا فقالالالالد صالالالالالت العالالالالزالت النقيالالالالة لجالالالالراثي  الماالالالالورات المعويالالالالة نسالالالالبة 
الت فاانالالت مسالالببة الصالالابات مختلطالالة مالال  عزلالالة مردالالية مختلفالالة امالالا بالالاقي العالالز  .2.مجمالالوع 

الجالالراثي  السالالالبة لصالالبغة االالرا  والتالالي مالالت المماالالت ات تاالالوت منتجالالة ل الالذا االنالالزي  لل يمواليسالاليت ا 
رير منتجة لالنزي  لي مالت نالوع اامالا وهالذا   E.gallinariun و E. aviumبينما اانت عزالت  

 .تائج الدراسة الحاليةمقارب لن
المعزولالالالة مالالالت  E. faecalisات عالالالزالت  (.22.)امالالالا اظ الالالرت نتالالالائج دراسالالالة حنالالالا حنالالالو        

نمالالاذج  مردالالية اانالالت منتجالالة لل يمواليسالاليت مالالت نالالوع الفالالا ا بيتالالاا وريالالر منتجالالة )اامالالا( بنسالالبة 
عزلالالالةا واانالالالت عالالالزالت  .8علالالالى التالالالوالي مالالالت مجمالالالوع  %(2122) .و  %(4621)1و %(..82)4

E.gallinariun  ا وهذا يتفق م  نتائج الدراسة الحاليالة. فالي %(822).ريرمنتجة لالنزي  بنسبة



وريالالر  %(4424).بنسالالبة  منتجالالة لل يمواليسالاليت مالالت نالالوع بيتالالا E. faeciumحالاليت اانالالت عالالزالت 
. ات انتالاج هالذا العالزالت لالنالزي  الفالاولال  تنالتج االنالزي  مالت نالوع  %(6621)2منتجة )ااما( بنسالبة 

ا فالالي الدراسالالة الحاليالالة قالالد يعالالود الالالى اماانيالالة انتقالالال البالزميالالد المصالالفر النتالالاج هالالذا مالالت نالالوع الفالال
 Ike et)         االنالزي  مالت العالزالت المنتجالة لالا الالى العالزالت الغيالر منتجالة مالت تلالا الجالراثي 

al., 1987). 
التالي اظ الرت عالد  قالدرة  (222.)وجماعت الا  Coqueل  تتفق الدراسة الحالية مال  دراسالة  
المسالالببة لحالالاالت التجالالرث  الالالدموي علالالى انتالالاج ال يمواليسالاليت. مالالت االمالالور  E. faeciumعالالزالت 

الم مة التي يجب االنتباا الي الا عنالد اختبالار انتالاج  االنالزي  هالو عالد  اسالتخدا  د  االرنالا ا الت 
ا  الن الالا ريالالر حساسالالة االالل عالالزالت جالالراثي  الماالالورات المعويالالة التحلالالل اريالالات الالالد  الحمالالر لالرنالال

. فدالال عالت ات بعالس عالزالت (Jett et al., 1994)الموجالود فالي ال يمواليساليت  للعامالل الحالال
سالالالاعة مالالالت  (21)هالالالذا الجالالالراثي  المنتجالالالة لل يمواليسالالاليت مالالالت نالالالوع بيتالالالا اعطالالالت هالالالذا النتيجالالالة بعالالالد 

علالالالى وسالالالط ااالالالار الالالالد  المحدالالالر مالالالت د  االنسالالالات وهالالالذا مااادتالالالا الدراسالالالات المالالالذاورة الحدالالالت 
  (Ike et al., 1987;Huycke et al., 1991) .اعالا 
  Othere virulence factors of isolatesلمعزالت :  عوامل الفوعة االخرى 8.4.

لعداد ونسب عالزالت الماالورات المعويالة المنتجالة النالزي  الجالتينيالز  (9.4) يبيت الجدول  
و لنالزي  البيتالا الاتالالاز و العالزالت التالي لظ الالرت قابليت الا علالالى تاالويت الغصالا  الحيالالوي وتلالا التالالي 

علالالى تلالالزت اريالالات و العالالزالت التالالي ل الالا القابليالالة  الظ اريالالةا القابليالالة علالالى االلتصالالاق بالخاليالالا ل الال
مالالت العالالزالت ل الالا القابليالالة علالالى لنتالالاج انالالزي  (  70.5 %)  31اذ لظ الالرت النتالالائج لت الالالد  الحمالالرا

 .زالاتالاالقابليالة علالى لنتالاج لنالزي  البيتامالت تلالا العالزالت ل الا  ( 72.7 %)  32الجالتينيالز ا وات 
مالت العالزالت ل الا القابليالة علالى تاالويت الغصالا  الحيالوي  (77.3 %)  34اظ رت النتائج ليدا لت 

مالالت  %(222.).و (63.6%)      28و  (75 %) 33خالارج الجسال  الحاليا فدالالال عالت ذلالا فالات 
ا على االلتصاق بالخاليا الظ ارية وتلزت اريات الد  الحمر وامتالا الا العزالت لظ رت قابليت 

ووزعالت عوامالل الفوعالة علالى عالزالت الماالورات المعويالة بحسالب العينالات لالى التوالي.ع للمحفظة
 (.82المردية المعزولة من ا اما هو مبيت في الملحق رق  )

 .لعوامل الفوعة ( : أعداد ونسب العزالت الموجبة قيد الدراسة4.4الجدول )
Positive Negative 

Property (n=44) 
% No. % No. 



70.5 31 29.5 13 Gelatinase production 

72.7 32 27.3 12 B-lactamase production 

77.3 34 22.7 10 Biofilms formation 

75 33 25 11 Adherence with epithelial 

cells 

63.6 28 36.4 16 Agglutination of RBCs 

20.4 9 79.6 35 Presence of capsule 

 
الجرثومية الواردة في هذا الدراسة ربما تلعالب دور م ال   اادت الدراسات ات الصفات           

 Mundy) اليات المعويالة داخالل وخالارج الجسال  الحالفي زيادة فوعة وصدة امرادية جالراثي  الماالو 

et al., 2000; Dupre et al.,   2003)  . 

هالذا جا ت نتائج الدراسة الحالية مماثلة لما اصارت اليا الدراسات السابقة عت قابلية          
التالالالي ذاالالالرت ات  Gilmore (.22.)و Hancockالجالالالراثي  علالالالى انتالالالاج الجالتينيالالالزا من الالالا دراسالالالة 

مالالالت جالالالراثي  الماالالالورات المعويالالالة المردالالالية اانالالالت منتجالالالة للجيالتينيالالالزا فالالالي حالالاليت صالالالالت  %(22)
مالالت العالالزالت البرازيالالة المعزولالالة مالالت  لالصالالخاص االصالالحا  . واالالذلا مالال   %(1.)نسالالبة انتاجالالا 

مالت العالزالت المردالية  %(822-22)ات التي اصارت الالى   (226.)عتا وجما  Gulhanدراسة 
مت العالزالت البرازيالة المعزولالة  %(66-1.)لتلا الجراثي  اانت منتجة النزي  الجيالتينيز مقابل 

 . مت اصخاص اصحا 
لالال  تتفالالق نتالالائج الدراسالالة فيمالالا يخالالص قابليالالة جالالراثي  الماالالورات المعويالالة علالالى انتالالاج انالالزي          

الاتاز م  الدراسات التي اظ رت عد  قابليالة تلالا الجالراثي  علالى انتاجالا بطريقالة االقالراص البيتا
) Cefinase et Grayson et al., 1999; Naas    1991; .,et alHuykce الحاويالةعلى مدالاد

al., 2005) .  وربمالالالا يعالالالز  االخالالالتالا لعالالالدة اسالالالباب: من الالالا اخالالالتالا طريقالالالة اجالالالرا  االختبالالالار
الجرثالالالالومي لالختبالالالالارا فالمالالالالا زاد حجالالالال  اللقالالالالاح الجرثالالالالومي المالالالالا اماالالالالت واخالالالالتالا حجالالالال  اللقالالالالاح 

مالحظالالة انتالالاج هالالذا االنالالزي  ا واماانيالالة انتقالالال الجينالالات المصالالفرة النتالالاج البتاالاتالالاز بالاليت عالالزالت 
هالالذا الجالالنس فدالالال عالالت اماانيالالة ااتسالالابا مالالت الماالالورات العنقوديالالة. ات انتالالاج انالالزي  البيتاالاتالالاز 

وجالالالالود المقاومالالالالة الذاتيالالالالة او الماتسالالالالبة لمدالالالالادات البتاالاتالالالالا   هالالالالو احالالالالد االسالالالالباب التالالالالي تفسالالالالر
.(Cetinkaya et al., 2000; Rice, 2001; Jawetz  et al., 2004)  

لماالورات المعويالة ات البيئية للظروا الغير مالئمالة ليعد الغصا  الحيوي نوع مت التايف        
وقالد وثالق بالات العالزالت المسالببة التي تلجا الى تاوينالا علالى سالطوح بعالس المسالتلزمات الطبيالةا 



لالصابات بيت المردى المستخدميت لتلا المستلزمات منتجة للغصا  الحيوي وااثر فوعة مالت 
المنتجالالة للغصالالا  الحيالالوي والمسالالببة الصالالابات التالالرتبط باسالالتخدا  االج الالزة الطبيالالة   الغيالالر العالالزالت

(Mohamed & Murray, 2005; Raad et al., 2005.) ا  الحيالوي بانتصالار وبذلا يساه  الغص
 .(Kristich et al., 2004)          هذا الجراثي  بصال جزئي في المستصفيات

عزلالة   (.82)مالت مجمالوع  %(1121)16ات  (224.)وجماعتالا   eSando دراسالة اصالارتو 
مردالالية ل الالذا الجالالراثي  اظ الالرت قابايت الالا علالالى تاالالويت الغصالالا  الحيالالوي خالالارج الجسالال  الحالالي وهالالذا 

  راسة الحالية .الديتفق م  نتائج 
اختبرت الدراسة الحاليالة قابليالة جالراثي  الماالورات المعويالة لاللتصالاق بالخاليالا الظ اريالة         

اخمالالاج القنالالاة البوليالالة هالالي مالالت ااثالالر االخمالالاج الناتجالالة عالالت تلالالا الجالالراثي   ا التالبوليالالة لإلنسالالات
تالا الصالالابة والمالالصالاليوعاا فدالالال عالالت اهميالالة االلتصالالاق باعتبارهالالا الخطالالوة التم يديالالة الحالالداث اال

  et al(Jett,. 8199  ;دياالالالالالالاليات مختلفالة تمان الا مالت االلتصالاق بخاليالا المالهالذا الجالراثي  الال

., 2001)et alShankar . 
التالالالي وجالالالدت ات ( 224.)وجماعتالالالا  Dupreلالال  تتفالالالق نتالالالائج الدراسالالة الحاليالالالة مالالال  دراسالالة        

رت قابليت الالالا علالالالى االلتصالالالاق عزلالالالة مردالالالية ل الالالذا الجالالالراثي  اظ الالال (21)مالالالت مجمالالالوع  %(42)86
. و قالالد يعالالز  ذلالالا الالالى اخالالتالا النمالالاذج المردالالية التالالي تالال  Veroمالالت نالالوع  ظ اريالالةبالخاليالالا ال

مالالالت اليالالالات االلتصالالالاق ل الالالذا الجالالالراثي   فدالالالال عالالالت اصالالالتراا ااثالالالر مالالالت اليالالالة عالالالزل  الجالالالراثي  من الالالا
 .( 199et alJett ,.4)  اللواصق الموجودة على سطوح تلا العزالت بحسب
ات قابليالالة جالالراثي  الماالالورات المعويالالة علالالى تلالالزت اريالالات الالالد  الحمالالر خالالارج الجسالال  الحالالي        

تستخد  لدراسة التداخالت االولية بيت هذا الجالراثي  وباليت المداليا مالت خالالل وجالود الملزنالات 
)اللواصالالق( السالالطحية لجالالراثي  الماالالورات المعويالالة فدالالالالال عالالالالت اثبالالالالالات عمليالالة االلتصالالاق ا فقالالد 

مت العزالت البرازية المعزولة مت االصخاص االصحا  ل ا القابلية علالى تلالزت  %(81)وجد ات 
.لال  تتفالق نتالائج الدراسالة الحاليالة مال     al et(Gulhan,. (2006 اريالات الالد  الحمالر لإلنسالات

الدراسالالة المالالالذاورة ربمالالالا بسالالبب اخالالالتالا طبيعالالالة العالالزالت البرازيالالالةا فدالالالال عالالت اخالالالتالا طبيعالالالة 
دة بحسالالالب العالالالزالت المحليالالالة لاالالالل دراسالالالة. فالالالي حالالاليت اتفقالالالت نتالالالائج الملزنالالالات السالالالطحية المتواجالالال

العالزالت  تمال%( 6626)86التالي وجالدت ات ( .22.)الدراسة الحالية م  دراسة الباحثة حنا حنالو 
 . O ات الد  الحمر لالنسات مت مجموعةالمردية اانت ملزنة لاري



