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 الخالصة   

عينة مختلفة  في الفترة ما بين تشرين األول إلى كانون األول  186تضمنت الدراسة جمع       

مننن عنندة مستشننفيات واليرمننوة اومدينننة الظننب فنني ممافشننة برنندادا ومستشننفى تكريننت   2017

التعليمي في ممافشة صالح الدين لررض عزل أنواع المكورات العنقودية الموجبة لصبرة كرام 

مصادر مختلفة خمج الجروح ا خمج المروق ا خمج السبيل البنولي ا خمنج األ ن المعزولة من 

الوسظى ا وك لة من تلوث صاالت العمليات ( للتعرف على مدى قابليتها على مقاومة المثسلين 

Methicillin  والتقصي جزيئيا عن ثالثة جينات متخصصة وهنيMecA  ا Coa اhly  وقند .

%منن 26.34% ا منهنا 67.78أعظت نتيجة موجبه وبنسنبة  عينة 126أشهرت الدراسات بأن 

% 2.15%منن خمنج السنبيل البنولي و10.8% من خمج األ ن الوسظى و21.5خمج الجروح و

%  من تلوث صناالت العملينات اوالتني تضنمنت األننواع الجرثومينة 6.99من خمج المروق و 

 , Staphylococcus aureus  Staphylococcus Saprophyticusالتالينننننة 

Staphylococcus epidermids,  اPsedurmonus.spp . Aerococcus viridans , 

staphylococcus equorum اما فيما يخن  عوامنل الضنراوة فقند أشهنرت النتنائج قندرةS. 

aureus  على إنتاجHaemolycin   و  86.76بنسنبةDNas  و 89.7بنسنبة %ureas  بنسنبة

بنسننننننننننننبة  Protase% و 52.94% ا47.05بنسننننننننننننبة  Lipaseا  Lecithanase%و   98

%. 83.82بنسبة  coagulase% واألنزيم المخثر 47.61بنسبة  β-Lactameas% و58.82

 % وإننننننزيم 28.94بنسنننننبة  HaemoLycinفقننننند انتجنننننت  S.epidermidisأمنننننا بكترينننننا 

Lecithanase وانتجنت اننزيم الينوريز 15.68بنسبة %Ureas  ولنم تنتجنت كنل مننDNas   ا

Lipase   اβ_Lactamase  اCoagulase  ا بينمناS. saprophyticus  فأنتجنتUreas  و

Lecithanas  نوعننام مننن المضننادات  11فقننظ ولننم تنننتج بنناقي عوامننل الضننراوة .وقنند تننم أختيننار

واقننل  Methicillinو Cefachlorالميويننة ا كانننت المكننورات العنقوديننة اكثرمقاومننة   لمضنناد 

عزلننة باالعتمنناد علننى مقاومتهننا للمضننادات  26. وتننم انتخنناب  Levofloxacinمقاومننة لمضنناد 

 .Sعننزالت 8و   S. aureusعزلننة   17الميويننة وإنتاجهننا ألعلننب عوامننل الضننراوة بواقننع 

epidermids  عزالت 4وS. saprophyticus  لتقييم كل منن جينناتMecA   وCoa  وHly 

 PCRمينث أشهنرت نتنائج ال   PCR بواسظة بادئات متخصصة بتقنية تفاعنل البلمنرة المتسلسنل

  Coa%  بينمنا وجنود جنين 34.62وبنسنبة  S. aureusعزالت من  9في MecAبوجود جين 

فوجنند فنني  HIyأمننا الجننين   S. epidermidو S. aureusعزلننة مننن  19% فنني 73.1بنسننبة 



ا وقند S. Saprophyticusو   S. epidermidsو  S. aurues% في 88.46عزلة وبنسبة 23

 بأنه ال توجد عالقة بين انتشار الجينات وموقع اإلصابةوجد 

     Introduction المقدمة 

تعتبر المكورات العنقودية ال هبية من أهم األننواع فني عائلنة المكنورات منن النامينة الظبينة      

وتتميزبأنها واسعة االنتشار في الظبيعةا ا  تتواجند فني الهنواا والتربنة وفني األعشنية المخاظينة 

(ا يعتبنر Herbert et al. , 2001الجلد والقناة التنفسنية العلينا والقنناة الهضنمية فني اإلنسنان وو

بأننه منن أكثنر أننواع المكنورات العنقودينة إمراضنيها علنى  Staphylococcus aureusالنوع 

إال أنه يتمينز فني قدرتنه فني إمنداث  Normal fLoraالرعم من كونه جزا من الفلورا الظبيعية 

أخمنناج متنوعننهم تتفنناوت بننين أخمنناج الجلنند البسننيظة إلننى األمننراض الجهازيننة المهننددة للمينناةا 

وأننزيم  Coagulaseوالمتالكه العديد من عوامل الضراوة مثل عوامل السظمية وأنزيم التجلظ 

لهننا دور كبيننر فنني اإلصننابة  كنن لة امتالكهننا النن يفانات التنني B – Lactamaseالبيتننا االكتنناميز

 ,. Ferry et alوعيرها و  Enterotoxinو ال يفان المعوي  Hemolysinكال يفان المملل للدم 

(ا يعتبر ه ا النوع البكتيري متميزا من خالل شهور سالالت مقاومة للمضادات الميويةا 2005

وبنسنب  Nosocomial infectionsل لة اصبح من المسببات الرئيسية في عندوى المستشنفيات

( وقنند تبننين مننن  Koziol – montewka et al .,2006مرتفعننة فنني جميننع انمنناا العننالم و

