
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تكريت

كلية العلوم

ذهبية دراسة بكتريولوجية وراثية لبكتريا المكورات العنقودية ال
المقاومة للمثسلين المعزولة من أخماج مختلفة

رسالة تقدمت بها  

هيلين صباح صديم الدوري

2016/جامعة تكريت /بكالوريوس علوم الحياة

جامعة تكريت–الى مجلس كلية العلوم 

االحياء المجهرية/وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم الحياة 

بأشراف 

قناة محمود عطية. د.م.أ



ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره ِبْسِم َّللاه

ِ الهِذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه ا﴿ ُُ ِعوَ اْلَحْمُد َلِِله ها ْلِكَتاَب َولَْم َيْجَعْل لَه ها  (1)جا ما

ا لُِيْنِذرَ  ُُ َوُيَبش  َبأْسا ا ِمْن لَُدْن ِمِنيَن الههِذيَن َيْعمَ َشِديدا ْْ هالَِحاِ  أَنه َر اْلُمه لُهوَن الَّه

ا  ا َحَسنا ﴾(2)لَُهْم أَْجرا

َّدق َّللا العظيم

(2-1)االيةسورة الكهف 



الخالصة

من عدة مستشفيا  ( 2017)عينة في الفترة ما بين تشرين األول إلى كانون األول ( 186)تضمن  الدراسة جمع 

عزل أنواع اليرموك ،ومدينة الطب في محافظة بغداد، ومستشفى تكري  التعليمي في محافظة َّالح الدين لغرض)

بيل خمج الجروح ، خمج الحروق ، خمج الس)مختلفة أخماجالمكورا  العنقودية الموجبة لَّبغة كرام المعزولة من 

ابليتها وكذلك لغرض التعرف على مدى ق( البولي ، خمج التهاب األذن الوسطى ، وكذلك من تلوث َّاال  العمليا  

كون هذه المقاومة هي من أكبر المشاكل Methicillin Resistance Staphylococcusالمثسلينعلى مقاومة 

Mec)والتحديا  الطبية المنتشرة في العالم والتقَّي جزيئيا عن ثالثة جينا  وهي  A )،(Coa) ،(hly ) بشكل

وإنتاجها ألغلب عوامل الضراوة ،عزلة باالعتماد على مقاومتها للمضادا  الحيوية 26وقد تم انتخاب . متخَّص 

لتقييم Staph.saprophyticusعزال  4و Staph.epidermidsعزال  8و  Staph.aureusعزلة 17بواقع 

حيث PCRالمتسلسل المتبلمربواسطة بادئا  متخََّّة وبطريقة تقنية الفاعل Hlyو Coaو Mecaانتشار جين 

بينما وجود % ( 34.62)وبنسبة Staph.aureusمن عزال 9فيMecaبوجود جين PCRأظهر  نتائج ال 

فوجد في HIyأما الجين Staph.epidermidوStaph.aureusعزلة من 19في %( 73.1)بنسبة Coaجين 

، وقد Staph. Saprophticurو Staph. epidermidsو Staph.auruesفي %( 88.46)عزلة وبنسبة 23

.  وجد بأنُ ال توجد عالقة بين انتشار الجينا  وموقع اإلَّابة



الفصل األول 

    Introductionالمقدمة 

يكهون إن المكورا  العنقودية الذهبية من أهم األنواع في عائلة المكورا  مهن الناحيهة الطبيهة والهذي

لقنهاة التنفسهية ويوجد في الهواء والتربة وفي األغشية المخاطية والجلد وا، واسع االنتشار في الطبيعة

 Staphylococcus، وإن النهوع (Herbert et al. , 2001)العليها والقنهاة الهضهمية فهي اإلنسهان 

aureusزء هو من أكثر أنواع المكورا  العنقودية إمراضيُ، فعلى الرغم من كون هذا النوع هو ج

ُا تتفهاو  بهيNormal fLoraالطبيعية الفلورامن  ن إال أن لُ قدرة كبيرة على إحهداث أخمهاج متنوعه