ردالالية من الالا ص المااالالدت الدراسالالات علالالى ات بعالالس عالالزالت الماالالورات المعويالالة وبالالاالخ       
ة المتعدد الساريات والالذي يعالد مالت عوامالل الفوعالة لتلالا الجالراثي  ا تحتوي على ترايب المحفظ

وتتميالالالز هالالالذا التراايالالالب بالصالالالفة المستدالالالدية اذ تتفاعالالالل مالالال  االجسالالالا  المدالالالادة الموجالالالودة فالالالي 
مصالالالل االصالالالخاص المصالالالابيت بالت الالالاب صالالالغاا القلالالالب واخمالالالاج القنالالالاة البوليالالالة نتيجالالالة االصالالالابة 

                                                   زالت الحاويالة علالى تلالا المستدالداتبالالع

)., 2000et alXu  ;Huebner et al., 2000). جالا ت نتالائج الدراسالة الحاليالة فيمالا يخالص قابليالة
الالالذيت ( ...8)وجماعتالالا rHuebneالعالالزالت المدروسالالة علالالى تاالالويت المحفظالالة متفقالالة مالال  دراسالالة 

عزلالالة مردالالية  اانالالت منتجالالة للمحفظالالة . امالالا تقاربالالت  ..مالالت مجمالالوع  %(48..) 1وجالالدوا ات 
مالالالالت العالالالالزالت  %(88282) 4التالالالالي وثقتالالالالت بالالالالات  (.22.)النتالالالالائج الحاليالالالالة مالالالال   نتالالالالائج حنالالالالا حنالالالالو

 .  المحفظة  المردية اانت تحتوي على
 األخرى موزعة حسب أنواع المكورات المعوية: عوامل الفوعة 1.8.4.
 E. faecalisمالالالت عالالالزالت   % ( 83.3) 25لت  (10.4) وللظ الالالرت النتالالالائج فالالالي الجالالالد 

مالالالت العالالالزالت اانالالالت منتجالالالة النالالالزي  البتالالالا (  76.7 %)  23اانالالالت منتجالالالة إلنالالالزي  الجالتينيالالالز ا و
مالت (  80 %) 24الاتاز ول ا القابلية على تاويت الغصا  الحيالوي وتلالزت اريالات الالد  الحمالرا و

مالت العالزالت اانالت  (26.7 %)  8و ظ اريالةيالا الالعزالت اات ل ا القابلية على االلتصالاق بالخال
من الالا االات ل الا القابليالة علالالى  ( 70 %) 7فالالات  E. faeciumتحالوي علالى المحفظالة. امالا عالالزالت 

من الالا اانالالت منتجالالة إلنزيمالالي الجالتينيالالز والبيتالالا الاتالالاز  ( 60 %)6 تاالالويت الغصالالا  الحيالالوي و 
مالالت العالالزالت ل الالا القابليالالة (  40 %) 4ةا وظ اريالالواالالذلا ل الالا القابليالالة علالالى االلتصالالاق بالخاليالالا ال

اانالالت تحالالوي علالالى المحفظالالة . يبالاليت  ( 10 %)الحمالالر وعزلالالة واحالالدة  علالالى تلالالزت اريالالات الالالد 
اانالالت ل الالا القابليالالة علالالى  نتالالاج  نالالزي  البتالالا  E. gallinariumلت جميالال  عالالزالت  االالذلا الجالالدول

ل الالالا  ( 66.7 %)الاتالالالاز ول الالالا القابليالالالة علالالالى تاالالالويت الغصالالالا  الحيالالالوي ليدالالالاا واثنالالالات من الالالا فقالالالط 
 .Eمالالت  ة. لظ الالرت النتالالائج ليدالالا لت العزلالالة الوحيالالدةظ اريالالالقابليالالة علالالى االلتصالالاق بالخاليالالا ال

avium تلالالالزت و  ظ اريالالالةاانالالالت ل الالالا القابليالالالة علالالالى تاالالالويت الغصالالالا  الحيالالالوي وااللتصالالالاق بالخاليالالالا ال
 . الحمر اريات الد 

 المكورات المعوية.األخرى موزعة حسب أنواع عزالت عوامل الفوعة (: 10.4الجدول )
 

Property 

Species of isolated enterococci 

E. faecalis E. faecium E. gallinarium E. avium (n=1) 



(n=30) (n=10) (n=3) 

No. % No. % No. % No. % 

Gelatinase 25 83.3 6 60 0 0 0 0 

B-lactamase 23 76.7 6 60 3 100 0 0 

Biofilms 23 76.7 7 70 3 100 1 100 

Adherence 24 80 6 60 2 66.7 1 100 

Agglutination 23 76.7 4 40 0 0 1 100 

Capsule 8 26.7 1 10 0 0 0 0 

 

مالت جالنس  E. faecium وE. faecalis ت ت  الدراسات االمرادية والوبائية على نالوعي         
ياالالالوت سالالالبب ا هالالالذيت  الماالالالورات المعويالالالة وذلالالالا الت معظالالال  االخمالالالاج الناتجالالالة عالالالت هالالالذا الجالالالنس

 ,Moellering) مقاومالة المتعالددة للمدالادات الجرثوميالةالنالوعيتا فدالال عالت تميزهمالا بصالفة ال

1998; Prakash et al., 2006)  تمتلالا جالراثي  الماالورات المعويالة العديالد مالت الصالفات التالي .
تسالالالالالاه  بصالالالالالال مباصالالالالالر او ريالالالالالر مباصالالالالالر بتحطالالالالالي  انسالالالالالجة المدالالالالاليا وبالتالالالالالالي زيالالالالالادة فوعت الالالالالا 

   . (Eaton & Gasson ,2001; Kayaoglu & Orstavik, 2004)يت ا   وامراد
ا فقالالالالد جالالالالا ت نتالالالالائج انتالالالالاج انالالالالزي  الجالتينيالالالالز للعالالالالزالت (82-2)وبالالالالالرجوع الالالالالى الجالالالالدول         

التالي  (.22.)المصمولة بالدراسة الحالية متفقة م  العديد مت الدراسات ومن الا دراسالة حنالا حنالو 
 %(.122)صالالالت  E. faecium وE. faecalis مالالت عالالزالت وجالالدت  ات انتالالاج هالالذا االنالالزي  

ريالر منتجالة لالنالزي  . ومال    E. gallinariumعلى التواليا في حيت ظ رت عالزالت%(6626)و
المردالية  E. faecalisالتالي اصالارت الالى ات عالزالت  Orstavik  (.222)و  Kayaogluدراسالة

وجماعتالا  Gulhanا مال  دراسالة  . واالذل%(61-22)ل ل القابليالة علالى انتالاج الجالتينيالز بنسالبة 
المردالية اانالت منتجالالة  E. faecalisعزلالالة لنالوع  ..مالت  %(2126) 7والتالي وثقالت بالات (226.)

عالالالالالالزالت هالالالالالالذا النالالالالالالوع منتجالالالالالالة مالالالالالالت  %(6421)ات  (2..8)وجماعتالالالالالالا  Jett اصالالالالالالارلالنالالالالالالزي . امالالالالالالا 
 للجالتينيز وات انتاجا يعد صائعا بيت تلا العزالت وخاصة المعزولة مت المستصفيات.

 وفي ما يخص قابلية جالراثي  الماالورات المعويالةعلى انتالاج انالزي  البيتاالاتالاز  فقالد اانالت       
 ,.Murray , 1990; 2000; Ric, 2001; Jawetz et al) متقفالة مال  عالدد مالت الدراسالات نتائجنالا

  فالالي حالاليت اظ الالرت دراسالالات اخالالر  عالالد  قابليالالة هالالذا الجالالراثي  علالالى انتالالاج هالالذا االنالالزي . (2004

(Huykce et al., 1991; Grayson et al., 1999; Naas et al., 2005). 



ات نتالالائج الدراسالالة الحاليالالة فيمالالا يخالالص صالالفة انتالالاج الغصالالا  الحيالالوي لتلالالا االنالالواع اانالالت        
  ات  Murray  (.222)و  Mohamadمتفقالالالة مالالال  العديالالالد مالالالت الدراسالالالاتا فقالالالد ااالالالدت دراسالالالة

انالالت منتجالالة للغصالالا  الحيالالوي. وتقاربالالت المردالالية ا E. faecalisمالالت عالالزالت  (%  21..)828
الالالذيت وجالدوا ات نسالالبة تاوينالالا فالالي  (224.)وجماعتالالا  Sandoeالنتالائج الحاليالالة مالال  نتالائج دراسالالة 

علالى تاوينالا  E. faeciumوهالي اعلالى مالت قابليالة عالزالت  %(822)بلغالت E. faecalis  عالزالت 
 %(11) 84ات  التالالالي اظ الالالرت (224.)وجماعتالالالا  Dupre. واالالالذلا مالالال  دراسالالالة %(.2)والبالغالالالة 

 2اانالت ماونالة للغصالا  فالي حاليت بلغالت نسالبة تاوينالا  E. faecalisعزلالة مردالية لنالوع  82 مالت
. ات االخالالتالا فالالي النتالالائج ربمالالا يعالالود الالالى اخالالتالا E. faecium لنالالوععزلالالة  .4مالالت  %(86)

ات تقنيالالالالالعينالالالات المردالالالية والالالالى طبيعالالالة المردالالالى المصالالالموليت بالدراسالالالة فدالالالال عالالالت اخالالالتالا 
 اصا عت تاويت الغصا  الحيوي.لل المختبرية
عزلالالة  4.مالالت  %(422.) 11ات  (228.)وجماعتالالا  Toledo-Arana لقالالد وجالالد الباحالالث 

اانالالت ماونالالة للغصالالا   ESPالحاويالالة علالالى الجالاليت المصالالفر النتالالاج  E. faecalisمردالالية لنالالوع  
القالدرة    E. gallinarium ,  E. avium و E. faeciumالحيالوي فالي حاليت لال   تظ الر عالزالت 

لى انتاجاا واقترح الباحثوت ات السبب ربما يعز  الى عد  امالتالا تلالا العالزالت ل الذا الجاليت ع
esp  وربمالالالا يعالالالود االخالالالتالا فالالالي الدراسالالالة الحاليالالالة الالالالى امالالالتالا العالالالزالت المصالالالمولة بالدراسالالالة .

 )                للجينالالالالالالالات المصالالالالالالالفرة لتاالالالالالالالويت الغصالالالالالالالا  الحيالالالالالالالوي والتالالالالالالالي التالالالالالالالزال ريالالالالالالالر محالالالالالالالددة
Nallapareddy et al., 2006  ).  وهالذا مالا يالدعو لالقتالراح بالاجرا  دراسالات جينيالة مسالتقبلية فالي

 هذا المجال على العزالت المحلية للماورات المعوية.
 E. faecalisمالالالالالت عالالالالالزالت  %(6626)ات ( 224.)وجماعتالالالالالا  Dupreااالالالالالدت دراسالالالالالة          

ا وهالالذا يتفالالق مالالت Veroالمردالالية اظ الالرت قابليت الالا علالالى االلتصالالاق بالخاليالالا الظ اريالالة مالالت نالالوع 
مالال  نتالالائج دراسالالتنا الحاليالالة التالالي اجريالالت علالالى خاليالالا ظ اريالالة مالالت المجالالاري البوليالالةا فالالي حالاليت 

ا  %(.8)والبالغالة   E. faecium  اختلفالت نتالائج الدراسالة الحاليالة فالي نسالب االلتصالاق لعالزالت
وربمالالالا يعالالالز  سالالالبب االخالالالتالا الالالالى امالالالتالا العالالالزالت المحليالالالة لمالالالواد متخصصالالالة تسالالالاعدها مالالالت 

   .لتصاق بسطوح الخاليا الظ اريةاال
التالي وجالدت ات  (.22.)ت نتائج الدراسة الحالية متفقة ايدا مال  دراسالة حنالا حنالو وااد       

 .E    لالنسالالات لعالالزالت البوليالالة معالالدل التصالالاق جالالراثي  الماالالورات المعويالالة بالخاليالالا الظ اريالالة



faecalis و E. faecium  الاب صالغاا القلالب ونالوعناة البوليالة والتالمعزولة مت خمج الق    E. 

gallinarium و  (12.4±.22.)و  (.128±42)نالالالالالالالاة البوليالالالالالالالة صالالالالالالالالت المعزولالالالالالالالة مالالالالالالالت خمالالالالالالالج الق
( جرثومة / خلية على التوالي. واادت ات معدالت التصاق النوع االول اعلالى مالت ±221..81)

 النوع الثاني وبدورا اعلى مت النوع الثالث. 
ئج الحالية فيما يخص قابلية انالواع الماالورات المعويالة علالى مت جانب اخر تقاربت النتا         

وجماعتالا  Gulhanمال  ماصالارت اليالا دراسالة  Oتلزت اريات الد  الحمر لالنسات مالت مجموعالة 
معزولالة مالت مجالر  الالد  E. faecalis  عزلالة لنالوع .1مالت مجمالوع  %(1.) 16الالى ات  (226.)

