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 الملخص

من مسحات االنف وایدي الكادر العامل وادرارهم  Staphylococcus aureusتضمنت الدراسة عزل وتشخیص افراد المكورات العنقودیة القیحیة 
للفترة من والمستحضرات الدوائیة ومن البیئة (المكائن، خزانات التحضیر، التعبئة، الجدران، هواء القاعات) وألقسام مختلفة في مصنع ادویة نینوى 

واجري  .API Staphویة والفسلجیة والمصلیة وباستخدام . شخصت العزالت باستخدام االختبارات الكیموحی2011ولغایة ایار/ 2010تشرین الثاني/
عزلة اذ كانت  60هو  Staph.aureusاختبار الحساسیة للمضادات الحیویة .اظهرت النتائج ان عدد العزالت الكلي للمكورات العنقودیة القیحیة 

%. كما وعزلت انواعها االخرى 4.3% ومن البیئة االنتاجیة 5% ومن المستحضرات الدوائیة 40نسبة عزلها من االنف واالیدي واالدرار للكادر 
 APIدیة . استخدمت العدة التشخیصیة الخاصة بالمكورات العنقو Staph. epidermidis ،Staph .hominins ،Staph .xylosusوبنسب اقل 

Staph.  لتأكید التشخیص ولتحدید النوع الحیويBiotype .وكان هناك تشابه بالتسلسل الحیوي لبعض العتر ذات المصادر البشریة والحیوانیة .
 Slide MRSA Detectionباستخدام العدة التشخیصیة الختبار التالزن للشریحة  MRSAشخصت العزالت المقاومة للمضاد الحیوي للمثسیلین 

Kit  من انوف وایدي الكادر العامل في بیئة االنتاج. كما تبین ان جمیع االنواع حساسة للمضادات الحیویة 55% من البیئة وبنسبة 25وكانت %
CRO30 ،VA30  ،و السیفالوثین في حین ابدت مقاومتها لكل من المضاد الحیوي االوكسي تترساكلینGN10 ،P10 ،C30  وCFM.  
 المقدمة

وخاصة  Staphylococcusتعد جرثومة المكورات العنقودیة 
من اكثر انواع البكتریا  Staph.aureusالمكورات العنقودیة القیحیة 

الممرضة انتشارًا في الطبیعة ومن اكثرها اهمیة من الناحیة الطبیة 
والصحیة كونها سببًا مهمًا في العدید من االصابات . تتراوح شدتها 
بین المعتدلة والممیتة وتعتمد في امراضیتها على عوامل انزیمیة وسمیة 

اختراق انسجة الجسم المختلفة اضافة وقابلیتها على االلتصاق وعلى 
 .Penicillin [1]الى قابلیتها على مقاومة المضادات الحیویة مثل 

تعد جزء من النبیت الطبیعي المتواجد في مقدمة الخیشوم االنفي 
والجلد، وتسبب مدى واسعًا من االصابات تشغل بصورة مباشرة او 

عدوى العتر الدائمة غیر مباشرة عن طریق الهواء ویمكن التقلیل من 
.عرفت هذه البكتریا منذ زمن بعید إال  [2] بالنظافة والتعقیم والتطهیر

انها الزالت تعد االكثر اهمیة كممرض لحاالت فردیة مستوطنة او 
جماعیة داخل المستشفیات او خارجها فالذي جلب انتباه الباحثین في 

الحیوي  مجال الطب والصحة العامة، وجود عزالت مقاومة للمضاد
الذي یؤثر  Penicillinaseالبنسلین بسبب قدرتها على انتاج انزیم 

تم استعمال بنسلینات  1960الكتام. وفي بدایة عام -على حلقة البیتا
نصف مصنفة كالمتسیلین واالوكزاسیلین والتي ادت الى زیادة اهمیة 

الكتام في معالجة االصابات المتسببة بجرثومة -مضادات البیتا
ات العنقودیة القیحیة.ان مقاومة المكورات العنقودیة القیحیة المكور 

الكتام قد تحدث -للمضاد الحیوي المثسیلین ومضادات مجموعة البیتا
الكتامیز كما ان لهذه البكتریا القدرة على تولید -نتیجة انتاج انزیم البیتا

مقاومة داخلیة من خالل خفض كمیة البروتین الرابط للبنسلین 
)PBP2ا یعمل على تحملها التأثیر القاتل لتلك المضادات، وقد ) مم

تعود مقاومتها الى امتالكها للبروتین الرابط للبنسلین المغایر نوع 

)PBP2a الذي یشفر من خالل الجین (MecA وهذا البروتین الرابط ،
الكتام والذي یمنع -یكون ذو القیمة واطئة لالرتباط بمضادات البیتا

نظرًا الهمیة المكورات  . [3] الكتام-دات البیتاالمقاومة لجمیع مضا
والتي لها عالقة  MRSAالعنقودیة القیحیة المقاومة للمثسیلین 