شهار وذلهك لقهدرة ههذا النهوع علهى االنت،أخماج الجلد البسيطة إلى األمراض الجهازيهة المههددة للحيهاة 

Coagulaseوامتالكُ العديد من عوامل الضراوة مثل عوامل السطحية واالنزيمها  كهأنزيم الهتجلط 

– Bاالكتهاميزوأنهزيم البيتها  Lactamase ة التهي لهها دور كبيهر فهي اإلَّهابالهذيفانا وكهذلك تمتلهك

الدراسة على وتتركز وغيرها  Enterotoxinالمعوي الذيفانو Hemolysinالمحلل للدم كالذيفان

الرئيسهية فهي هذه البكتريا بسبب ظهور سالال  مقاومة للمضادا  الحيوية، فهي تعتبر من المسببا 

انحاءوبنسب مرتفعة في جميع Nosocomial infectionsعدوى المستشفيا 



Methicillin Resistant Staph.aureusللمثسلينالمكورا  العنقودية المقاومة وتعتبر  (MRSA) ههي مهن

األفهراد أكثر الممرضا  خطورة في الجلد واألنسجة الرخوة وغالباا تقاوم أغلب المضادا  الحيويهة ،وأن بعهض

المرضاألَّحاء قد يكونوا حاملين لهذا 

ألىراثية أدى إن استخدام تقنيا  حديثُ نتيجة التطور الكبير في علم األحياء المجهرية وتقنيا  الهندسة الو

ة ذا  وكذلك العناَّر الوراثي، سرعُ في الكشف عن جينا  عوامل الضراوة أو المقاومة للمضادا  الحيوية

.دون اللجوء إلى اختبار حساسية المضادا  الحيوية والعزل والتشخيصباألمراضيةالعالقة 

اا للكشف بعض جينا  عوامل الضراوة والمقاومة للمضادا  الحيوية خَّوَّ PCRوقد تم استخدام طريقة ال 

-: التالية  أالهدافولهذا قد جاء  الدراسة الحالية لتحقيق ، MRSAلبكتريا ال 

التهاب األذن ، والحروق ، من خمج الجروح )مختلفة أخماجمن Staphylococcus.sppعزل بكتريا –1

( .وكذلك من تلوث َّاال  العمليا  ،الوسطى 

.الزرعيةوعن طرق األوساط الكيموحيويةتشخيص البكتريا بالطرق –2

.للمثسلينالمقاومة العزال قيد الدراسة وتحديد للعزال إجراء فحص الحساسية –3

.قيد الدراسةللعزال إجراء تشخيص لعوامل الضراوة –4

د واالستفادة في تشخيص هذه البكتريا في تحديPolymerase chain reaction PCRعمل اختبار  –5

لديها عن طريق (Coaأنزيم التجلط ،Hly،الهيمواليسين،Mecالمثسلينمقاومة )بعض عوامل ضراوتها 

واالختالف بين عوامل الضراوة بين البكتريا قيد الدراسة   Specific primersالمتخََّّة البرايمرا 

.للمثسلينالمقاومة 



الحيوية المستخدمةالمضادات :الفصل الثالث 

الشركة التركيز الرمز اسم المضاد 

VancomycinVA5
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Ampicillin sulbactamAM20

CefachlorCFC30

Ciprofloxacin CIP5

AmikacinAK30

GentamicinCN10

NitrofurationF100

OxacillinOX5

LevofloxacinLEV5

TrimethoprimTMP5

MethicillinMEC10



 Antibiotic sensitivity testالحساسية للمضادا  الحيوية وقد تم اجراء فحص 

kirby)اعتماداا على ما جاء في           وذلك  et al.,1996  ) العزال تحديد وبعدها تم