 .Eات عزالت  (.22.)راسة حنا حنو اعطت تالزنا موجبا م  هذا المجموعة . اما اظ رت د

faecalis و E. faecium  علالالالى  %(4424)و %(.122)اانالالالت ملزنالالالة ل الالالذا المجموعالالالة بنسالالالبة
 القابلية على التالزت.  E. gallinariumالتوالي في حيت ل  تظ ر عزالت 

تفقالة ات نتائج قابلية تاالويت المحفظالة النالواع الماالورات المعويالة المصالمولة ب الذا الدراسالة م      
 عزلالة لنالوع  82مالت  %(44)2الالذيت وجالدوا ات  (...8)وجماعتالا  Huebner  م  نتائج دراسالة

E. faecalisمالالالالت عالالالالزالت  %(1.) .وE. faecium المردالالالالية اظ الالالالرت القالالالالدرة علالالالالى انتالالالالاج 
التالالالي بينالالالت ات  (.22.)واالالالذلا مالالال  دراسالالالة حنالالالا حنالالالو المستدالالالد الخالالالاص بترايالالالب المحفظالالالة .

تاالالالويت المحفظالالالة بنسالالالبة  المردالالالية ل الالالا القابليالالالة علالالالىE. faecium و E. faecalisعالالالزالت 
 ة على ذلا القابلي E. gallinariumعزالت على التواليافي حيت ل  تظ ر .%(86)و%(8222)

ات خاصالالية تاالالويت المحفظالالة مالالت قبالالل جالالراثي  الماالالورات المعويالالة لالال  تاالالت معروفالالة مسالالبقا  
المحفظالالالة قريالالالب مالالالالت  الالالالى وجالالالود ترايالالالب (1..8)وجماعتالالالا   Bottoneاالات توصالالالل الباحالالالث 

المردالالية واصالالارالى ات هالالذا العالالزالت تعطالالي مسالالتعمرات  E. faecalisالجالالدار الخلالالوي لعالالزالت 
ا  E. aviumامالا بالنسالبة لعالزالت  (. Xu et al., 2000) مخاطيالة القالوا  علالى وسالط ااالار الالد 

يالالالز ومالالالت خالالالالل متابعتنالالالا لالالالالدب العلمالالالي لالالال  تحالالالدد الدراسالالالات السالالالابقة نسالالالبة  انتاج الالالا للجالتين
وتاوين الا للمحفظالة .وقالد يعالز   ونسبة تلزن الا لاريالات الالد  الحمالروالتصاق ا  بالخاليا الظ ارية 

 (.Mundy et al., 2000)ذلا لقلة تواجدها في العينات المردية 
 لممضادات الجرثومية: المكورات المعوية عزالتحساسية 9.4. 

مدادات الجرثومية التي حساسية عزالت الماورات المعوية لل ( 11.4)يبيت الجدول  
 %) 35سا لعلى حساسية تجاا حامس النالدااستخدمت في الدراسة ا  ذ لظ رت العزالت 



اث  تلت ا الحساسية لال مت السبروفلواساسيت و االمواساسليت مدافا  ليا حامس  (97.5
 12 ا البنسيليت (36.4 %) 16حساسية العزالت للريفاديت ا واانت( 61.4%) 27الاالفيوالنا 

مت جانب لخر . (11.4%)5 و الفاناومايسيت  (22.7 %) 10ي  الثالثيا المثبر   (27.3 %)
نت مقاومة لال مت الالواساسليت ا السيفوتواسي  ا فقد لظ رت النتائج لت جمي  العزالت اا

لعداد ونسب لنواع الماورات اما بيت الجدول  التتراساياليت و االرثرومايسيت.ا االمواساسليت
للمدادات  E. fecalisوية الحساسة للمدادات الجرثومية ا  ذ اانت حساسية عزالت المع

لحامس  ( 83.3 %)   25الجرثومية المستعملة في هذا الدراسة على النحو التالي ا
االمواساسليت+حامس  ( 53.3 %)  16اللسبروفلواسالالاسيت ( 60 %)   18النالداسا ا 
للمثبري   ( 20 % )  6للبنسليت او ( 23.3 %)  7ديالت ا للريفا ( 36.7 %)  11الاالفيوالناا

بينما اانت جمي  العزالت مقاومة لال مت الفاناوماسيت ا الالواساسليت ا  .الثالثي
  .ا التتراساياليت و االرثرومايسيت واساسليتالسيفوتواسي  ا االم

يوالنالالا  اانالالت األاثالالر حساسالالية للالمواساسالالليت + حالالامس الاالف  E. faeciumعالالزالت  
 5ا الريفاديالالت  ( 70 %)  7ا السبروفلواسالالالاسيت  ( 70%)  7ا حالامس النالداسالا (  %80) 8
 %)  2و الفاناوماساليت  ( 30 %)  3ا المثبالري  الثالثالي  ( 40 %)  4ا  البنسالليت  ( 50 %) 

فالالالالي حالالالاليت اانالالالالت جميالالالال  العالالالالزالت مقاومالالالالة لاالالالالل مالالالالت الالواساسالالالالليت ا السيفوتواسالالالالي  ا  (. 20
 ا التتراساياليت و االرثرومايسيت.ت االمبسلي
اانالت حساسالة لاالالل مالت الفاناوماساليت و االمواساسالالليت  E. gallinriumجميال  عالزالت  

 66.7 %) عزلتات اانالت حساسالة  لحالامس  النالداسالالالالالالا  (.  100%) + حامس الاالفيوالنا 
ا  ( 33.3 %) الالالي وعزلالة واحالدة اانالت حساسالة لاالل مالت السبروفلواسالالالاسيت و المثبالري  الثالث (ا

في حيت اانت جمي  العزالت مقاومالة للريفاديالالت ا البنسالليت ا الالواساسالليت ا السيفوتواسالي  ا 
   .االمبسليت ا التتراساياليت و االرثرومايسيت

فاانت حساسة لال مت للسبروفلواسالالاسيتا حامس النالداسالا و   E.aviumلما عزلة  
( حساسالية 88.وبيت الملحالق رقال  )المدادات الجرثوميةفي حيت اانت مقاومة لبقية ا البنسليت

   عزالت الماورات المعوية للمدادات الجرثومية موزعة بحسب العينات المردية.
 .جرثومية(: حساسية أنواع عزالت المكورات المعوية لممضادات ال 11.4الجدول )

Antibiotic 

sensitivity 
Species of isolated enterococci Total 

isolates E. faecalis E. faecium E. gallinarium E. avium  



(n=30) (n=10) (n=3) (n=1) (n=44) 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Vancomycin 0 0 2 20 3 100 0 0 5 11.4 

Ciprofloxacin 18 60 7 70 1 33.3 1 100 27 61.4 

Rifampicin 11 36.7 5 50 0 0 0 0 16 36.4 

Nalidixic acid 25 83.3 7 70 2 66.3 1 100 35 79.4 

Penicillin 7 23.3 4 40 0 0 1 100 12 27.3 

Amoxacillin + 

Clavulanic acid 

16 53.3 8 80 3 100 0 0 27 61.4 

Trimethoprim 6 20 3 30 1 33.3 0 0 10 22.7 

Cloxacillin, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cefotaxim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amoxacillin 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Tetarcyclin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erythromycin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

التالي بينالت  (.22.)جا ت هالذا النتالائج مماثلالة لنتالائج الدراسالة المحليالة للباحثالة حنالا حنالو        
ت لمدالالالالالالادي التتراسالالالالالالايالي %(822)ات جالالالالالالراثي  الماالالالالالالورات المعويالالالالالالة المردالالالالالالية اانالالالالالالت مقاومالالالالالالة 

ات جميالال  واالرثرومايسالاليتا فالالي حالاليت اختلفالالت النتالالائج الحاليالالة مالال  دراسالالة الباحثالالة التالالي وجالالدت 
سالالالليت وحالالالامس النالداسالالالا وحساسالالالة لمدالالالاد الريفالالالاديت والمثبالالالري  نبالعالالالزالت اانالالالت مقاومالالالة لال

علالالالى التالالالوالي. وربمالالالا يعالالالالود  %(1224)و %(2222)و  %(1822)الثالثالالالي والفاناومايسالالاليت بنسالالالبة 
ة العينالالات المردالالية المصالالمولة بالدراسالالة والالالى اماانيالالة ااتسالالاب هالالذا الجالالراثي  السالالبب الالالى طبيعالال

 صفة المقاومة للعديد مت المدادات الحيوية.
اظ الالالالرت عالالالالزالت  الماالالالالورات المعويالالالالة فالالالالي الدراسالالالالة الحاليالالالالة مقاومالالالالة عاليالالالالة لمدالالالالادات        

ذا يتفالالق مالال  مااادتالالا البتاالاتالالا  من الالا االمواساسالالليت والسيفوتااسالالي  والالواساسالالليت والبنسالالليت هالال
لمدالالادات البيتاالاتالالا  وقابليت الالا  الدراسالالات حالالول امالالتالا هالالذا الجالالراثي  مقاومالالة ذاتيالالة وماتسالالبة

وتعالالز  هالالذا المقاومالالة امالالا الالالى  (.;Collee et al., 1996) لتحويل الالا الالالى مدالالادات ريالالر فعالالالة
موجالالالودة فالالالي  ال PBP5ومن الالالا  PBPالمرتبطالالالة بالبنسالالالليت امالالالتالا العالالالزالت المقاومالالالة للبروتينالالالات 

علالى اامالال ترايالب جالدارها الخلالوي حتالى  فالي  هاالتالي تسالاعدو  العديد مت عزالت هالذا الجالراثي 
التراايالالز المتوسالالطة لمعظالال  تلالالا المدالالادات او الالالى قابليالالة العالالزالت المقاومالالة علالالى انتالالاج انالالزي  

 (.,228Moellering,1998; Rice.)  البتاالاتاز



ط االمواساسالليت وحالامس الاالفيوالنالا وهالذا مصالابا بينما اانت العالزالت حساسالة لخلالي        
لمالالا اصالالارت اليالالا الدراسالالات التالالي ااالالدت فعاليالالة هالالذا الخلالاليط دالالد عالالزالت هالالذا الجالالراثي  المقاومالالة 
لمدادات البتاالاتاز المستعملة في الدراسة الحاليةا اذ تعتبرمادة حالامس الاالفيوالنالا مثبطالة 

 ;Murray, 2000)ساسالية لفعاليالة تلالا المدالادات النالزي  البتاالاتالاز وبالتالالي يجعل الا ااثالر ح

Jawetz    et al.,2004 )  . 
  Quinolonesالاوينولونالالالاتواظ الالالرت العالالالزالت اعلالالالى نسالالالبة حساسالالالبة تجالالالاا مدالالالادات        

المتمثلالالالة بحالالالامس النالداسالالالا والسبروفلواسالالاليتا وتعالالالود فعاليالالالة هالالالذا المدالالالادات الالالالى منالالال  لالالالا 
 Baron)المسؤول عالت تلالا الوظيفالة  DNA gyraseالنزي  صريط الدنا لفا فائقا بسبب تثبيط ا 

et al., 1999).  اادت دراسةUdo (.224)  المعويالة مت جراثي  الماالورات %(62)وجماعتا ات 
نتالالائج الدراسالالة الحاليالالة . امالالا  يتفالالق مالال المردالالية اانالالت حساسالالة لمدالالاد السبروفلواسالاليت وهالالذا 

ارت الالى ات هالذا المدالاد هالو االاثالر فعاليالة اتفقت نتائج الدراسة الحالية م  الدراسات التي اص
المجاري البولية الناتجالة عالت االصالابة بتلالا الجالراثي  ا فالي حاليت اصالارت الالى  اخماجفي عالج 

عد  فعالية مداد الريفاديت بسبب ظ ور العزالت المقاومة لا لات مت المماالت اسالتخداما بعالد 
 Murray, 1990; Cetinkaya)مزجا م  مداد فعال اخر لغرس عالج االصالابات المختلفالة 

et al.2000). 
ااتسالالالالالالبت جالالالالالالراثي  الماالالالالالالورات المعويالالالالالالة فالالالالالالي العقالالالالالالديت المادالالالالالالييت مقاومالالالالالالة لمدالالالالالالادات          

 الاالياوببتيالالالدات وبالالالاالخص الفاناومايسالالاليت وذلالالالا نتيجالالالة فعاليالالالة مجموعالالالة مالالالت الجينالالالات تعالالالرا
van A,B,C,D,E التالي تصالفر النتالاج ن ايالة D-alanin-D-lactate  اوD-alanin-Dserin  بالدال

الموجالالودة دالالمت الماونالالات االوليالالة للجالالدار الخلالالوي  D-alanin-D-alaninمالت الن ايالالة الطبيعيالالة 
لتلالا الجالراثي  ا وتجعالل التراايالب البديلالة مالت تلالا المدالادات ريالر قالادرة علالى االرتبالاط بمواقالال  

 ,.Dutka-Malen et al., 1995; Grayson et al)المقاومالة  ال الدا وبالتالالي ظ الور العالزالت

اظ الالالالرت نتالالالالائج الدراسالالالالة الحاليالالالالة ارتفالالالالاع نسالالالالب مقاومالالالالة العالالالالزالت الجرثوميالالالالة لمدالالالالاد  . (1999
فالالالي الواليالالالات  (222.) وجماعتالالالا  Eingerالفاناومايسالالالت عالالالت بالالالاقي الدراسالالالاتا و من الالالا دراسالالالة

واالذلا مال  دراسالة حنالا %(ا 22-2.)صالت    VREالمتحدة التي اصارت الى ات نسبة عزالت 
.وقد يعالز  االخالتالا الالى اسالتيطات  %(.2)دت ات تلا العزالت صالت التي وج (.22.)حنو 

فالالي المستصالالفيات وانتصالالارها الالالى المجتمالال  فدالالال عالالت اماانيالالة انتقالالال الجينالالات VRE عالالزالت 



المصالالالفرة ل الالالذا المقاومالالالة المحمولالالالة علالالالى البالزميالالالدات والترانسالالاليوزونات الالالالى العالالالزالت الحساسالالالة 
 ;Bonten et al., 2001)       فالاع نسالبة ظ ورهالالتصالب  االخيالرة مقاومالة ممالا اد  الالى ارت

Nass et al., 2005 ; Novais et al., 2005.)   
 الحساسية لممضادات الجرثومية حسب أنواع العزالت:1.9.4.