بالصحة العامة، ومقاومتها المستمرة لذا اتجهت انظار هذه الدراسة الى 
عزل انواع بكتریا المكورات العنقودیة القیحیة وتشخیصها من بیئة 

ن فیها وتحدید نسبة انتشارهاوتحدید مصنع ادویة نینوى والعاملی
حساسیة االنواع المشخصة وتحدید العتر المقاومة للمضاد الحیوي 

 Slide MRSAباســـتخدام العدة التشخیصیة  MRSAالمثسیلین 

Detection Kit ومعرفة امتـالك هذه االنواع المقاومة للمضادات.
  . β-lactamaseالحیویة النزیمات 

 المواد وطرائق العمل 
مسحة من اقسام مختلفة من مصنع ادویة نینوى. جمعت  455تم جمع 

مسحة من انوف وایدي الكادر العامل  100من االقسام االنتاجیة و 
) وحتى نهایة 2010في داخل بیئة االنتاج لمدة من بدایة شهر (آذار 

، اخذت المسحات من مختلف المكائن 2011شهر (كانون الثاني) 
واالدوات المستخدمة في القاعات االنتاجیة باإلضافة الى هواء القاعة، 
وتم اخذ المسحات باستخدام مسحات معقمة وضعت في وسط ناقل 

حضرت االوساط الزرعیة حسب تعلیمات  . [4] ونقلت الى المختبر
الشركة المصنعة، فضًال عن استخدام بعض االوساط التي تم 

 Proteaseتاج خمیرة البروتییز تحضیرها في المختبر كوسط ان

[5]Production  ووسط اكار االوكساسلین ،Oxacilline Agar 
 Egg Yolkووسط اكار البیض   Strach Agarاكار النشا  [6]

Agar [7]  والعدة التشخیصیةAnalytic profile index staph( 
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API staph) التي تستخدم للتأكد من انها عائدة لجنس المكورات
 Slide MRSAالعنقودیة من نوع القیحیة والعدة التشخیصیة 

Detection Kit لتشخیص عتر المكورات العنقودیة القیحیة المقاومة ،
 Methicillin resistance Staph.aureus MRSAللمثسلین 

المسحات على  الفرنسیة. لقحت BioMerieuxوهما من انتاج شركة 
ساعة لغرض تنقیة ونمو  24م لمدة °37اكار الدم وحضنت في درجة 

الجراثیم المراد عزلها. نقلت المستعمرات النامیة على وسط اكار الدم 
الى وسط االنتخابي اكار الملح وسكر المانیتول .تم تنقیة العزالت 

.  اجریت [8]المشكوكة بها عدة مرات للحصول على مزارع نقیة 
ختبارات االولیة كالتحلل الدموي واختبار الكتالیز و التجلط والنمو اال

من خالل انتاج  Baird-Parker mediumباركر - على وسط بیرد
الجراثیم الموجبة لخمیرة التجلط مستعمرات سوداء اللون ومنتظمة 

وكذلك النمو على وسط اكار فوكال وجوهنسون  [9 ,10]الشكل
Vogal and Johnson agar   مالحظة ظهور مستعمرات صفراء و

محیطة بحافة سوداء .ولتشخیص عتر المكورات العنقودیة المقاومة 
 Slidexللمضاد الحیوي المثیسلین استخدمت العدة التشخیصیة 

MRSA Kit  وهي من انتاج شركةBioMerieux  الفرنسیة، تم
فحص العینات فقط التي نمت على وسط اكار االوكساسلین  وحسب 

  .العدةتعلیمات 
اجري اختبار الحساسیة للمضادات الحیویة بطریقة االنتشار باألقراص  

والتي تستخدم حالیًا في معظم المختبرات الطبیة العامة والخاصة 
وتهدف هذه الطریقة لمعرفة قطر منطقة التثبیط للنمو الجرثومي وقد 

 Kirbyمن المضادات الحیویة قید الدراسة وحسب طریقة 15اجریت ل

Bauer Disk  المعدلة والموصوفة من قبل منظمة الصحة العالمیة
-HIهنتون المجهز من الشركة - . استخدم وسط اكار مولر)11(

MEDIA تم حضیر معلق من الجراثیم الفتیة مكافئ في عكارته .
خلیة/ملم من انابیب ماكفرالند القیاسیة وذلك  5×1التي تعادل  0.5
 Nutrientمستعمرة فتیة ونقیة الى انابیب حاویة على وسط  5.3بنقل 

broth  ساعة تم  18-16م ولمدة °35وحضنت االنابیب في درجة
مع انابیب ماكفرالند بعدها بغمر مسحة  تثبیت عدد البكتریا  بمقارتها

هنتون وتركت -قطنیة في المستخلص ونشرت على وسط اكار مولر
دقیقة لیحصل التشرب والتخلص من الرطوبة الزائدة. بعدها  15لمدة 