أنواع من عوامل 6عن التحري وبعدها تم Methicillinالميثيسيلينالتي لها مقاومة للمضاد 

:  الضراوة وهي

Blood Hemolysinالتحري عن انتاج االنزيم المحلل للدم . 1 test 

DNaseللالتحري عن االنزيم المحلل . 2 test    

  Protease testالتحري عن انتاج االنزيم الهاضم للبروتين . 3

 urease testاليوريزالتحري عن انتاج انزيم . 4

Lecithinaseاللسيثينيزوالاليبزالتحري عن انزيم . 5 and Lipase 

Betalactamaseالبيتاالكتميزالتحري عن انتاج انزيم .  6 test

عن طريق البكتيرية للعزالتالمحتوى الوراثي و بعدها تم دراسة 

عزلة من البكتيريا باالعتماد على مقاومتها للمضادا  26اختيار حيث تم الجينوميDNAال استخالص 

أالذنمن التهاب 7من الجروح، وعزال 10الحيوية وإنتاجها ألغلب عوامل الضراوة واختير  بواقع 
لغرض استخالص  UTIمن التهاب المسالك البولية 2من الحروق، و2من تلوث الَّاال  ،و5الوسطى ،و

:وذلك حسب الطريقة التالية DNAال 



24لمدة أالنابيبالبكتيرية ،وحضنت بالعزالت  Brain Heart Brothمل من وسط مرق القلب والدماغ 5لقح .1

Ependrofابندورفمل منه إلى أنابيب 2ْم ،ثم نقل 37ساعه ب tube  ووضعت فيMicro centrifuge لمدة

.دورة ،وتم التخلص من الرائق واالحتفاظ بالراسب 14000دقائق وب 5

.وذلك لغسل الخاليا البكتيرية من العوالق كالوسط وغيرها TE bufferمن محلول 500µlتعليق الخاليا ب أعيد .2

ْم للتخلص من جدار 37لمدة ساعـة بأالنابيب،ومن ثم مزج بلطف وحضنت  Lysozymeمن محلول 50µlأضيف .3

.الخاليا البكتيرية 

Proteinasمن محلول 10µlوSDSمن  محلول20µlوSTEمن محلول 500µlأضيف التحضينبعد .4 k   وتم،

Proteinasْم ،حيث يستخدم55مزج الخليط وحضنت االنابيب لمدة ساعه ب  k   لتعطيل عمل البروتينات من خالل

سخ فهو عامل محطم قوي للبروتينات أيضاً ومنظف أيوني سالباً يقوم بمSDSأما للبروتينات الببتيديةأالواصرتحطيم 

. DNAالغشاء الخلوي والعمل على فصل البروتينات المرتبطة مع جزيئة ال

14000ومن ثم فصل المزيج ب أالنابيبالكحول ومزج بقلب ايزوميرمن محلول كلوروفورم 750µlأضيف بعدها .5

ويرسبها ويبقى SDSيزيل ال وأنماDNAبه الاليتأثردقائق، حيث يعمل محلول كلوروفورم هو مذيب عضوي 5لمدة 

.في الطور المائل DNAال

Eppndrofالعليا بأنبوب جديد الطبقهاخذت . 6 tube 750واضيف ايضاµl الكحول ايزوميركلوروفوممن محلول

.دقائق 5لمدة 14000ثم فصل المزيج ب 

من محلول أمونيوم 100µlالعليا أيضاً بأنبوب جديد وأضيف حجم مضاعف من االيثانول المبرد والطبقهاخذت . 7

(.  ببطئيترسب النه)DNAدقائق لترسيب ال 10ْم لمدة 5،ومن ثم وضعت االنابيب ب اسيتيت

.دقائق وأخذ الراسب وأهمل العالق 10لمدة 14000رسب المزيج ب . 8



زي بجهاز النبذ المركأالنابيبإيثانول ، ثم رسب  % 70مل من محلول 500أضيف . 9
دقائق، وبعدها أهمل العالق ،واحتفظ بالراسب ، وجفف  5لمدة 14000الَّغير ب 
من العالق بُ من DNAلقَّر ال% 70، حيث يعمل االيثانول بالحاضنُأالنابيب
المركبا 