 S.aureus% من عزالت المستشفيات للمكورات العنقودية ال هبية 70الدراسات  أن ما يقارب 

والتني كاننت الخنظ الندفاعي   Beta lactamهي مقاومة للمضنادات الميوينة السنيما منن اننواع 

 (.  Mccarthy et al., 2004في المعالجة الظبية متى وقت قريب واألول 

كننأول مضنناد لعننالج اإلصننابات الناتجننة عننن  Penicillinتننم اسننتخدام المضنناد الميننوي البنسننلين 

بكتريا المكورات العنقوديةا واعتبر كعالج ناجح في بداية األربعينناتا وبسنبب سنوا اسنتعمالها 

( ا ونتيجة لتلة المقاومة فقند Chambers and Deleo, 2009فقد شهرت عزالت مقاومة له و

ا Methicillinاكتشفت أجينال جديندة منن تلنة المضنادات تعمنل ضند هن ي البكترينا وهنو مضناد 

(ا Klevens et al., 2007و Oxacillnك لة استخدمت مضنادات أخنرى شنبه مصننعة مثنل ال 

 1961ومة لمضناد المثسنلين عنام سبب االستخدام العشوائي له ي المضادات شهور أول مالة مقا

( اإن شهور المقاومة لمضادات البنسلين شبه المصننعة والظبيعينة أدت Jarvis et al ., 2007و



ا وشنكلت S. aureusإلى صعوبة معالجة االصابات الناجمة عنن المكنورات العنقودينة والسنيما 

 (.Kim et al.,2006تمديام للعاملين في الصمة و

 Methicillin Resistant S.aureus (MRSA)قودينة المقاومنة للمثسنلين تعتبر المكنورات العن

مننن أكثننر الممرضننات خظننورة فنني الجلنند واألنسننجة الرخننوة وعالبننام مننا تكننون مقاومننة ألعلننب 

المضننادات الميويننةا وأن بعننض األفننراد األصننماا قنند يكونننوا منناملين لهنن ا الممننرض البكتيننري 

 (. Ibler and Kromann , 2014و

إن سننبب المقاومننة للمكننورات العنقوديننة السننيما لمضننادات مجموعننه البيتاالكتننام يننأتي مننن      

قابليتها على إنتاج أنزيم البيتنا الكتناميز إضنافة النى قابليتهنا فني توليند مقاومنة داخلينة منن خنالل 

 Penicillinالنن ي يعمننل علننى تقليننل كميننة البننروتين الننرابظ للبنسننلين MecAامتالكهننا لجننين 

binding protein  وه ا البروتين يكون قليل األلفة لالرتباظ بمضادات البيتاالكتام وChan et 

al ., 2016 ),  وعلننى الننرعم مننن أن بكتيرينناS. aureus  هنني العامننل الرئيسنني فنني اإلصننابة

علننى MRSAبعنندوى المستشننفيات والمجتمعننات الممليننة ا فقنند أصننبح االنتشننار المتزاينند لبكتريننا 

 MRSA لم يعند انتشنار جنراثيم, (Singh et al., 2014ومشكلة إكلينيكية رئيسية مستوى العالم 

قند تنم اإلبنال   MRSA مقتصرام على مرضنى المستشنفيات مينث أن مناالت العندوى بالجرثومنة

المكتسنبة منن  MRSA وفي اآلوننة األخينرة ا أصنبمت سنالالت اعنها بشكل متزايد في المجتمع

ا  (.  Al Zahrani, 2011و               المجتمع أكثر انتشارم

إن استخدام تقنيات مديثنه نتيجنة التظنور الكبينر فني علنم األميناا المجهرينة وتقنينات الهندسنة    

الوراثية أدى ألى إمكانية الكشف عن جيننات عوامنل الضنراوة أو المقاومنة للمضنادات الميوينةا 

ن اللجنوا إلنى اختبنار مساسنية المضنادات وك لة العناصر الوراثية  ات العالقة باألمراضنية دو

 ( .Nassif and sansonetti,1986الميوية والعزل والتشخي              و

للكشنف عنن بعنض جيننات عوامنل الضنراوة والمقاومنة للمضنادات   PCR وقد تم استخدام تقنية 

اليننة لتمقيننق الميوينة خصوصننام لالننواع البكتيريننة المقاومننة للمثسنلينا ولهنن ا جنناات الدراسنة الم

  -أالهداف التالية  : 

.جمننع عينننات المصننابين بأخمنناج الجننروح والمننروق واال ن الوسننظى ومننن تلننوث صنناالت 1

 العمليات.



 من عينات االخماج . Staphylococcus .عزل وتشخي  األنواع من جنس 2

زالت .تقييم مقاومة العزالت المشخصة ضد أنواع مختلفنة منن المضنادات الميوينة وتمديند العن3

 المقاومة للمثسلين.

 . التمري عن بعض عوامل الضراوة في العزالت قيد الدراسة.4

واالستفادة منه في تمديد بعض عوامل Polymerase chain reaction PCR . عمل اختبار 5

( عننن  Coaاانتنناج أنننزيم الننتجلظ  Hlyا انتنناج الهيمواليسننين  Mecالضننراوة ومقاومننة المثسننلين

واالخننتالف بننين عوامننل الضننراوة بننين   Specific primersظريننق البرايمننرات المتخصصننة 

 البكتريا قيد الدراسة المقاومة للمثسلين.

 

 

     