 Bioanalyseتم توزیع اقراص المضادات الحیویة المجهزة من شركة 
م ولمدة °35على سطح الوسط وحضنت االطباق في درجة حرارة 

ساعة بعدها تم قیاس قطر منطقة التثبیط لكل قرص  16-18
  . [11]ومقارنتها مع ما جاء في قیاسات منظمة الصحة العالمیة 

 النتائج والمناقشة
عزلة من جرثومة المكورات العنقودیة القیحیة  60تم الحصول على 

مسحة جمعت من البیئة  455% من مجموع 10.8بنسبة بلغت 
% مسحة من مصادر بشریة 100صنع ادویة نینوى واالنتاجیة لم

بكادر المعامل في االنتاج والذین بتماس مع االدویة. بلغت عدد 
)، 75)، قسم قطرات العیون (80المسحات المأخوذة من قسم الحبوب (

)، 30)، قسم المضادات (45)، قسم االمبوالت (35قسم المراهم (
خل في تحضیر عینات من الماء الخالي من االیونات الدا

) والتي 10)، قسم الشراب وقطرات الفم (30المستحضرات الدوائیة (
)، واالنف واالدرار ومن 30جمعت من ایدي الكادر العامل (

) مسحة 50) مسحة، (30المستحضرات الدوائیة وكانت على التوالي (
) عینة ادرار للمراجعین الى مختبر فحص الطبي باالضافة الى 17و (

مستحضرات دوائیة مختلفة لم یظهر فیها اي تلوث بكتیري ) عینة ل80(
ما عدا عینات ظهر فیها تلوث النواع بكتریا سالبة لصبغة كرام كما 

  .  - 1-موضح في الجدول 
): نسب عزل جرثومة المكورات العنقودیة الذهبیة من بیئة 1الجدول (

انتاج وایدي الكادر العامل في  االنتاج لمصنع ادویة نینوى ومن انوف
  المستحضرات الدوائیة.

عدد العزالت والنسب المئویة  العینات
 المسحات عدد المسحات نوع للمكورات العنقودیة القیحیة %

 4.3 20 435 بیئة االنتاج

 40 40 60 انوف

 20 20 40 االیدي

 Zero 0 عینة 17 االدرار

 Zero 0 عینة 80 مستحضرات دوائیة

فكانت نسب العزل بالنسبة لبیئة االنتاج ولكادر المعامل في االنتاج 
% ومن الكادر 4.3)% حیث نسبة العزل للبیئة االنتاجیة 10.8(

%. بعد زراعة العینات على وسط اكار الدم ظهرت بشكل 40العامل 
ملم  3-2مستعمرات دائریة محدبة ملساء لماعة باقطار تراوحت 

. نقلت الى β-hemolysisكامل للدم وسبب بعض عزالتها تحلل 
وسط سكر المانیتول والملح وانتخبت المستعمرات التي لها القدرة على 
تخمر سكر المانیتول والتي غیرت لون الوسط الى االصفر واجري لها 
اختبار التحري االولي لجنس المكورات العنقودیة كصبغها بصبغة كرام 

) 2لط وانزیم االكسدة. والجدول (والكشف عن انزیم الكتالیز وانزیم التج
  .یوضح نتائج هذه الفحوصات

  ): اختبارات التحري االولي عن المكورات العنقودیة الذهبیة2الجدول (
 العینة

عدد 
 العینات

 انزیم االكسدة انزیم التجلط وسط المانیتول

+ve -ve +ve -ve +ve -ve 

 23 3 4 25 80 35 15 البیئة االنتاجیة

 50 15 15 50 30 70 100 االنف واالیديمسحات 
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): مستعمرات جرثومة المكورات العنقودیة الذهبیة على 1الصورة (
  وسط اكار سكر المانیتول والملح

اتضحت افراد جنس المكورات العنقودیة بكونها موجبة لفحص الكتالیز 
. انتخبت العزالت Streptococci [12]تمیزها عن المكورات السبحیة 

) عزلة من البیئة االنتاجیة و 23الموجبة لالختبارات االولیة وكانت (
) عزلة النوف الكادر العامل وكانت جمیعها موجبة النزیم الكتالیز 50(

وانزیم التجلط وسالبة النزیم االوكسدیز. وللتأكد تم اعتماد االختبارات 
ة على الكیموحیویة االخرى منها اختبار التحلل الدموي وقدرة الجرثوم

  . انتاج انزیم تحلل البروتین وانزیم االمایلیز
  الكیموحیویة للعزالت المنتخبة من): االختبارات 3الجدول (

  المكورات العنقودیة الذهبیة

 نوع العینة
عدد 
 العینات

 Protease API تحلل دموي

β α +  - Staph. 
Aureus Other 

 3 20 1 20 2 21 23 بیئة

 10 40 4 40 6 44 50 االنوف
  

اختبرت قدرة العزالت على انتاج انزیم تحلل البروتین (البروتیز) 
) عزلة من 40) من عزالت البیئة االنتاجیة و (20واظهرت النتائج (