 فالالي الدراسالالة الحاليالالة تتفالالق مالال  نتالالائج دراسالالة E. faecalisات نتالالائج حساسالالية عالالزالت          

Udo  مالالالت تلالالالا العالالالزالت اانالالالت حساسالالالة لمدالالالاد  %(62) التالالالي اظ الالالرت ات (224.)وجماعتالالالا
التالالالي وجالالالدت ات جميالالال  تلالالالا العالالالزالت  (.22.)السبروفلواسالالاليتا  واالالالذلا مالالال  دراسالالالة حنالالالا حنالالالو 

وجماعتالا   Dupre اانت مقاومة للتترتساياليت واالرثرومايسيت . اما تقاربت نتائجنا م  دراسالة
سة لمداد النورفلواساليت ) مت هذا العزالت اانت حسا %(.)و %(61)التي بينت ات  (224.)

نالالات( ولالمبسالالليت علالالى التالالوالي ا فالالي حالاليت اختلفالالت نتائجنالالا مالال  الدراسالالات و لينو احالالد انالالواع الاو 
 المذاورة اعالا بعد  وجود عزالت حساسة لمداد الفاناومايسيت.

مالالالال  دراسالالالالة حنالالالالا  E. faecium امالالالالا اتفقالالالالت النتالالالالائج الحاليالالالالة الخاصالالالالة بحساسالالالالية         
 الالالالالالرت مقاومالالالالالالة جميالالالالالال  هالالالالالالذا العالالالالالالزالت للتترتسالالالالالالاياليت واالرثرومايسالالالالالاليت التالالالالالالي اظ (.22.)حنالالالالالالو

علالالى التالالوالي. ومالال   %(22)و  %(6626)وحساسالاليت ا تجالالاا الريفالالاديت والمثبالالري  الثالثالالي والبالغالالة 
مالالالالت العالالالالزالت المردالالالالية المختلفالالالالة اانالالالالت  %(11)وجماعتالالالالا التالالالالي اظ الالالالرت ات  Inoueدراسالالالالة  

ات عالالالزالت هالالالذا  (222.)وجماعتالالا Harrington مقاومالالة للفاناومايسالالاليت . واالالذلا مالالال  دراسالالالة 
 .مالالت جانالالب اخالالر (1.222)النالالوع المسالالببة للتجالالرث  الالالدموي اانالالت مقاومالالة ل الالذا المدالالاد بنسالالبة 

مالالت هالالذا العالالزالت اانالالت حساسالالة لمدالالاد  %(22)ات  (224.)وجماعتالالا Udo اظ الالرت دراسالالة 
ا العالالزالت مالالت هالالذ %(28)ات  (222.)وجاعتالالا  Leavisالسبروفلواسالاليت.في حالاليت وثقالالت دراسالالة 

اانالالالت مقاومالالالة ل الالالذا المدالالالاد. وقالالالد فسالالالر البالالالاحثيت ارتفالالالاع نسالالالب المقاومالالالة الالالالى حالالالدوث الطفالالالرة 
المصالالالالفرة للمقاومالالالالة العاليالالالالة   gyr Aو  Par Cالوراثيالالالالة التالالالالي ادت الالالالالى ااتسالالالالاب جينالالالالات 
 ورا  نتائج الدراسة الحالية. للسبروفلواسيت . وربما ياوت هذا التفسير

فالي الدراسالة الحاليالة مال  دراسالة حنالا   E. gallinariumتسية عالزالاما اتفقت نتائج حسا       
التالالالالالي وجالالالالالدت ات جميالالالالال  هالالالالالذا العالالالالالزالت مقاومالالالالالة للتتراسالالالالالاياليت واالرثرومايسالالالالاليت  (.22.)حنالالالالالو 

والبنسالالليت وجميع الالا حساسالالة لمدالالاد الفاناومايسالاليتا فالالي حالاليت لالال  تتفالالق مالال  الباحثالالة بحساسالالية 
ربمالالالالا يعالالالالود السالالالالبب فالالالالي ذلالالالالا طبيعالالالالة النمالالالالاذج جميالالالال  العالالالالزالت للمثبالالالالري  الثالثالالالالي والريفالالالالاديت. و 



ات  المدالالالادات. لتلالالالاالمردالالالية المصالالالمولة بالدراسالالالة و الالالالى قابليالالالة العالالالزالت الاتسالالالاب المقاومالالالة 
حساسالالالية عالالالزالت هالالالذا النالالالوع لمدالالالاد الفاناومايسالالاليت يالالالاتي متفقالالالا مالالال  دراسالالالات عديالالالدة ااالالالدت ات 

و  E.faecalis ريتحساسالالالالالالاليت ا تجالالالالالالالاا المدالالالالالالالاد ومقاومت الالالالالالالا الواطئالالالالالالالة مقارنالالالالالالالة بالالالالالالالالنوعيت االخالالالالالالال
E.faecum   وذلالالالالا الن الالالالا تصالالالالنا دالالالالمت الالالالالنمط المظ الالالالريVan C  الالالالالذي يتميالالالالز بمقاومالالالالة

امالا  فيمالا يخالص  .(Cetinkaya et al., 2000; Bonten et al., 2001 )منخفدالة ل الذا المدالاد
ا ومالت خالالل متابعتنالا لالالدب العلماليا لال  تحالدد الدراسالات السالابقة  E. aviumحساسية عالزالت 

 للمدادات. وقد يعز  ذلا الى قلة تصخيص ا مت العينات المردية .حساسيت ا 
ات حساسالالالالالية االنالالالالالواع الجرثوميالالالالالة المعزولالالالالالة لبالالالالالاقي المدالالالالالادات المسالالالالالتعملة فالالالالالي هالالالالالذا   

لمعرفالة الترايالز الالالز   MICالدراسةا فات ارلب الدراسات العلمية تراز على اسالتخدا  طريقالة 
هالالالذا مالالالت ج الالالة ومالالالت ج الالالة اخالالالر  لغالالالرس معرفالالالة مالالالت المدالالالاد المثالالالبط او القاتالالالل ل الالالذا الجالالالراثي  

الصنا المظ ري السائد لمقاومالة مدالاد الفاناومايساليت فالي تلالا العالزالت فدالال عالت االعتمالاد 
 ,.Lassine et al              لتحديد وجود الجينات المقاومالة للمدالادات  PCRعلى طريقة 

1998; Graysone et al., 1999). ) 
 دم والحساسية لممضادات الجرثومية:أنواع اإلنزيم الحال لم10.4.
االورات المعويالة مالت  نالوع اامالا لت جمي  عالزالت الم ( 13.4) تظ ر النتائج في الجدول  

ولاالالالالت بفالالالالارق   22.7%) )ريالالالالر منتجالالالالة لالنالالالالزي ( الحالالالالال للالالالالد  اانالالالالت حساسالالالالة للفاناومايسالالالاليت )
فدالال عالت  اايتالزالت المنتجالة لنالوعي االلفالا والبمقارنالة بالالع ( P= 0.06)احصالائي ريالر معنالوي 

ذلالالا فالالات العالالزالت المنتجالالة لنالالوع اامالالا مالالت اإلنالالزي  الحالالال للالالد  اانالالت األاثالالر حساسالالية لاالالل مالالت 
 63.6 %السبروفلواساسيتا حامس النالداساا االمواساسليت + حالامس الاالفيولنالا بنسالب 

 امالا العالزالت المنتجالة لنالوع بيتالا مالت اإلنالزي  الحالال للالد  .علالى التالوالي 72.7 %  ا 86.4 ,% ,
علالالى   41.7 % , 33.3 % اانالالت األاثالالر حساسالالية لاالالل مالالت الريفالالاديت و البنسالالليت بنسالالب 

التالوالي. لمالا العالزالت المنتجالة لنالوع الفالا مالالت اإلنالزي  الحالال للالد  اانالت األاثالر حساسالية للمثبالالري  
 ولات جميع ا بفوارق  حصائية رير معنوية . (30 %) الثالثي بنسبة 

 تاج أنواع اإلنزيم الحال لمدم والحساسية لممضادات الجرثومية.(: العالقة بين إن 12.4الجدول )

P (X
2
) 

Types of hemolysin 

Antimicrobial Gamma (n=22) Beta (n=12) Alpha (n=10) 

% No. % No. % No. 

0.06 22.7 5 0 0 0 0 Vancomycin 



0.95 63.6 14 58.3 7 60 6 Ciprofloxacin 

0.82 31.8 7 41.7 5 40 4 Rifampicin 

0.4 86.4 19 66.7 8 80 8 Nalidixic acid 

0.78 27.3 6 33.3 4 20 2 Penicillin 

0.3 72.7 16 50 6 50 5 Amoxacillin + 

clavulanic 

0.76 22.7 5 16.7 2 30 3 Trimethoprim 

 100 22 100 12 100 10 Total 

ات السالالابقة التالالي اصالالارت الالالى ات ات نتالالائج الدراسالالة الحاليالالة متفقالالة مالال  العديالالد مالالت الدراسالال 
مالالالالت  سالالالاليت ااثالالالالر مقاومالالالالة للمدالالالالادات الجرثوميالالالالةعالالالالزالت الماالالالالورات المعويالالالالة المنتجالالالالة لل يموالي

 يساليت والمقاومالة للمدالادات الجرثوميالةالعزالت الغير منتجالة ا وااالدت ات صالفة انتالاج  ال يموال
اذ ات البالزميالدات قد يصتراات بصال متعاوت في احداث االمراس الناتجالة عالت تلالا الجالراثي ا 
بعالالالالس المدالالالالادات االقترانيالالالالة المصالالالالفرة النتالالالالاج ال يمواليسالالالاليت تصالالالالفر فالالالالي نفالالالالس الوقالالالالت لمقاومالالالالة 

ا لذا ف ي تلعب دور م   في انتصار الجينات المقاومة للمدادات فدالال عالت انتالاج الجرثومية
 Jett et al., 1994; Mundy) (             ال يمواليسيت وهذا مايزيالد مالت فوعالة تلالا الجالراثي 

et al., 2000 .                      
 .Eمالالالالت عالالالالزالت  %(.82.)  .6ات  (8..8)وجماعتالالالالا  Huyckeدراسالالالالة  اظ الالالالرت        

faecalis اليسالالاليت ومقاومالالالة للجنتامايسالالاليت مقابالالالل و المسالالالببة للتجالالالرث  الالالالدموي اانالالالت منتجالالالة لل يم
تامايسالاليت مالالت مجمالالوع اليسالاليت وحساسالالة للجنو مالالت تلالالا العالالزالت اانالالت منتجالالة لل يم %(8121)4.
صالالدة االصالالابة  (...8)وجماعتالالا  Jettعزلالالة منتجالالة لل يمواليسالاليت.اما فسالالرت دراسالالة دراسالالة  12

وعد  االستجابة لعالج اخماج االرصية البصرية الداخلية الناتجة عت تلا الجراثي  في تجالارب 
 ت الجرثوميالالةواليسالاليت مال  المقاومالالة للمدالاداالحيوانالات المختبريالة الالالى ارتبالاط صالالفة انتالاج ال يم

 من ا مدادات  الاالياوسيدات . 
 الجرثوميالالالةبالالالالرر  مالالالت وجالالالود العالقالالالة بالالاليت انتالالالاج ال يمواليسالالاليت والمقاومالالالة للمدالالالادات         