لترسيب من الماء المقطر بعد جفاف اإليثانول وترك  األنابيب قليالا 100µlأضيف .10
.ْم لحين االستعمال -20ثم حفظ  بدرجة DNAال 

nanodropوقد تم قياس تركيز ونقاوة الدنا بواسطة جهاز 

ورحلت العينات كهربائيا للتأكد من وجود الدنا 

-: Polymerase chain reactionتفاعل البلمرة المتسلسل 

  Specific primersالبادئات النوعية المستخدمة .1

Mec)استخدم  البادئا  التي تستهدف التسلسال  المشتركة النوعية للجينا   A .Cog 
.hIy ) والتي تشفر لكل من

1 – mec A : - Methicillin Resistance Staphylococcus aureus

2 – Cog : - coagulase enzyme

3 – hly : - hemo lysine factor



وفق الجدول التالي 

المستخدمةالنوعية البادئات 

Refrains Primers sequence(5-3)PrimersGene

Ameen,2014))AAAATCGATGGTAAAGGTTGGCForwardmec A

AGTTCTGCAGTACCGGATTTGCreverse

(Tiwn,2008)GATTTTGGATGAAGCGGATTForwardCoa

ATACTCAACCGACGACACCGreverse

(Ariyanti et al.,2011)GGTTTAGCCTGGCCTTForwardHly

CATCACGAACTCGTTCreverse



مكونات تفاعل البلمرة 

المتسلسلتفاعل البلمرة جدول مكونا  

الكليالحجمالحجمالمكونات

Go Tag master Green10مل

مل20
Forward1مل

Reverse1مل

DNAمل4القالب

مل4مقطرماء



:البلمرةبرامج 

Mecلجين PCRال برنامج جدول  A

الدورانعددالمدةالحرارةدرجاتالخطوات

initial

denaturation

95c5min

30 cycles Denaturation95c1m

Annealing58c1min

Extension72c1min

Final extension72c5 min



(Coa)لجين  PCRال جدول برنامج 

الدورانعددالمدةالحرارةدرجاتالخطوات

Initial

denaturation

94c4min

30 cycles

Denaturation92c30 sec

Annealing54c1min

Extension72c2min

Final extension72c5 min



(hIy)لجين  PCRال برنامج جدول 

الدوراتعددالمدةالحرارةدرجاتالخطوات

initial

denaturation

94c5min

30 cycles
Denaturation94c30 sec

Annealing52c1min

Extension72c30 sec

Final extension72c5 min



النتائج والمناقشة:الفصل الرابع 

أعداد ونسب العينات الموجبة والسالبة(1_4)جدول 

نسبة العينات الموجبةالعينات السالبةالعينات الكـــليةمصدرالعزل

عزلها من 

العينات 

المعتمدة 

لكل مصدر

النسبةالعدد

المئوي

%ة

النسبة العدد

%المئوية

النسبة العدد

%المئوية

7037.602111.304926.3470خمج الجروح

خمج االذن 

الوسطى

5228.0126.454021.576.9

خمج السبيل

البولي

4323.102312.362010.846.5

84.3042.1142.1550خمج الحروق

تلوث صاالت

العمليات

137.000136.99100

1861006032.2212667.78المجموع



المشخصةللعزالتوالنوعي األجماليالعزل (2_4)جدول 

النسبة المئويةعدد العزالتالعزالت الجرثومية

للعزل األجمالي

ة النسبة المئوي

للعزل النوعي

Staph .aureus6836.5553.96

Staph . epidermis3820.4330.16

Staph . saprophyticus94.827.15

Staph .equorum21.061.58

Areococcuse .virdans42.23.18

Psedumonus spp52.683.97

12667.74100المجموع



النسبة المئوية للعينات المشخصة( 3_4)جدول 

العزالت

خمج السبيل خمج الحروقخمج الجروح

البولية

خمج التهاب االذن 

وسطى

تلوث صاالت 

العمليات

العدد

النسبة

ةالنسبالعدد%

%

ةالنسبالعدد

%

النسبةالعدد

%

ةالنسبالعدد

%

Staph 

.aureus2620.6310.79118.732318.2675.55

Staph . 

epidermis1612.732.3843.17118.7443.17

Staph . 