انوف العمال منتجة لالنزیم بداللة ظهور هالة حول المستعمرة نتیجة 

فعل االنزیم باستخدام اكار الحلیب كما استخدم وسط اكار النشا 
للكشف عن انتاج انزیم االمایلیز بداللة ظهور لون ازرق غامق حول 

%) لكل من 60%)، (33المستعمرة بعد اضافة لوجل ایودین ونسبة (
نسبة االنتاج ومن الكادر العامل على التوالي، تم التحري عن انتاج 

. Staphylococcusز والالیبیز من قبل عزالت بكتریا انزیم اللیسیثنی
.اظهرت Staph. aureus) عزلة من 60اظهرت نتائج الكشف ان (

قابلیة النتاج االنزیمات اعاله اذ ظهرت مناطق زرقاء مخضرة حول 
المستعمرات النامیة على وسط اكار البیض واستخدام محلول كبریتات 

بشریط العدة التشخیصیة  النحاس المشبع. تم فحص هذه العزالت
للمكورات العنقودیة ومعرفة تسلسلها الحیوي والتأكد من انها عائدة الى 

 .Staph. aureusنوع المكورات العنقودیة القیحیة 

اما لتشخیص عتر المكورات العنقودیة الذهبیة المقاومة للمضاد  
حة الحیوي المثیلین بتقنیة العدة التشخیصیة الختبار التالزن بالشری

Slid MRSA Detection Kit  اخذت المستعمرات النقیة ألنواع
المكورات العنقودیة القیحیة والتي تم تأكیدها بتقنیة العدة التشخیصیة 
لشریط المكورات العنقودیة، وزعت على وسط اكار االوكساسلین اذ 

)% 55)% من بیئة االنتاج و (25كانت نسبة نموها على هذا الوسط (
  ).4العامل موزعة. كما موضح في الجدول (من كادر 

 ): نسب المكورات العنقودیة الذهبیة المقاومة للمثسیلین قید الدراسة4الجدول (
نوع العینة حسب 

 الموقع
  الحساسة MRSA %MRSA عدد المكورات

MSSA 
%MSSA CONS %CONS 

 14 1 20 4 10 2 7 الشراب

 0 0 100 1 0 0 1 مراهم

 0 0 10 2 10 2 4 مضادات

 60 3 50 1 5 1 5 الحبوب

 60 2 33 1 0 0 3 ماء الالیوني

 - - 40 9 50 11 35 االنف

 - - 100 1 0 0 1 االدرار

 - - 100 1 0 0 4 االیدي

  %30نسبة  Staph. schleiferو  Staph. hominisو  Staph. xylosaالسالبة النزیم التجلط من نوع نوع  CONSعزالت 
  

  

+Ve -Ve 

)1( 
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  ): اختبار التالزن بالشریحة للعتر المقاومة للمثسلین.2الصورة (

  ) النتیجة سالبة.2(    ) النتیجة موجبة.1(
  

 اختبار حساسیة المكورات العنقودیة القیحیة للمضادات الحیویة
) 60اختبرت حساسیة العزالت الجرثومیة قید الدراسة والبالغ عددها (

وتم تحدید قطر منطقة التثبیط  Staph.aureusعزلة تابعة للنوع 
 Vandepitte etباالعتماد على قیاسات منظمة الصحة العالمیة (

al., 2003) تفاوت 1-). اظهرت نتائج االختبار المبین في الشكل (
المقاومة للمضادات الحیویة. اذ كانت اعلى نسبة قدرة الجراثیم على 

%، بینما اقل نسبة 100بنسبة  Cefixime CFM5مقاومة للمضاد 
% 0.0قدرت  CRO30مقاومة كانت للمضاد الحیوي سیفیتراكسون 

%، یلي مضاد 95.5فضال عن حساسیة الجرثومة له اذ قدرت بـ 
Cefixime CFM5   سایكلین من حیث المقاومة المضاد اوكسین تتر

  . %78.8بـ 
 Staph. aureus): النسب النسبة المئویة الفراد 5الجدول (

  المقاومة للمضادات الحیویة قید االستعمال

  التركیز المضاد
Mg/ml 

عدد عزالت 
Staph. 
aureus 

النسبة 
 المئویة

P10 10I.U 38 63 
ME5 5 32 53 

AM10 10 53 88 
KF30 30 40 66 
GN10 10 31 50 
VA30 30 15 25 
C30 30 22 36 
CIP5 5 33 55 
SXT 1.35 20 33 
CFM 5 60 100 
OX 1 34 58 
S 10 39 65 

RA 5 27 35 
AX25 25 33 55 

CRO30 30 0 0 
  

 
): نسب افراد المكورات العنقودیة المقاومة والمتوسطة 1-الشكل (

الحیویة المستخدمة في  والحساسة النواع مختلفة من المضادات
  حساسیة الجرثومة. اختبار

  

  
  