معنوية في الدراسالة الحاليالةا وربمالا  ان ا ل  تظ ر بفوارق احصائيةلجراثي  الماورات المعوية اال
 ريالالالالة يتالالالالاثر  بعالالالالدة عوامالالالالل  عنالالالالد اجالالالالرا  يعالالالالز  ذلالالالالا الالالالالى ات انتالالالالاج ال يمواليسالالالاليت اصالالالالفة مظ

االختبالالالالار خالالالالالارج الجسالالالال  الحالالالالالي  من الالالالالا الظالالالالروا البيئيالالالالالةا وتعبيالالالالالر الجينالالالالات المصالالالالالفرة النتاجالالالالالا 
اواماانية انتقال ا بحسب نظا  الفرمونات ا التواجد الاثيا او القليل لتلا الجالراثي  الالذي يحالدد 



خالر  منتجالة لالنالزي  امالدة الحدالتا امية ال يمواليساليت المنالتج ا التالازر الجرثالومي مال  جالراثي  ا
   . ;Ike et al., (Eaton & Gasson, 2001 8.11)ونوع الد  المستخد   

 : تينيز والحساسية لممضادات الجرثوميةإنتاج إنزيم الجال 11.4.
تينيالز والحساسالية يبيت النتائج الخاصة بالعالقة بيت  نتالاج  نالزي  الجال ( 14.4) الجدول  

المستخدمة في الدراسة ا  ذ تباليت لت العالزالت ريالر المنتجالة ل الذا اإلنالزي   للمدادات الجرثومية
مقارنالالالة  (P= 0.04)        هالالالي األاثالالالر حساسالالالية للمثبالالالري  الثالثالالالي وبفالالالارق  حصالالالائي معنالالالوي

جانالالب رخالالر اانالالت العالالزالت ريالالر المنتجالالة لإلنالالزي  لاثالالر حساسالالية  مالالت.بالالالعزالت المنتجالالة لالنالالزي 
يت ا الريفالالالالالالالاديت ا البنسالالالالالالالليت و االمواساسالالالالالالالليت + حالالالالالالالامس للفاناومايسالالالالالالاليت ا السبروفلواساسالالالالالالال

الاالفيولنالالالا مقارنالالالة بالالالالعزالت المنتجالالالة لإلنالالالزي  بفالالالوارق احصالالالائية ريالالالر معنويالالالة ا بينمالالالا اانالالالت 
(  76.9 %مقابالالل  80.6 % )العالالزالت المنتجالالة لإلنالالزي  األاثالالر حساسالالية لحالالامس النالداسالالالالا 

 صائي رير معنوي.مقارنة بالعزالت رير المنتجة لإلنزي  وبفارق  ح
 (: العالقة بين إنتاج إنزيم الجالتينيز والحساسية لممضادات الجرثومية. 13.4الجدول )

P (Fisher's 

exact) 

Gelatinase production 

Antimicrobial Positive (n= 31) Negative (n=13) 

% No. % No. 

0.14 6.5 2 23.1 3 Vancomycin 

0.74 58.1 18 69.2 9 Ciprofloxacin 

1 35.5 11 38.5 5 Rifampicin 

1 80.6 25 76.9 10 Nalidixic acid 

0.3 22.6 7 38.5 5 Penicillin 

0.2 54.8 17 76.9 10 Amoxacillin + 

clavulanic 

0.043 [S]* 12.9 4 46.2 6 Trimethoprim 

                                                               *[S] = Significant 
تينيالالالالز ااثالالالالر حساسالالالالية اظ الالالالرت  نتالالالالائج الدراسالالالالة الحاليالالالالة  ات العالالالالزالت الغيالالالالر منتجالالالالة للجال     

دور هالالالذا  النتيجالالالة ربمالالالا تصالالاليرالى اوهالالالذ امالالالت العالالالزالت المنتجالالالة لالنالالالزي  للمدالالالادات الجرثوميالالالة
ومالالت خالالالل  قالالد تنفالالرد الدراسالالة الحاليالالة ب الالذا العالقالالة النالالا الجالالراثي . تلالالاالعامالالل فالالي زيالالادة فوعالالة 

رات المعويالة ايصير الى مد  العالقة باليت انتالاج جالراثي  الماالو  متابعتنا لالدب العلمي ل  نجد ما
 .  ت ا للمدادات الجرثوميةللجالتينيز ومقاوم

 الكتاز والحساسية لممضادات الجرثومية :إنتاج إنزيم البيتا12.4.



  البيتالالا الاتالالالاز والحساسالالالية العالقالالة بالالاليت  نتالالاج  نالالالزي ( 15.4) تبالاليت النتالالالائج فالالي الجالالالدول  
ظ الالر بالالات العالالزالت ريالالر المنتجالالة ل الالذا اإلنالالزي   .للمدالالادات الجرثوميالالة المسالالتخدمة فالالي الدراسالالة

وبفالالارق  ( %3.1)  مقارنالالة بالالالعزالت المنتجالة لإلنالالزي  ( %91.7) هالي األاثالالر حساسالالية للبنسالليت 
ذا اإلنالزي  اانالت فدال عت ذلالا فالات العالزالت ريالر المنتجالة ل ال .( P< 0.001)  حصائي معنوي

األاثر حساسية لال مت السبروفلواساسيت ا الريفاديت ا حالامس النالداسالا والمثبالري  الثالثالي 
بينمالالالالا اانالالالالت العالالالالزالت المنتجالالالالة لإلنالالالالزي  األاثالالالالر حساسالالالالية  .مقارنالالالالة بالالالالالعزالت المنتجالالالالة لإلنالالالالزي 

 ة لإلنزي للفاناومايسيت و االمواساسليت + حامس الاالفيولنا مقارنة بالعزالت رير المنتج
 

 .(: العالقة بين إنتاج إنزيم البيتا الكتاز والحساسية لممضادات الجرثومية 14.4الجدول )

P (Fisher's 

exact) 

B-lactamase production 

Antimicrobial Positive (n= 32) Negative (n=12) 

% No. % No. 

1 12.5 4 23.1 1 Vancomycin 

0.74 59.4 19 66.7 8 Ciprofloxacin 

0.73 34.4 11 41.7 5 Rifampicin 

1 78.1 25 83.3 10 Nalidixic acid 

< 0.001 [S] 3.1 1 91.7 11 Penicillin 

1 62.5 20 58.3 7 Amoxacillin + 

clavulanic 

1 21.9 7 25 3 Trimethoprim 

                                                               *[S] = Significant 
ات عالالزالت الماالالورات المعويالالة المنتجالالة النالالزي  البتاالاتالالاز تاالالوت  ااالالدت الدراسالالات علالالى        

 ,.Cetinkaya et al)ااثالالر مقاومالالة لمدالالادات البتاالاتالالا  مالالت العالالزالت الغيالالر منتجالالة لالنالالزي  

2000; Ric., 2001) غيالر . وهالذا يتفالق مال  نتالائج الدراسالة الحاليالة التالي اظ الرت ات العالزالت ال
للبنسليت مقارنة بالالعزالت المنتجالة بفالارق احصالائي معنالويا  منتجة لالنزي  اانت ااثر حساسية

اذ يعمالالل هالالذا االنالالزي  علالالى تاسالالير حلقالالة البنسالالليت الموجالالودة فالالي ترايبالالة المدالالاد وبالتالالالي عالالد  
 .(Collee et al., 1996)فعالية هذا المداد تجاا العزالت المنتجة لالنزي  

قالت نتالائج الدراسالة الحاليالة مال  الدراسالات االخالر  التالي اصالارت الالى ات العالزالت اما انف        
المنتجالالالة لالنالالالزي  تاالالالوت ااثالالالر حساسالالالية لمدالالالاد االمواساسالالالليت + حالالالامس الاالفيولنالالالا مقارنالالالة 



بالالالالالعزالت ريالالالالر المنتجالالالالالة لالنالالالالزي ا اذ يمتالالالالاز هالالالالالذا الخلالالالاليط بقابليتالالالالا علالالالالالى تثبالالالاليط فعاليالالالالة انالالالالالزي  
 .(Murray ,2000; Jawetz e t al., 2004)البيتاالاتاز

الحيةةةةوي والحساسةةةةية لممضةةةةادات قابميةةةةة المكةةةةورات المعويةةةةة عمةةةةى تكةةةةوين ال شةةةةا  13.4.
 ة :الجرثومي

قابليالالة عالالزالت الماالالورات المعويالالة علالالى تاالالويت الغصالالا  الحيالالوي  ( 16.4) يبالاليت الجالالدول 
ت التالي ال لمستخدمة في الدراسة ا لظ رت النتالائج لت العالزالالجرثومية والحساسية للمدادات 

تمتلالالا القابليالالة علالالى تاالالويت الغصالالا  الحيالالوي هالالي األاثالالر حساسالالية للبنسالالليت مقارنالالة مالال  العالالزالت 
وبفالارق  حصالائي  ( 14.7 %مقابالل  70 %)وي الالتالي لظ الرت قابليت الا علالى تاالويت الغصالا  الحيال

وي ا القابلية علالى تاالويت الغصالا  الحيالتلمتوعموما فات العزالت التي ال  (.P= 0.002) معنوي 
اانالالالت األاثالالالر حساسالالالية لاالالالل مالالالت الريفالالالاديت ا حالالالامس النالداسالالالا واالمواساسالالالليت + حالالالامس 
الاالفيولنالالا مقارنالالة مالال  العالالزالت التالالي ل الالا القابليالالة علالالى تاالالويت الغصالالا  الحيالالويا ولاالالت بفالالوارق 

  حصائية رير معنوية.
 ضادات(: العالقة بين القابمية عمى تكوين ال شا  الحيوي والحساسية لمم 15.4الجدول )

 .الجرثومية

P (Fisher's 

exact) 

Biofilms formation 

Antimicrobial Positive (n= 34) Negative (n=10) 

% No. % No. 

0.57 14.7 5 0 0 Vancomycin 

1 61.8 21 60 6 Ciprofloxacin 

1 35.3 12 40 4 Rifampicin 

0.66 76.5 26 90 9 Nalidixic acid 

0.002 [S] 14.7 5 70 7 Penicillin 

0.72 58.8 20 70 7 Amoxacillin + 

clavulanic 

1 23.5 8 20 2 Trimethoprim 

*[S] = Significant                                                                                  
ااالدت ات  جا ت نتائج الدراسالة الحاليالة متفقالة بصالفة عامالة مال  الدراسالات االخالر  التالي

عالالزالت الماالالورات المعويالالة التالالي تمتلالالا القابليالالة علالالى تاالالويت الغصالالا  الحيالالوي هالالي ااثالالر مقاومالالة 
 Merode  et)           للمدالادات الحيويالة مالت العالزالت التالي التمتلالا القابليالة علالى تاوينالا

al., 2006       .) 



لماونالة للغصالا  ا  E. faecalis ات عزالت( 222.)وجماعتا Kristich  اما افادت دراسة
الحيالالوي تاالالوت ااثالالر مقاومالالة لمدالالادي الفاناومايسالاليت والتياالالوبالنيت مقارنالالة مالال  العالالزالت الغيالالر 
 ماونة للغصا .وهذا يتماثل م  النتائج الحالية في ما يخص مقاومت ا للبنسليت بفارق معنوي.

المسالببة للتجالرث  الالدموي  E. faeciumات عالزالت  (222.)وجماعتا  Raadبينت دراسة 
 ,QDوالتالالالالالالي ل الالالالالالا القابليالالالالالالة علالالالالالالى تاالالالالالالويت الغصالالالالالالا  الحيالالالالالالوي اانالالالالالالت حساسالالالالالالة لمدالالالالالالادات 

Linozolid,Minocyclin ا وااالالالالدت الدراسالالالالة علالالالالى انالالالالا بالالالالالرر  مالالالالت حساسالالالالية العالالالالزالت االان الالالالا
التثبط بصال اامل . وهذا مصالابا لنتالائج الدراسالة الحاليالة التالي اظ الرت حساسالية العالزالت التالي 

 Hegedusو   Ramadhanق رير معنوية. اما اظ رت دراسالةتمتلا الغصا  الحيوي لات بفوار 
عالالالالد  وجالالالالدود فالالالالرق معنالالالالوي بالالالاليت تاالالالالويت الغصالالالالا  الحيالالالالوي لعالالالالزالت هالالالالذا الجالالالالراثي  وبالالالاليت (222.)