sprophytic

us

53.970021.5821.5800

Staph 

.equorum00000010.7910.79

Areococcus

e .virdans21.58000010.7910.79

Psedumon

us spp.000032.3821.5800

4938.8843.172015.84031.741310.3المجموع



توزيع مصادر الخمج والنسب وفق الجنس( 4-4)جدول

%النسبة المئوية عدد العزالتالجنسمصدر الخمج

خمج الجروح

2217.46ذكر

2721.43انثى

خمج االذن الوسطى

2519.86ذكر

1511.90انثى

خمج السبيل البولي

32.38ذكر

1713.49انثى

32.38ذكرخمج الحروق

10.79انثى

1310.31تلوث صاالت العمليات

126100المجموع



Staphylococcusلبكتريا المكورات العنقودية الكتاليزاختبار 1-4صورة 



المانيتولتخمر سكر 2-4صورة 



التشخصيةالكيموحيوبةاالختبارات 5-4جدول 
->+تحلل الدم

مقاومحساسحساسNovobiocinمضاد 

Urease+++

DNase+--

Lecithinas+++

Proteinas+++

Lipase+++
التخثر في طريقة 

Coagulase byالشريحة

Slid

+--

التخثر في طريقة االنبوبة 

Coagulase by tube
+--

>-+المانيتولتخمرسكر

---الحركة

+++الكاتاليز

---االوكسيديز
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Staphylococcusمن قبل بكتريا الهيمواليسينانتاج انزيم 4-4صورة 



Staphylococcusمن قبل بكتريا DNaseانتاج انزيم ال 5-4صورة 



Staphylococcusمن قبل بكتريا اليوريزانتاج انزيم 6-4صورة



Staphylococcusمن قبل بكتريا الليسيثنيزانتاج انزيم 7-4صورة 



Staphylococcusمن قبل بكتريا البروتيزانتاج انزيم 8-4صورة 



Staphylococcusانتاج انزيم المخثر للبالزما من قبل بكتريا 9-4صورة 



استجابة المكورات العنقودية للمضادات الحيوية(4-6) جدول

 Staph. Aureusاالستجابةالمضاد

52العدد الكلي

Staph. Epidermis

29العدد الكلي

Staph saprophyticus

6العدد الكلي 

%النسبةالعدد %النسبةالعدد %النسبةالعدد 

CFCR4892.312793.10583.33

S47.6926.90516.67

I000000

MECR4586.542793.10466.66

S59.6226.90116.67

I23.850016.67

SAMR4484.622586.21466.66

S11.9213.45116.67

I713.46310.34116.67

FR4076.932793.10466.66

S611.5413.45116.67

I611.5413.45116.67

OXR4382.692696.55166.66

S911.5413.45583.33

I000000

VAR3057.691862.06350

S2038.461137.93350

I23.850000

TMP

R2548.12268.96350

S2751.92724.14350

I000000



CNR2853.841965.51233.34

S1936.53724.14466.66

I59.62310.3300

AkR2955.771655.16116.67

S2140.381241.38466.66

I23.8513.45116.67

ClpR2242.221758.62116.67

S26501241.38466.66

I47.6900116.67

LevR26501034.48116.67

S2344.231862.06583.33

I35.7814.4500

NovR1019.3006100%

S4280.72910000

I000000



اختبار الحساسية بالمضادات الحيوية 10-4صورة 



Novobiocinمضاد 11-4صورة 



طريقة تفاعل بأستخدامالتشخيص الجزيئي لبعض جينات بكتريا المكورات العنقودية 

المتبلمرةالسلسلة 

العدد الكلي للعينات المستخلصة(7-4)جدول 

Staph.sprophyticus Staph.epidermis Staph.aureus العدد الكلي مصدر العزلة

0 3 7 10 خمج الجروح

0 2 0 2 خمج الحروق

1 1 5 7 خمج االذن الوسطى

0 1 1 2 خمج السبيل البولي

0 1 4 5 تلوث َّاال  العمليا 



االكاروزبهالم DNAالالترحيل الكهربائي لعينات 12-4صورة 



(PCR) المتبلمرعن طريق تقنية التفاعل  MecA التحري عن جين

Detection of (MecA) by using polymerase chain reaction(PCR)