): حساسیة ومقاومة المكورات العنقودیة للمضادات 3الصورة (
  الحیویة المختلفة اذ تظهر حساسیتها تجاه

  Cefitrizone Cefixime,المضادین الحیویین 
  

ـــة المقاومـــة  ان البحـــوث والدراســـات فـــي مجـــال عـــزل المكـــورات العنقودی
مــــن بیئــــة تــــتم فیهــــا صــــناعة االدویــــة والمضــــادات  MRSAللمثســــیلین 

)2( 

-Ve -Ve 
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الحیویــة قلیلــة فــي بلــدنا مقارنــة مــع البحــوث والدراســات التــي اجریــت فــي 
بیئة المستشفیات باعتبارهـا المسـبب الرئیسـي لعـدوى التـي عرفـت بعـدوى 

% مــن المرضــى یحملــون هــذه 9% وان حــوالي 30المستشــفیات بنســبة 
دورًا فـي  Staph.aureusبكتریـا  الجرثومـة فـي مقدمـة المنخـرین. تلعـب

احـــداث العـــدوى لـــذا مـــن الضـــروري تشخیصـــها بســـرعة وذلـــك للســـیطرة 
علیهــا والحــد مــن انتشــارها والتحــري ایضــًا عــن قــدرة جرثومــة المكـــورات 
العنقودیة القیحیة المقاومـة للمضـاد الحیـوي المثسـیلین ممـا لـه اهمیـة فـي 

 .[13]مجال الصحة لتأثیراته الممرضة 

اظهــــرت نتــــائج الدراســــة ان نســــب عــــزل جرثومــــة المكــــورات العنقودیــــة 
مــن بیئــة االنتــاج لمصــنع ادویــة  Staphylococcus aureusالقیحیــة 

% وكانـت نسـبة العـزل مـن انـوف 40% ومن العاملین 4.3نینوى كانت 
وجماعتــه  El-Jakeeالكـادر واالیــدي تقـارب تقریبــًا نسـبة العــزل للباحـث 

% 36مكــورات العنقودیــة القیحیــة مــن االنســان حیـث ســجل نســبة عــزل ال
اي كانــت اقــل مــن النســبة التــي ظهــرت الدراســة حیــث اســتخدم الباحــث 

  .[14]الطرق التقلیدیة والمظهریة والكیموحیویة 
الــى عــزل الجــراثیم مــن التجویــف االنفــي  )15(وجماعتــه Bokarouاشــار 
جـــد فـــي % وهـــي تقـــارب نتـــائج الدراســـة لكـــون هـــذا النـــوع یتوا44بنســـبة 

ــذا فــان  ــد واالنســجة المخاطیــة اذ تكــون انتهازیــة ل التجویــف االنفــي والجل
اي خلــل یحــدث نتیجــة الصــابة فایروســیة او ضــعف المناعــة قــد تشــجع 

  الجراثیم على احداث االصابة.
امــا نســبة عــزل جرثومــة المكــورات القیحیــة مــن بیئــة االنتــاج فــي الدراســة 

وهـي نسـبة  4.3والهواء كانت  التي شملت االرضیات والجدران والمكائن
ــة لــو قورنــت بیئــة المستشــفیات ویعــزى هــذا االخــتالف الــى عملیــات  قلیل
التعقـــــیم المتكـــــررة والیومیـــــة لالرضـــــیات والجـــــدران واســـــتخدام المعقمـــــات 
للهــواء كالفورمــالین واالشــعة فــوق البنفســجیة باعتبــار الهــواء والغبــار لــه 

فــــي االرضــــیات والشــــقوق دور كبیــــر فــــي انتشــــار الجرثومــــة واســــتقرارها 
تــم التحــري االولــي عــن العینــات التــي تــم الحصــول علیهــا مــن  والجـدران.

بیئة االنتاج وعینات االدویة والعاملین فیهـا مـن مصـنع ادویـة نینـوى مـن 
خالل تشخیص العینـات بشـكل تراكمـي اي تـم اخـذ العینـات التـي غیـرت 

ــــون االصــــفر و  ــــى الل ــــح ال ــــون الوســــط ســــكر المــــانیتول والمل بمالحظــــة ل
) تــــم اختبارهــــا بــــالطرائق الكیموحیویــــة االولیــــة مثــــل صــــبغها 2الجـــدول (

بصــبغة كــرام وتــم اخــذ الموجبــة للصــبغة وتحدیــد الصــفات الشــكلیة تحــت 
المجهــر واختبــار قــدرتها علــى انتــاج انــزیم الكتــالیز وانــزیم الــتجلط وانــزیم 

خدم االكسدة وظهرت هذه النتائج مطابقة للباحـث شـیت وجماعتـه اذ اسـت
الطریقـــة نفســـها لتحدیـــد جـــنس المكـــورات العنقودیـــة بشـــكل اولـــي (شـــیت 