 حساسيت ا او مقاومت ا لمداد الفاناومايسيت. 
: ظهارية والحساسية لممضادات الجرثوميةقابمية االلتصاق بالخاليا ال  .14.4 
يبالاليت العالقالالة بالاليت قابليالالة عالالزالت الماالالورات المعويالالة علالالى االلتصالالاق  ( 17.4) الجالالدول         

ا  ذ لظ الالالرت النتالالالائج لت العالالالزالت التالالالي  ظ اريالالالة وحساسالالاليت ا للمدالالالادات الجرثوميالالالةبالخاليالالالا ال
ة اانالالالت لاثالالالر حساسالالالية للبنسالالالليت مقارنالالالة ظ اريالالاللالالاليس ل الالالا القابليالالالة علالالالى االلتصالالالاق بالخاليالالالا ال

 (18.2 %مقابالل      54.5 %) علالى االلتصالاق بالخاليالا الظ اريالةيالة بالالعزالت التالي ل الا القابل
فدالال عالت ذلالا فالات العالزالت التالي لاليس ل الا القابليالة  .( P= 0.045) وبفالارق  حصالائي معنالوي 

ة اانالالالالالالت األاثالالالالالالر حساسالالالالالالية لاالالالالالالل مالالالالالالت الفاناومايسالالالالالاليت ا ظ اريالالالالالالعلالالالالالالى االلتصالالالالالالاق بالخاليالالالالالالا ال
+ حالالالامس الاالفيولنالالالا ولاالالالت بفالالالوارق السبروفلواساسالاليت احالالالامس النالداسالالالا واالمواساسالالالليت 

بينمالالالالا لظ الالالالرت العالالالالزالت التالالالالي تمتلالالالالا خاصالالالالية االلتصالالالالاق بالخاليالالالالا  . حصالالالالائية ريالالالالر معنويالالالالة
ة حساسالالية لاثالالر لاالالل مالالت الريفالالاديت والمثبالالري  الثالثالالي مقارنالالة بالالالعزالت التالالي لالاليس ل الالا ظ اريالالال

 عنوية.ة ولات بفوارق  حصائية رير مظ اريالقابلية على لاللتصاق بالخاليا ال
والحساسية لممضادات  ة عمى االلتصاق بالخاليا الظهارية(: العالقة بين القابمي 16.4الجدول )

 .الجرثومية

P (Fisher's 

exact) 

Adhesion to epithelial cells 

Antimicrobial Positive (n= 33) Negative (n=11) 

% No. % No. 

0.59 9.1 3 18.2 2 Vancomycin 

1 60.6 20 63.6 7 Ciprofloxacin 



0.72 39.4 13 27.3 3 Rifampicin 

1 78.8 26 81.8 9 Nalidixic acid 

0.045 [S] 18.2 6 54.5 6 Penicillin 

0.16 54.5 18 81.8 9 Amoxacillin + 

clavulanic 

1 24.2 8 18.2 2 Trimethoprim 

*[S] = Significant                                                                                  
الدراسالالات عالالت رليالالات االلتصالالاق لجالالراثي  الماالالورات المعويالالة االان الالا لالال   بالالالرر  مالالت اثالالرة

ة ومقاومت الالالا للمدالالالادات تتطالالالرق الالالالى العالقالالالة بالالاليت قابليت الالالا علالالالى االلتصالالالاق ا بالخاليالالالا الظ اربالالال
ا فالالي عمليالالة التصالالاق اا اذ تمتلالال احالالدة. وقالالد يعالالز  ذلالالا الالالى اصالالتراا ااثالالر مالالت اليالالة و الجرثوميالالة

 . (Jett et al., 1994; Hancock & Glimore, 2000)هالذا الجالراثي  اليالات متعالددة لاللتصالاق 
)احالد رليالات االلتصالاق ( اانالت ااثالر  ESPفوجد مثال ات العزالت المعبرة عت انتالاج بروتينالات 
. ووجالد االذلا ات (Leavis et al., 2004)ارتبالاط بالالعزالت المقاومالة لالمبسالليت والفاناومايسالت 

تالرتبط مال  المقاومالة  (الية اخر  مالت اليالات االلتصالاق ل الذا الجالراثي   AS)العزالت المعبرة عت 
. ات تلا النتائ  تتفق  م  نتائج الدراسة الحاليالة (Mundy et al., 2000)لالمينواالياوسيدات 

ليالة علالى االلتصالاق لالمبسالليت التي اظ رت فرقا معنويا في حساسالية العالزالت التالي تمتلالا القاب
مقارنالالالة بالالالالعزالت التالالالي ال تمتلالالالا تلالالالا القابليالالالة. امالالالا الفالالالارق االحصالالالائي فالالالي حساسالالاليت ا لمدالالالاد 

    Harringtonمعنالالويا وهالالذا مااادتالالا دراسالالة االالات ريالالر الفاناومايسالالت فالالي الدراسالالة الحاليالالة فقالالد
لمدالالالالاد  يالالالالرتبط بصالالالالال جزئالالالالي بنصالالالالر العالالالالزالت المقاومالالالالةESP  علالالالالى ات(  222.) وجماعتالالالا

 الفاناومايست.
 ة :لحمر والحساسية لممضادات الجرثوميالقابمية عمى تمزن كريات الدم ا15.4.

عويالالة علالالى العالقالالة بالاليت قابليالالة عالالزالت الماالالورات الم ( 18.4)تبالاليت النتالالائج فالالي الجالالدول 
والحساسالالية للمدالالادات الحيويالالة ا  ذ ظ الالر بالالات جميالال  العالالزالت التالالي  تلالالزت اريالالات الالالد  الحمالالر

هي األاثر حساسية لجميال  المدالادات الحيويالة  بلية على تلزت اريات الد  الحمرالقا ليس ل ا
ولاالالت  لالالا خاصالالية تلالالزت اريالالات الالالد  الحمالالرالمسالالتخدمة فالالي الدراسالالة مقارنالالة بالالالعزالت التالالي تمت
 .بفوارق  حصائية متباينة في مجمل ا رير معنوية

 .والحساسية لممضادات الجرثومية دم الحمربمية عمى تمزن كريات ال(: العالقة بين القا 17.4الجدول )
P (Fisher's 

exact) 

Agglutination of RBCs 
Antimicrobial 

Positive (n= 28) Negative (n=16) 



% No. % No. 

0.05 3.6 1 25 4 Vancomycin 

1 60.7 17 62.5 10 Ciprofloxacin 

1 35.7 10 37.5 6 Rifampicin 

1 78.6 22 81.3 13 Nalidixic acid 

0.09 17.9 5 43.8 7 Penicillin 

0.05 50 14 81.3 13 Amoxacillin + 

clavulanic 

0.13 14.3 4 37.5 6 Trimethoprim 

 
مت خالل متابعتنا لالالدب العلمالي عالت ربما تنفرد الدراسة الحالية ب ذا العالقة النا و           

العالقالالة بالاليت قابليالالة عالالزالت هالالذا الجالالراثي  علالالى مالالا يصالالير الالالى  راثي  الماالالورات المعويالالة لالال  نجالالدجالال
. فالي حاليت اظ الرت الدراسالة الحاليالة  والحساسية للمدالادات الجرثوميالة تلزت اريات الد  الحمر

ات العالالزالت  الغيالالر ملزنالالة اانالالت ااثالالر حساسالالية للمدالالادات المسالالتخدمة وهالالذا ربمالالا يالالدل علالالى 
وارق االحصالائية فالي النتالائج اانالت مساهمة هذا العامل بفوعة هذا الجراثي  بالرر  مت اوت الفال

 رير معنوية .
 حفظة والحساسية لممضادات الجرثومية:امتالك عزالت المكورات المعوبة لمم18.4.
محفظالالالالالة العالقالالالالالة بالالالالاليت امالالالالالتالا عالالالالالزالت الماالالالالالورات المعويالالالالالة لل(  19.4)يبالالالالاليت الجالالالالالدول  

لت جميالالالالال  المسالالالالتخدمة فالالالالي الدراسالالالالة ا ذ لظ الالالالرت النتالالالالائج  وحساسالالالاليت ا للمدالالالالادات الجرثوميالالالالة
العالالزالت الغيالالر حاويالالة علالالى المحفظالالة هالالي األاثالالر حساسالالية للبنسالالليت مقارنالالة مالال  العالالزالت النالالي 

 .( 2P = 0.04) وبفالالارق  حصالالالائي معنالالالوي  % (مقابالالالل صالالالفر  34.3 % )تمتلالالا المحفظالالالة 
وبصالالالالال عالالالالا  فالالالالات العالالالالزالت ريالالالالر الحاويالالالالة علالالالالى المحفظالالالالة اانالالالالت األاثالالالالر حساسالالالالية لاالالالالل مالالالالت 

لواساسالاليت ا االمواساسالالليت + حالالامس الاالفيولنالالا والمثبالالري  الثالثالالي الفاناومايسالاليت ا السبروف
مقارنالالالة بالالالالعزالت الحاويالالالة علالالالى المحفظالالالة ولاالالالت بفالالالوارق  حصالالالائية ريالالالر معنويالالالةا بينمالالالا اانالالالت 
العزالت الحاوية علالى المحفظالة هالي األاثالر حساسالية لاالل مالت الريفالاديت و حالامس النالداسالا 

 .ولات بفوارق  حصائية رير معنوية
 

 .(: العالقة بين امتالك المحفظة والحساسية لممضادات الجرثومية 18.4ول )الجد
P (Fisher's 

exact) 

Presence of capsule 
Antimicrobial 

Positive (n= 9) Negative (n=35) 



% No. % No. 

1 11.1 1 11.4 4 Vancomycin 

0.72 55.6 5 62.9 22 Ciprofloxacin 

0.25 55.6 5 31.4 11 Rifampicin 

0.66 88.9 8 77.1 27 Nalidixic acid 

0.045 [S] 0 0 34.3 12 Penicillin 

0.28 44.4 4 65.7 23 Amoxacillin + 

clavulanic 

0.66 11.1 1 25.7 9 Trimethoprim 

*[S] = Significant                                                                                                    
ااالالالدت الدراسالالالات ات بعالالالس عالالالزالت جالالالراثي  الماالالالورات المعويالالالة المقاومالالالة او الحساسالالالة         

وهالالذا (. Huebner et al., 1999; 2000)لمدالاد الفاناومايساليت اانالت حاويالة علالى المحفظالة 
زالت يتفالالق مالال  نتالالائج الدراسالالة الحاليالالة التالالي لالال  تظ الالر فالالرق معنالالوي فالالي حساسالالية او مقاومالالة العالال

الحاويالالالالة علالالالالى المحفظالالالالة تجالالالالاا هالالالالذا المدالالالالاد. ومالالالالت خالالالالالل متابعتنالالالالا لالالالالالدب العلمالالالالي لالالالال  تحالالالالدد 
الدراسات السابقة حساسالية عالزالت هالذا الجالراث   الحاويالة علالى المحفظالة للمدالادات الجرثوميالة 
االخالالر  . فالالي حالاليت اظ الالرت نتالالائج الدراسالالة الحاليالالة ات العالالزالت التالالي التحتالالوي علالالى المحفظالالة 

سالالالالية لمدالالالالاد البنسالالالالليت مقارنالالالالة مالالالال  العالالالالزالت الحاويالالالالة علالالالالى المحفظالالالالة بفالالالالارق اانالالالالت ااثالالالالر حسا
 الجراثي . تلا فوعةيدل على مساهمة المحفظة في ربما  معنويا وهذا 

 : ة لممضادات الجرثوميةأنواع المكورات المعوية والحساسي19.4.

سالالالالية عزولالالالالة والحساالعالقالالالالة بالالالاليت لنالالالالواع الماالالالالورات المعويالالالالة الم ( 20.4)يبالالالاليت الجالالالالدول  
 .Eالمسالالالتخدمة فالالالي الدراسالالالة ا  ذ لظ الالالرت النتالالالائج لت جميالالال  عالالالزالت  للمدالالالادات الجرثوميالالالة

faecalis  اانت رير حساسة ) مقاومالة( للفاناومايساليت مقارنالة بالانواع العالزالت األخالر  )صالفر
اانالت  E. faecalis ت عالزالت  (. P= 0.002) وي الالالال( وبفالارق  حصالائي معن35.7 %% مقابالل

ريفالالالالالاديت وحالالالالالامس النالداسالالالالالا مقارنالالالالالة بالالالالالانواع العالالالالالزالت األخالالالالالر  وبفالالالالالوارق األاثالالالالالر حساسالالالالالية لل
االوطالى حساسالية للسبروفلواساساليت   E. faecalisبينما اانالت عالزالت  . حصائية رير معنوية

والبنسليت واالمواساسليت + حامس الاالفيولنا والمثبري  الثالثي ولات بفوارق  حصائية ريالر 
   .معنوية

 .المكورات المعوية والحساسية لممضادات الجرثومية (: أنواع 19.4الجدول )
P (Fisher's 

exact) 

Species of enterococci 
Antimicrobial 

E. faecalis (n= 30) Other species (n=14) 



% No. % No. 