األصابةفي المكورات العنقودية حسب موقع mecAالنسبة المئوية النتشار جين  ( 8_4)جدول 

النسبةالعددنوع العزلةالمصدر

Staph.aureus519.2خمج الجروح

Staph.aureus13.90خمج االذن الوسطى

Staph.aureus311.52تلوث صاالت العمليات

934.62المجموع



المعزولة من Staph.aureusبكتريا عزالتلدنا (PCR)نتائج تفاعل البلمرة المتسلسل 13-4صور

MecAخمج الجروح واألذن الوسطى وتلوث صاالت العمليات لجين ال 

.100pb DNA leaderالدليل الحجمي 1المسار 

.الجروحعزالتمن دنا MecAناتج جين 8و7و6و3و2المسار 

.  تلوث صاالت العملياتعزالتمن دنا MecAناتج جين 15و 14و13المسار 

.خمج األذن الوسطىعزالتمن دنا MecAناتج جين 16المسار 



PCRالمتسلسل المتبلمربطريقة التفاعل ( coa)التحري عن جين 

Detection of (Coa) by using polymerase chain reaction(PCR)

coaالمكورات العنقودية في  النسبة المئوية النتشار جين ( 9_4)جدول 

وفق موقع االَّابة

النسبةالعددنوع العزلةالمصدر

staph.aureus726.9خمج جروح

staph.epidermedis27.69خمج حروق

staph.aureus415.42خمج األذن الوسطى

staph.aureus415.39تلوث صاالت العمليات

staph.aureus13.85خمج السبيل البولي

staph.epidermedis13.85

1973.1المجموع



المعزولة من خمج Staphylococcusعزالتلدنا PCRنتائج تفاعل البلمرة المتسلسل 14-4صورة 

Coaالجروح وخمج االذن الوسطى وخمج الحروق وخمج السبيل البولي وتلوث صاالت العمليات لجين

100pb DNA leaderالدليل الحجمي 1المسار 

الجروح عزالتمن دنا Coaناتج عملية تضخيم جين 3و2المسار 

الحروقعزالتمن دنا Coaعملية تضخيم جين 4المسار 

السبيل البوليعزالتمن دنا Coaعملية تضخيم جين 5المسار 

االذن الوسطىعزالتمن دنا Coaعملية تضخيم جين 6المسار 

تلوث صاالت العملياتعزالتمن دنا Coaعملية تضخيم جين 8و7المسار 



pcrالمتسلسل المتبلمرطريقة تفاعل بستخدامhIyالتحري عن جين 

Detection of (hIy) by using polymerase chain reaction(PCR)

المكورات العنقودية وفق موقع اإلصابةعزالتفي hIyبين النسبة المئوية النتشار جين ( 10-4)جدول 

النسبةالعددنوع العزلة المصدر

Staph.aureus726.9خمج الجروح

Staph.epidermis27.69

Staph.aureus415.39خمج االذن الوسطى

Staph.epidermis13.85

Staph.sprophyticus13.85

Staph.aureus13.85خمج السبيل البولي

Staph.epidermis13.85

Staph.epidermis27.69خمج الحروق

Staph.aureus415.39تلوث صاالت العمليات

2388.46المجموع



المعزولة من خمج الجروح Staphylococcusعزالتلدنا PCRنتائج تفاعل البلمرة المتسلسل 15-4صورة 