). وبعدها تم التعامل مع العینة بطریقة زرع علـى اكـار 2009وجماعة، 
ـــتجلط  ـــى انتـــاج انـــزیم ال ـــار قـــدرة الجرثومـــة عل الـــدم لتحـــري االولـــي واختب

. ثم اخذت العینات التي اعطت نتیجة موجبة بانها مـن جـنس [15,12]
ــــة لتحدیــــد نوعهــــا المكــــورا ــــم اختبــــرت باالختبــــارات النهائی ت العنقودیــــة ث

Staph. aureus  منهــا اختبـــار التحلـــل الـــدموي، وقـــدرتها علـــى انتـــاج
انزیم البروتیز وقدرتها ایضـا علـى انتـاج انـزیم االمـایلیز وجـاءت مطابقـة 

. واخیرا االختبـار التأكیـدي [16]لنتائج الفحوصات الكیموحیویة للباحث 

لتحدیـــــد النـــــوع الحیـــــوي  .API Staphبالعـــــدة التشخیصـــــیة النهـــــائي 
Biotype  ـــم وللتأكـــد مـــن انهـــا جرثومـــة المكـــورات العنقودیـــة القیحیـــة وت

ایضــًا مقارنــة النــوع الحیــوي العتــر التــي تــم عزلهــا مــن بیئــة االنتــاج ومــن 
ـــاك خمـــس عـــزالت متشـــابهة  مســـحات مـــن انـــوف العـــاملین فوجـــد ان هن

علـــــى ان مصـــــدر هـــــذه العـــــزالت هـــــو  یتســـــلل النـــــوع الحیـــــوي ممـــــا یـــــدل
ـــه Pinto. وهـــذه اتفقـــت مـــع نتـــائج الباحـــث [17]االنســـان  [18]وجماعت

وتحدیــد النـوع الحیــوي  API Staphعنـدما اكـدو عــزل جرثومـة بطریقـة 
عــن طریــق الملــتقم البكتــري بــان هنــاك انواعــًا مــن العــزالت المعزولــة مــن 

  اللحوم مصدرها االنسان.
ثــم تــم اختبــار العــزالت بــزرع جمیــع العتــر الموجبــة علــى بعــض االوســاط 
االنتخابیـــة والســـبب هـــو الحصـــول علـــى وســـط یفیـــد بالتشـــخیص الســـریع 
لجــنس المكــورات العنقودیــة القیحیــة الموجبــة والتعــرف علــى اشــكال تلــك 

 Vogalالمسـتعمرات علــى هــذه االوســاط منهــا فوكــال  جوهنســن اكــار 

and Johanson Agar ذ ظهـرت المسـتعمرات برتقالیـة اللـون محاطـة ا
بحافــة ســوداء ممــا یــدل علــى انهــا جرثومــة المكــورات العنقودیــة القیحیــة 

عزلـة مـن  19عنـدما اختبـروا [19]وجماعتـه Masturaوهذا ما جاء بـه 
المكورات العنقودیة الموجبة على هذا الوسـط ومالحظـة شـكل ولـون تلـك 

. فـي حـین تتمیـز مسـتعمرات )Mastura et al., 2005المسـتعمرات (
بـــاركر اكـــار -المكـــورات العنقودیـــة القیحیـــة علـــى الوســـط االنتخـــابي بریـــد

Baird-Parker Agar  وكانت النتیجة بانها اعطت مستعمرات سـوداء
% ویعــزى الســبب الــى وجــود مــادة تــولیرات البوتاســیوم فــي 100منتظمــة 
  الوسط.

حینمــا اختبــروا  [20]وجماعتــه Captiaوجــاءت النتــائج مطابقــة للباحــث 
باركر اكار في عـزل جرثومـة مـن مختلفـة االغذیـة، واتفقـت -وسط البرید

ـــــاحثین  ـــــائج الب ـــــا مـــــع نت ـــــدما اســـــتخدما  Tatiniو  Lancetteنتائجن عن
  .[21]باركر اكار ایضًا من مختلف االغذیة -الوسط البرید

بعــــد تشــــخیص العــــزالت والتأكــــد منهــــا تــــم اختبارهــــا بالعــــدة التشخیصــــیة 
للكشـف عـن العتـر  Slide MRSA Detection Kitر التالزن الختبا

مـن خــالل تنمیــة الجــراثیم  MRSAالمقاومـة للمضــاد الحیــوي المثســیلین 
اوًال قبل الفحص على اكار االوكساسلین وتم اختیار العینـات التـي نمـت 
فقـط علـى هــذا االكـار فكانــت نسـب الجـراثیم المقاومــة ، للمضـاد الحیــوي 

 40% مـــن 55عزلـــة مـــن بیئـــة االنتـــاج و  20ن % مـــ25االوكساســـلین 
) یوضـح نتـائج 5عزلة لعزالت العمال مقاومة والباقي حساسة. الجـدول (