0.002 [S] 0 0 35.7 5 Vancomycin 

1 60 18 64.3 9 Ciprofloxacin 

1 36.7 11 35.7 5 Rifampicin 

0.43 83.3 25 71.4 10 Nalidixic acid 

0.48 23.3 7 35.7 5 Penicillin 

0.18 53.3 16 78.6 11 Amoxacillin + 

clavulanic 

0.7 20 6 28.6 4 Trimethoprim 

*[S] = Significant                                                                                        

مالت  %(14)التالي وجالدت ات  (.22.)نتائج الدراسة الحاليالة مال  دراسالة حنالا حنالو  ل  تتفق      
مالالت عالالزالت االنالالواع  %(12)حساسالالة لمدالالاد الريفالالاديت مقارنالالة بالالال اانالالتE. faecalis عالالزالت 
نالالالت حساسالالالة لمدالالالاد الفاناومايسالالاليت . امالالالا اختلفالالالت مالالالت تلالالالا العالالالزالت اا %(2.26) واالخالالالر ا

العالالزالت  مالالت تلالالا %(.2)التالالي بينالالت ات  (222.)وجماعتالالا  Eignerالنتالالائج الحاليالالة مالال  دراسالالة 
. و ربمالالا ياالالوت سالالبب هالالذا االخالالتالا هالالو ااتسالالاب صالالفة المقاومالالة اانالالت حساسالالة ل الالذا المدالالاد

ل ذا المداد اما عت طريالق الطفالرات الوراثيالة او العناصالر الناقلالة مالت العالزالت المسالتوطنة فالي 
ة للمدالالالاد وبالتالالالالي انتصالالالارها بصالالالال متزايالالالد المستصالالالفيات والتالالالي رالبالالالا ماتحمالالالل صالالالفة المقاومالالال

امالالا تفسالالر المقامالالة المتعالالددة لعالالزالت . ( Austin et al., 1999; Murray,2000  )وسالالري  
في القناة المعوية لذا تاالوت بتمالاس  الماورات المعوية لاون ا جز  مت الجراثي  المتواجة طبيعيا

ة والتالي مالت المماالت ات تحمالل جينالات مباصر م  العديد مالت لجالراثي  المتواجالدة فالي هالذا المنطقال
مقاومة قابلة لالنتقال الى الماورات المعوية بواسطة االقترات ا واذلا مت المماالت ات تاتسالب 

ماالالورات جالالدة خالالارج القنالالاة ال دالالمية من الالا الالمقاومالالة مالالت الجالالراثي  الموجبالالة لصالالبغة االالرا  المتوا
 .   (Moellering, 1998)العنقودية 

ريالر معنويالة فالي  ينولونالاتتجالاا مدالادات الاو E. faecalis عالزالت  بالالرر  مالت حساسالية     
الدراسالالة الحاليالالة مقارنالالة مالال  حساسالالية عالالزالت انالالوع العالالزالت االخالالر . فقالالد جالالا ت هالالذا النتالالائج 

اانالت مقاومالالة  E. faecalis التالالي بينالت ات عالالزالت  (224.)وجماعتالا  Udoمتفقالة مال  دراسالالة 
 مقاومة لعزالت االنواع االخر  .  %(42)باللمداد السبروفلواسيت مقارنة  %(22)بنسبة 

قابليالالالة المقاومالالالة  تمتلالالالا E. faeciumمالالت جانالالالب اخالالالرا ااالالدت  الدراسالالالات ات عالالالزالت         
 & E. faecalis (Jawetz et al., 2004; Eatonالمتعددة للمدادات الحيوية ااثر مت عزالت 



Gasson, 2001)   تلالالا الدراسالالات. وقالد يعالالز  ذلالالا . االات  نتالائج الدراسالالة الحاليالة لالال  تتفالالق مال
د الفاناومايساليت بفعالل مقاومالة ذاتيالة انت جميع الا مقاومالة لمدالاا E. faecalisالى ات عزالت  

امتالا الالا لقابليالالة علالالى مقاومالالة مدالالادات حيويالالة اخالالر  من الالا  VREوماتسالالبة ا وتظ الالر عالالزالت 
 Mundy et al., 2000)      االمينواالياوسيدات والبيتاالاتالا  والاالياوساليدات والمااروليالدات

Liassine et al., 1998 .(يفسالر حساسالالية ومقاومالة عالزالت وهالذا ربمالالا VRE  مالالت نالوع E. 

faecalis  للمدالالادات المسالالتعملة بالالالرر  مالالت عالالد  وجالالود فالالرق معنالالوي عنالالد مقارنت الالا مالال  عالالزالت
 االنواع االخر  في الدراسة الحالية.



 االستنتاجات
                                 اذ عزاببببب    سببببب    ،فبببببس ا  سببببب   تختلبببببم ا ختببببب  جبببببرالمك اات بببببيرا  اات يمببببب  تسببببب    .1

 .ت   ت ذ  ترضم  تختلف  ي     ا  لر تس      خت   ااق  ة اا يام  %(1.28)
 ا ختب  ي ت  ا لبر ا  بياع وبميع  فبس جتمب    ه E. faecalisاظهر  اادراس  ا  اا يع  ..

ي  سب   البا اا يعب    E. faeciumااترضبم  اا  تجب  عب  ا بياع هبذا ااجب س لبك ملمب  اا بيع 
E. gallinarium  يE. avium . 

يعتبببر    ات يرا  اات يمببب  ي بببم  جببب س   بببا صببب      سببب  عبببدك يجبببيد فبببري ت  بببي   بببم  .3
 ااتص  م  ) اايافدم  ياارالدم  فس ااتستوفى( . ي يعم  ااترضى

تسبب هك  زمببب دة ضبببرايته   ر تببب  ا ياتببا   اتببت ع عبببز   اات ببيرا  اات يمببب   م بب  اادراسببب  .4
يت هببببب  ا تببببب   ا بببببزمك ااهمتي مسبببببم  ، يااج تم مبببببز ، ياا مت   تببببب ز ، يا اتصببببب ي   اخ مببببب  

يجببيد ت بب م   ببم    بب ار ك تبب ، ياتت  هبب  الت فظبب   ه رمبب  ، يتلببز   رمبب   ااببدك اا تببرااظ
 . تااا يااا ز   فس ا ت جه  اتلع 

على ت يم  ااغو ء اا مبي  خب ر  ااجسبك اا بس  ته عز   اات يرا  اات يم  ل  لماظهر   .5
 . (P=0.002)اتض د اا  سلس    زم دة تق يتته ت  ي  اا يت لمره 

تق يتبب  تلببع ااج تم مببز ا ببز   اات ببيرا  اات يمبب   فبب ري ت  ببي  تبب   ا ببزمك ارت بب ا ا تبب   .6
ا تببب    بببذاع يجبببيد ارت ببب ا ت  بببي   بببم  ي  .(P=0.043)اتضببب د ااتل بببرمك اال لبببس  اا بببز  

فضبببب  عبببب  يجببببيد   .(P=0.001)اتضبببب د اا  سلسبببب   يتق يتبببب  اا ببببز  ا ببببزمك اا مت   تبببب ز 
علببى ا اتصبب ي   اخ مبب  ااا ممبب  ياتت  هبب  الت فظبب  تبب   مبب  اا ببز  ل  لع لبب  ت  يمبب  

 . على ااتيااس( P=0.045, P=0.047  )مسلبباتض د اا   تق يتته 
ا ببببببا تبببببب   اا لي س سببببببلم ، ااسمفيتي سببببببمك،  تالقبببببب  اظهببببببر  جتمبببببب  اا ببببببز   تق يتبببببب  .7

ي   بببب  افضببببا ااتضبببب دا  تبببب   مبببب   ا تي س سببببلم ، ااتتراسبببب  لم  ي ا رلريت مسببببم .
 ببب تل اا  اد سبببع  يااس ريفلي سبببم  يخلبببما ا تي س سبببلم  هبببس   هبببااا بببز     س سبببم 

 E. faecalis       تضبب ف  اامبب   بب تل اا  فمي  ببع .  تبب  ا  تق يتبب  جتمبب  عببز  
تق ر بببب  تبببب  تق يتبببب  عببببز    (p=0.002)اتضبببب د ااف   يت مسببببم  اظهببببر  فبببب ري ت  ببببي  

 ا  ياع ا خرى .



                                                     

 التوصيات
 (، ي   تمبب تبب  تصبب در اخببرى)  مممبب ،  ذاممبب ،  ميا مبب عببزا جببرالمك اات ببيرا  اات يمبب   .1

 .ت  اا ز   ااترضم  فيع  ت  تتتل   ت  عياتا  دراس  تق ر   ياجراء
دراس  تدى ا تو را ياع اات يرا  اات يم  داخا ااتستوفم   يذابع   زاهب  تب   تب ذ   ..

 اارده  ، اا  تلم  فس اا قا ااص س ، ااتا  خ ي مره .ص    اا تلم   يااي دة،

اغببرل  ااتوببخما ااجرلببيتستخت برا  ا اا تببا ااريتم ببس  ببير فبستاسبتخداك اايسببا اا .3
 ااتوخما ااسرم  اهذه ااجرالمك يتتمزه  ع  اات يرا  ااتيج   اص غ   راك .

ت اببب  التضببب دا  اا ميمببب  ي ببب  خا ااتضببب دا  ااتر  ا تلبببا  سبببت ت ا   ااتيصبببم   .4
 . ظهير عز   اات يرا  اات يم   ااتت ددة ااتق يت  التض دا 

 DNAاغببرل ت لمببا   زتمببدا    PCRاسببتخداك تق مبب    دملبب  يسببرم   تلببا تق مبب   .5
يا  تببببب ا  صبببببف  ااتق يتببببب  التضببببب دا  ااجرليتمببببب يااتبببببس تسببببب عد فبببببس اا وبببببم عببببب  

م  يات رف  فمتب  اذ ااتظهرم  ااخ ص    ات يرا  اات يم  ااتق يت  اتض د ااف   يت مس
.ي ذاع دراسببب  جم مببب   بببيا اامببب   ا اتصببب ي    ببب  تلبببع ااتق يتببب  ذاتمببب  اي ت تسببب  
 ااخ ص   جرالمك اات يرا  اات يم  .
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 (1يهحك رلى )

 

 

 

 سخًبرة انبٍبَبث نهًرضى انذاخهٍٍ فً انذراستا

 

 

 

  

 

 حسهسم االسخًبرة -1

 انجُس : -2

 انعًر -3

 انسكٍ -4

 َىع انًبء نالسخخذاو انبشري  -5

 َىع انًرٌض )رالذ ، خبرجً( -6

 َىع انعٍُت انًأخىرة -7
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(         2 )



 3 

 

(         3 )



 4 

 
(         4) 

 (         6) 

 

 
A A B C D E F G H I1 I J K L M N O P Q R S T U V W 

1 1 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

1 2 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 2 

1 3 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

1 4 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

1 5 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

1 6 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 1 

1 7 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 1 

1 8 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 1 

1 9 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

1 10 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

1 11 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 1 

1 12 1 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 1 2 

1 13 1 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 3 1 



 5 

1 14 1 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 2 2 

1 15 1 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 3 2 

1 16 1 3 + + + + d - + + + d - + - + + + + - 3 2 

1 17 1 3 + + + + d - + + + d - + - + + + + - 3 1 

2 18 2 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 2 

2 19 2 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 2 

2 20 2 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

2 21 2 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

2 22 2 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 1 

2 23 2 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 2 

2 24 2 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 3 1 

2 25 2 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 3 2 

2 26 2 3 + + + + d - + + + d - + - + + + + - 3 2 

2 27 2 4 + + d + + - - + + + + - + + - + + - 1 1 

3 28 3 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 2 

3 29 3 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

4 30 4 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

4 31 4 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

4 32 4 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 2 2 

5 33 5 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

5 34 5 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

5 35 5 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

5 36 5 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 3 1 

6 37 6 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

6 38 6 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

6 39 6 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 3 1 

7 40 7 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 2 

7 41 7 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 1 1 

8 42 8 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

9 43 9 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 1 

10 44 10 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 
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(         6) 

 

 
A A B C D E F G H I1 I J K L M N O P Q R S T U V W 

1 1 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

1 2 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 2 

1 3 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

1 4 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

1 5 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

1 6 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 1 

1 7 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 1 

1 8 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 1 

1 9 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

1 10 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

1 11 1 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 1 

1 12 1 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 1 2 

1 13 1 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 3 1 

1 14 1 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 2 2 

1 15 1 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 3 2 

1 16 1 3 + + + + d - + + + d - + - + + + + - 3 2 

1 17 1 3 + + + + d - + + + d - + - + + + + - 3 1 

2 18 2 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 2 

2 19 2 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 2 

2 20 2 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

2 21 2 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

2 22 2 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 1 

2 23 2 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 2 

2 24 2 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 3 1 

2 25 2 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 3 2 

2 26 2 3 + + + + d - + + + d - + - + + + + - 3 2 

2 27 2 4 + + d + + - - + + + + - + + - + + - 1 1 

3 28 3 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 2 

3 29 3 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

4 30 4 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

4 31 4 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

4 32 4 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 2 2 

5 33 5 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

5 34 5 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

5 35 5 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

5 36 5 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 3 1 

6 37 6 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

6 38 6 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 

6 39 6 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 3 1 

7 40 7 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 2 

7 41 7 2 + + + + + - - + + - - - - + - + + - 1 1 

8 42 8 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 1 1 

9 43 9 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 2 1 

10 44 10 1 + + + + + - - + + + - - - - - + + - 3 1 
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 (6يفخبح يهحك رلى )

A  عذد عسالث انًكىراث انًعىٌت = 

B ( 5=يسحبث انهىزحٍٍ ،4=زرع انذو ، 3= انخروج، 2=االدرار ،1= انعٍُبث انًرضٍت وشًهج =

= يسحبث 8= يسحبث يٍ حمٍحبث االرٌ انىسطى ، 7= يسحبث انحروق، 6انًسحبث انًهبهٍت ، 

 انُخبع انشىكً . = عٍُبث يٍ سبئم11=يسحبث يٍ انمشع ،9انجروح، 

C ( 1=اَىاع انًكىراث انًعىٌت انًعسونت وشًهج= E. faecalis،2= E. faecium ،                           

 E. gallinarium =3     ،E. avium  =4. 

D ( ًيٍ 6.5= انًُى ف )%NaCl.  ( ، يىجبت )+(-.سبنبت ) 

E ( 9.6= انًُى فً وسط رو )Ph . ( ، يىجبت )+(-سب ).نبت 

F ( سبنبت.-)+( يىجبت ، ) يئىٌت. 11= انًُى فً درجت حرارة 

G  ( سبنبت.-)+( يىجبت ، ) يئىٌت. 45= انًُى فً درجت حرارة 

H ( ًحهٍىرٌج انبىحبسٍىو.1.114=انًُى ف )% ( ، يىجبت )+(-.سبنبت ) 

I .( سبنبت.-)+( يىجبت ، ) = اَخبج انصبغبث انصفراء 

J . ( سبنبت.-) )+( يىجبت ، = انحركت 

K  انخفبعم يع انًصم انًضبد=D . ( ، يىجبت )+(-.سبنبت ) 

L  ) ( سبنبت.-)+( يىجبت ، )= حخًرسكرٌبث ) سكروز، الكخىز، يٍُخىل، كهكىز. 