Hlyوالحروق واالذن الوسطى والسبيل البولي وتلوث صاالت العمليات لجين

. 100bp DNA leaderالدليل الحجمي 1المسار 

.خمج الجروحعزالتمن دنا hIyناتج عملية تضخيم جين 19و18و17و5و3و2المسار

.خمج الحروقعزالتمن دنا hIyناتج عملية تضخيم جين 4المسار 

.خمج األذن الوسطىعزالتمن دنا hIyناتج عملية تضخيم جين 8و7و6المسار 

.السبيل البوليعزالتمن دنا hIyناتج عملية تضخيم جين 10و9المسار 

.تلوث صاالت العملياتعزالتمن دنا hIyناتج عملية تضخيم جين 16و14و12و11المسار 



MRSAالعزالتلتشخيص PCRمقارنة بين الطريقة التقليدية والطريقة ال 4-8

MRSAال PCRيوضح المقارنة بين الفحص التقليدي و طريقة ال( 11_4)جدول

عةالطريقة المتب

في التشخيص

عدد عزالت

Staph.aur

us

النسبة 

المئوية

عدد عزالت

MRSAالنسبة المئوية%

الطريقة 

التقليدية

5259.774586.54

PCR1765.35934.62طريقة 



االستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس 

االستنتاجات 
، سطى أذن و، حروق ، جروح )المختلفة األخماجبكتريا المكورا  العنقودية يشيع وجودها في إن .1

لكل من %( 7.15)و %( 30.16%( )53.96)وبنسبة ( ثلوث َّاال  العمليا  
Staph.aureus         وStaph . epidermids  وStaph . saprophyticus .

، %(26.34)49احتل  أخماج الجروح المرتبة األولى من حيث نسبة العزل الموجب وبنسبة . 2
، وخمج %(10.8)20، وبعدها خمج السبيل البولي %(21.5)40تالها خمج االذن الوسطى 

%( .6.99)13،أما تلوث الَّاال  فقد عزل بنسبة %( 2.15)4الحروق 

%( .53.96)عزالا حيث احتل  أالنواعالمكورا  العنقودية الذهبية أكثر . 3

 ,CFC , MECأظهر  المكورا  العنقودية مقاومة عالية للمضادا  الحيوية حيث قاوم  . 4
SAM , F , OX , VA, TNP , CN , Ak , CIP , Lev , NOV  وحسب النسب التالية

%(  57.47)و %( 58.62%( )80.46%( )81.61)و %( 83.90)و %( 87.36)و(91.95)
. على التوالي %( 56.32)

ابقة  في جميع بشكل كبير بالمقارنة مع البحوث السللمثسلينزيادة المكورا  العنقودية المقاومة . 5
. المعزول منها باإلضافة إلى وجودها بشكل كبير في َّاال  العمليا  األخماج

MecA )) انتشار الجين. 6 Methicillin Resistant Staph aureus المسْول عن مقاومة
Coagulasa (Coa)اما جين %( 34.62)في المكورا  العنقودية الذهبية وبنسبة المثسلينمضاد 

 (hly )بينما الجين %( 73.1)فوجد في المكورا  العنقودية الذهبية والجلدية وبنسبة 
Hemolysin ( . 88.46)فوجد في المكورا  العنقودية الذهبية والجلدية والمترممة وبنسبة%



التوصيات 

أثرهاألظهارللمثسليناالهتمام بدراسة بكتريا المكورا  العنقودية المقاومة –1

َّادر في عدوى المستشفيا  والتوسع في مجال االبحاث الخاَّة بعزلها من ماألمراضي

ة من مختلفة ودراستها دراسة شاملة وواسعة التعمق بدراسة مقاومتها للمضادا  الحيوي
.  الجانب الجزيئي  

ضبط االهتمام بإجراء فحص الحساسية في تحديد المضادا  الحيوية باإلضافة إلى–2

بشكل َّرف المضادا  الحيوية في الَّيدليا  وتثقيف المرضى من خطورة استخدامها
.  عشوائي وحسب المزاج 

.الجرثومية الموجودة أالنواعإجراء دراسا  أخرى عن باقي –3

ثومية استخدام التقنيا  الوراثية الحديثة األخرى لتعزيز تشخيص األنواع الجر–4

.واختالف األنواع فيما بينها اعتماداا على هذه الطرق الجزيئية الحديثة

ضرورة االهتمام باألنزيما  وعوامل الضراوة التي تنتجها هذه الجراثيم ووجوب–5

بين إجراء دراسا  أخرى مماثلة وبشكل اوسع للتوَّل إلى أسباب أنتشار هذه الَّفا 
.  األجيال وإمكانية الحد منها



شكرا ألصغائكم