  تلك االختبارات.
 Alkamo , Heymann [22]لـو قورنــت نتـائج الدراســة مـع الباحــث 

 Oxacillinاشار الـى عـزل المكـورات العنقودیـة المقاومـة لالوكساسـلین 
 %. كمــا اشــار66% ومــن بیئــة المستشــفى 19.9فــي مستشــفى برازیــل 

Alkamo , Heymann [23]  الى مقاومـةStaph.aureus  للمضـاد
% مــن بیئــة مستشــفى البرازیــل. واكــدت دراســة 69.8الحیــوي اوكساســلین 

% مــن بیئــة مستشـفى الموصــل واخــتالف النتــائج 30عــزل  [24]اشـواق 
نــات مقارنــة مــع بیئــة لصــنع االدویــة یعــود الــى اخــتالف مواقــع اخــذ العی

  واختالف طرائق التشخیص.
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ثــم بعــد ذلــك تــم اختیــار العینــات بالعــدة التشخیصــیة للمثســیلین فوجــد ان 
% هـي مقاومـة والبـاقي حساســة مـن بیئـة االنتــاج ومـن انـوف الكــادر 22

) 3% مقاومــة والبــاقي حساســة. والجــدول (50العامــل فــي بیئــة االنتــاج 
  الختبارات.یوضح نتائج تلك ا

تشـــیر معظـــم البحـــوث الـــى ان الجرثومـــة المقاومـــة للمثســـیلین یمكـــن ان 
تنقــل مــن العمــال العــاملین بشــكل مباشــر الــى البیئــة اي ممكــن ان یكــون 

وسـبب  [25]االنسان مصدر لهذه الجراثیم كما اشار الیهـا الباحـث البنـا 
زیــادة النســب مــن بیئــة المستشــفى مقارنــة بنتائجنــا یعــود الــى عــدم كفــاءة 
تعقــیم االدوات الطبیــة وایــدي الكــادر الطبــي قبــل فحــص المرضــى یــؤدي 
الــى انتقــال العــدوى مــن مــریض الــى آخــر او الــى المحــیط حیــث تصــبح 
البیئة مرتعًا خصبًا للنمو واالنتشـار وزیـادة سـالالت المقاومـة للمضـادات 

  لحیویة.ا
تـم اختبـار العتــر المكـورات العنقودیـة الذهبیــة التـي نمـت فقــط علـى اكــار 

) عزلــــة نمــــت علــــى هــــذا االكــــار امــــا باختبـــــار 20االوكساســــلین مــــن (
) عینة قاومـت المضـاد فـي 5الحساسیة للمضاد الحیوي المثسیلین وجد (

) عینــة التــي اختبرهــا 40حــین وجــد فــي اختبــار الشــریحة ان العینــة مــن (
مقاومـة للمضــاد الحیـوي المثســیلین. یسـتنتج مـن خــالل النتـائج التــي هـي 

ظهـــرت ان اختبـــار الشـــریحة هـــو اكثـــر دقـــة مـــن بقیـــة االختبـــارات اذ ان 
والـذي یعـد هـو  MecA-geneاختبار الشریحة یعمل مباشرة على جین 

الكتـــامیز المقاومــة للمضـــاد الحیـــوي -المســؤول علـــى انتـــاج خمیــرة البیتـــا
. وقـد جـاءت [28]جرثومة المكورات العنقودیة الذهبیة  المیثسیلین داخل

اذ اشــــار الــــى قــــدرة  Bhumia [25]هــــذه التنــــائج متفقــــة مــــع مــــا ذكــــره 
-غالبیـــة انـــواع جــــنس المكـــورات العنقودیـــة علــــى انتـــاج انزیمـــات البیتــــا

ـــا ـــي تحطـــم مضـــادات البی ـــة -الكتـــامیز الت الكتـــام، ان المكـــورات العنقودی
مضـادات البنسـلینات بانتاجهـا انزیمـات تقـاوم  Staph.aureusوخاصة 

ـــا الـــى قـــدرة البكتریـــا  [26]الجبـــوري الكتـــامیز، اذ اوضـــحت دراســـة-البیت
الكتــــامیز وخاصــــة -الموجبــــة لصــــبغة كــــرام علــــى انتــــاج انزیمــــات البیتــــا

Staph.aureus )الـى  [27]%). واشارت دراسـة الـدلیمي 95.7وبنسبة
الكتـام بنسـبة -البیتـا علـى انتـاج انزیمـات Staph.aureusقدرة جرثومة 

% من العینات السـریریة، واوضـحت دراسـة الـى امـتالك اكثـر مـن 93.7
% من سالالت المكورات العنقودیـة والمعزولـة مـن العینـات السـریریة 90

. وقــد اشــارت الدراســة الــى ثــالث [25]الكتــامیز-والبیئیــة انزیمــات البیتــا
الكتــامیز وهــي الطریقــة -البیتــاطــرق لتحدیــد العــزالت المنتجــة لالنزیمــات 