M .( سبنبت.-)+( يىجبت ، ) =حخًر سكر انسىربخىل 

N = ( ، يىجبت )+(  سبنبت.-حخًر سكرسىربىز ) 

O = ( سبنبت.-ت ، )حخًر سكررافٍُىز  )+( يىجب 

P = ( ، يىجبت )+(  سبنبت.-حخًر سكرادوٍَخىل ) 

Q = ( ، يىجبت )+(  سبنبت.-حخًر سكرارابٍُىز ) 

R = ( ، يىجبت )+(  سبنبت.-حخًر سكر زاٌهىز ) 

S( ، يىجبت )+(     سبنبت.-= حخًر انكهٍسرول ) 

T= ( ، يىجبت )+(     .ٍٍسبنبت.-ححهم االسكىن ) 

U = ( سبنبت-ٍس.       )+( يىجبت ، )اَخبج انكخبن 

V = ( ، يىجبت )+(       ٍٍسبنبت-ححهم انجالح ) 

W = .يحههت نهذو يٍ 3يحههت نهذو يٍ َىع انفب، 2= يحههت نهذو يٍ َىع بٍخب، =  1وشًم )  ححهم انذو =

 َىع كبيب (
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 نًرضى( حىزٌع انعسالث انجرثىيٍت حسب انًُبرج انًرضٍت وجُس ا7يهحك )

 
Gender of patients  

Total of 

isolates 

Male Female Specimen 

% No. % No. % No. 

38.6 17 41.2 7 58.8 11 Urine 

22.7 11 50 5 50 5 Stool 

9 4 0 1 111 4 Vaginal swabs  

6.8 3 66.6 2 33.3 1 Tonsilar swabs 

6.8 3 66.6 2 33.3 1 Burn swabs 

4.5 2 50 1 50 1 Blood 

4.5 2 50 1 50 1 Pus from middle ear 

2.2 1 1 1 100 1 Wound swabs 

2.2 1 100 1 1 1 Sputum 

2.2 1 1 1 1 1 CSF 

111 44 45.4 20 50.5 24 Total(44) 
 

 ( حىزٌع انعسالث انجرثىيٍت حسب انًُبرج انًرضٍت وعًر انًرضى 8يهحك )

Total Age of patients Specimen 

45+ 30-44 16-29 <16 

% No. % No. % No. % N

o. 

% N

o. 

38.6 17 35.3 6 29.4 5 11.7 2 23.5 4 Urine 

22.7 11 21 2 20 2 31 3 31 3 Stool 

9 4 25 1 75 3 1 1 1 1 Vaginal 

swabs  

6.8 3 111 3 1 1 1 1 1 1 Tonsilar 

swabs 

6.8 3 1 1 33.3 1 33.3 1 33.3 1 Burn swabs 

4.5 2 1 1 1 1 1 1 111 2 Blood 

4.5 2 111 2 1 1 1 1 1 1 Pus from 

middle ear 

2.2 1 1 1 111 1 1 1 1 1 Wound 

swabs 

2.2 1 111 1 1 1 1 1 1 1 Sputum 

2.2 1 1 1 1 1 1 1 111 1 CSF 

111 44 34.1 15 27.2 12 13.6 6 25 11 Total(44) 
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 برج انًرضٍت وَىعٍت انًرضىًرثىيٍت حسب انُ( حىزٌع انعسالث انج9يهحك )

 
Total of isolates Type of patients  

 

Specimen 

 

In patient Out patient 

% No. % No. % No. 

38.6 17 76.5 13 23.5 4 Urine 

22.7 11 61 6 41 4 Stool 

9 4 75 3 25 1 Vaginal swabs  

6.8 3 66.6 2 33.3 1 Tonsilar swabs 

6.8 3 111 3 1 1 Burn swabs 

4.5 2 111 2 1 1 Blood 

4.5 2 1 1 111 2 Pus from middle ear 

2.2 1 111 1 1 1 Wound swabs 

2.2 1 1 1 111 1 Sputum 

2.2 1 111 1 1 1 CSF 

111 44 70.4 31 29.5 13 Total 
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 ب انعٍُبث انًرضٍت ( حىزٌع عىايم انفىعت بحس11يهحك )
Virulence factors 

Cap* ARBCs* Adh* Bio* B-L* G* H* Specimen 

 No.(%) No.(%) No.(%) No.(%) No.(%) No.(%) No.(%) 

5(29.4)   15(88.2) 14(82.3) 12(70.5) 10(58.8) Urine(17) 

1(10) 5(50) 6(60) 7(70) 5(50) 3(75) 3(30) Stool(10) 

1 3(75) 3(75) 2(50) 2(50) 3(75) 1(25) Vaginal 

swabs (4) 

1 2(66.6) 2(66.6) 1(33.3) 3(100) 3(100) 2(66.6) Tonsilar 

swabs(3) 

1(33.3) 1(33.3) 3(100) 2(66.6) 2(66.6) 3(100) 1(33.3) Burn 

swabs(3) 

1(50) 2(100) 2(100) 2(100) 2(100) 1 (50) 2(100) Blood(2) 

1(50) 1(50) 1 (50) 1 (50) 1 (50) 1 (50) 1 Pus from 

middle 

ear(2) 

0 1(100) 1(100) 1(100) 1(100) 1(100) 1(100) Wound 

swabs(1) 

1  1(100) 1(100) 1(100) 1(100) 1(100) Sputum(1 

1 1(100) 1(100) 1(100) 1(100) 1(100) 1(100) CSF(1) 

9(20.4) 28(63.6) 31(70.5) 34(77.3) 32(70.5) 31(70.5) 22(50) Total(44) 

 
* H= Production of haemolysin , G= Gelatinase , B-L= B-Lactamase , Bio=        

Biofilm form , Adh= Adhesion of epitheial cells, ARBCs= Agglutination of 

RBCs , Cap= Capsulles 
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 انجرثىيٍت حسب انعٍُبث انًرضٍت ( حسبسٍت نهًضبداث11يهحك رلى )  

 
Antimicrobials* sensitivity  

 

 

 

 

 

E T

E 

C

X 

 

A 

M 

C

T

X 

TM AMC P NA RA CIP VA Type of 

sambel 

     No.(% No.(%) No.(%) No.(%) No.(%) No.(%) No.(%) 

1 1 1 1 1 5(29.4) 13(29.2) 2(11.2) 15(88.2) 8(47.1) 13(71.4) 3(17.6) Urine(17) 
1 1 1 1 1 2(20) 5(50) 5(50) 8(57.1) 1(10) 7(70) 1(10) Stool(10) 
1 1 1 1 1 1(25) 5(50) 2(50) 2(50) 2(50) 1(75) 1(75) Vaginal 

swabs (4) 
1 1 1 1 1 1(33.3) 2(66.6) 1(33.3) 2(66.6) 1(33.3) 2(66.6) 1 Tonsilar 

swabs(3) 
1 1 1 1 1 1 1(33.3) 1(33.3) 3(100) 2(66.6) 1(33.3) 1 Burn 

swabs(3) 
1 1 1 1 1 1 1(50) 1 1(50) 1 1(50) 1 Blood(2) 
1 1 1 1 1 1(50) 2(100) 1(50) 2(100) 2(100) 1(50) 1 Pus from 

middle 

ear(2) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1(100) 1 1 1 Wound 

swabs(1) 
1 1 1 1 1 1 1(100) 1 1 1 1(100) 1 Sputum(1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1(100) 1 1 1 CSF(1) 
1 1 1 1 1 10(22.7) 27(61.4) 12(27.7) 35(79.5) 16(36.3) 27(61.3) 5(11.4) Total 

 

 
* VA: Vancomycin, CIP: Ciprofloxin, RA: Rafampsin,   NA: Nalidixic acid , 

 P: Pencillin , AMC: Amoxicillin+Clavulanic acid , TM: Trimethoprim,  CTX: Cefotaxime   

AX: Amoxicillin,  CX: Cloxacillin, TE: Tetracycline, E: Erythromycin,  

                       

 



Summary 

 
The present study was conducted throughout the period from 

1/9/2006 to 30/9/2007 in Al-Batol Hospital for Maternity and children 

and Baquba General Hospital. The aims are isolation and identification of 

enterococci from various pathological specimens and to explore certain 

virulence factors expressed by these bacteria and to determine their 

relevance with the antimicrobial sensitivity. 

During the study period, a total of 343 specimens were collected 

from inpatients (213) and outpatients (120) complaining various 

infections. 143(41.7%) were males and 200 (58.3%) were females. 

Throughout the study, 44 (12.8%) isolates of enterococci were recovered 

from various specimens. The isolation rates were as follows, 17(17%) 

from urine, 10(55%) stool , 4(16%) vaginal swabs , 3(5%) throat swabs 

3(8.3%) burn swabs , 2(10%)blood culture , 2(7.7%) middle ear swabs, 

1(9.1%) wound swabs,1(5.3%) sputum and 1(5.3%) cerebrospinal fluid.  

The study showed that Enterococcus faecalis was the most 

predominant species recovered 30(68.2%), followed by         

Enterococcus faecium 10(22.7%), Enterococcus  gallinarium 3(6.8%) 

and Enterococcus  avium 1(2.3%). Furthermore, the results revealed that 

there was insignificant relationship between enterococcal species and 

patient's gender (P=0.25), age (P=0.13) and type of patients (P=0.4).The 

mean age of patients was (32.8±17.2). 

Investigations to explore certain virulence factors that may have a 

role in enterococcal pathogenesis revealed that 22(50%) of the isolates 

were produce hemolysin type Gamma , while10(22.7%) isolates produce  

type alpha, and 12(27.3%)%) isolates produce type beta.   

Having other virulence factors, the result found that 31(70.5%)  of 

isolates were gelatinase producer,32(72.7%) were β- lactamase producer, 

34(77%) were Biofilms former, 33(75%) were abale to adhere to 

epithelial cells,28(63.6%) were abale to agglutinate human RBCs , and 

9(20%) having capsule . 

The antimicrobial sensitivity by disc diffusion method showed that 

all enterococcal isolates were resistant (100%) to cloxacillin, cefatoxime, 

amoxicillin, tetracycline and erythromycin. However, (79.5%) were 

sensitive to nalidixic acid and (61.4%) were sensitive to aech of 

ciprofloxacillin and amoxicillin-clavulonic acid.enterococcal isolates 

showed varied sensitivity rate to other antimicrobials; rifampicin, 

(36.4%), pencillin (27.3%), trimethoprime(22.7%), and vancomycin 

(11.4%). 

 

 



 

 

 

 

However, The production of hemolysin and agglutination of RBCs 

had insignificant effect on the resistance of isolates to antimicrobials. 

While had significant relationship between production of gelatinase and 

resistance to trimethoprime (P=0.043), Production of β-lactamase and 

resistance to penicillin (P= 0.001), ability of Biofilms formation and 

resistance to penicillin (P= 0.002). isolates that able to adhere to epithelial 

cells and having capsule weresignificant resistance to penicillin            

(P= 0.045) .  

The results were also revealed that all isolated of   E. faecalis, were 

significant resistant to vancomycin comparing with other enterococcal  

species (P=0.002). However, there was insignificant differences between 

E. faecalis and other species regarding sensitivity to other antimicrobials 

included in the study. 
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