  .[23]الحامضیة وطریقة االنبوب االیودیة وطریقة البقعة االیودیة

اظهـــرت نتـــائج الدراســـة الحالیـــة ان طریقـــة الشـــریحة بالعـــدة التشخیصـــیة 
اكفأ الطرائق من ناحیة الدقة والسهولة اذ من الممكن الكشف عن وجـود 

قـــت والجهـــد وبشـــكل ممـــا یـــوفر الو  MecA-geneاالنـــزیم بعـــزل الجـــین 
ســریع لیعطــي دلــیًال مبكــرًا للمختصــین علــى كفــاءة المضــاد فــي العــالج، 
واالهـــم مـــن ذلـــك تجنـــب اســـتخدام المضـــادات الحساســـة لهـــذه االنزیمـــات 

الكتــــامیز كأخــــذ االختبــــارات الروتینیــــة علــــى العــــزالت المرضــــیة. -البیتـــا
یة هـي ان طریقـة الشـریحة باسـتخدام العـدة التشخیصـ [25]واوضح البنا 

-افضــــل طریقــــة فــــي الكشــــف عــــن الســــالالت المنتجــــة النزیمــــات البیتــــا
  الكتامیز. 

اظهــرت نتائجنــا اختبــار حساســیة الجرثومــة لمختلــف المضــادات الحیویــة 
قید الدراسة وكما ذكرت فـي المـواد وطرائـق العمـل، وسـجلت اعلـى نسـبة 

% ثـــم VA30 70% ثــم یلیــه CRO30 95حساســیة للمضــاد الحیـــوي 
ـــیط  AX5و  ME5%، امـــا 60ســـیفالثان  %، 50فتراوحـــت نســـبة التثب

نســـــبة التثبـــــیط  GN10و  C30و  SXT1.3%، امـــــا CIP5 45امـــــا 
%، امــا بالنســبة للمقاومــة اعلــى P10 20%، امــا اقــل نســبة ســجلت 40

% AX5 75%، ویلیـه 100كانـت  C30 CFMنسبة سجلت للمضاد 
ــــه   ،CIP5%، امــــا 45فكانــــت المقاومــــة  GN10 ،P10 ،C30ثــــم یلی

SXT1.3  وME5 30 امـــــا اقـــــل نســـــبة مقاومـــــة ســـــجلت للمضـــــاد ،%
% امـــــــــــا VA30 15و  P10% ثـــــــــــم CRO30 7.1الحیـــــــــــوي یلیـــــــــــه 

المكــورات العنقودیــة القیحیــة المتوســطة فــان البنســلین ظهــر اعلــى نســبة 
  %.25-%4% اما بقیة المضادات 60

عنــدما  [29] وجماعتــه Palmerجــاءت نتائجنــا مطابقــة لنتــائج الباحــث 
لفحــــص الحساســــیة فوجــــدوا انــــه ثــــبط نمــــو جــــراثیم  CRO30اســــتخدموا 

  %.99المكورات العنقودیة القیحیة حیث كانت نسبة 
 Vinodhkumar-adithyoa، امــا الباحــث )23(ومطابقــة للباحــث البنــا 

وحساسیتها لبعض المضـادات كانـت  MRSAفقد اختبروا  )30(وجماعته
قــل نســبة حساســیة للمضــاد %، امــا اCIP5 20و  GN10% ثــم 44.4

  . [30]%.14.3هو  ERالحیوي 
لو قورنت بالنتائج التي ظهرت لدینا لوجد انها تختلف في حساسیة 

الجرثومة لمضادات ومتطابقة بنسب لبعض المضادات االخرى ویعود 
السبب االستخدام الواسع للمضادات باالضافة الى االختالفات النسبیة 

  .[31]ت المختلفة للجرثومة التي تحدث بین انواع العزال
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Abstract 
The study was included  isolation &identification of Staphylococcus  aureus from noses, hands and urine  from 
factory workers and from the pharmaceuticals and the environment (machines, preparations containers, filling, 
walls and the air of the halls) or different depts. in Nineveh drugs factory from of November/2010 to  
May/2011.The isolates were identified using biochemical, physiological and serological tests which show that 
the number of the isolates of the pyogenic Staphylococci was 60 Staph. aureus, Where the rate of isolates from 
the noses, hands and urine of the personnel were 40% whereas in the pharmaceuticals was 5% and in the 
production environment was 4.3%. other types have been isolated with less rates. The diagnosis kit of pyogenic 
Staphylococci (API Staph) for the final assurance of the isolates and to limit the biotype were used. Where a 
similarity in the bio serial number of some strains from human and animals sources has been found. The MRSA 
isolates were identified using the diagnosis kits (test slide MRSA) which was 25% in the environment and 55% 
in the noses and hands of the personnel working on the production environment. The results also showed that all 
personnel were sensitive to the antibiotic ceftotrixon, vancomycin and cefalothin and showed resistant against 
oxytetracycline, gentamycin, penicillin, chloramphenicol and cefixem CFM. 
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