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*دراسة مقاومة المضادات الحيوية لعزالت المكورات المعوية البرازية المعزولة
من حاالت سريرية مختلفة في مدينة الديوانية
تاريخ القبول 2013\12\16:

تاريخ االستالم 2013\10\7:

حيدر سعود مايح الكرعاوي
ازهار نوري حسين الموسوي
كلية التربية  /جامعة القادسية
كلية الصيدلة  /جامعة القادسية
az.almousawi@yahoo.com
الخالصة
جمعت  280عينة من حاالت سريرية مختلفة من مستشفى الديوانيةة التعليمة ومستشةفى الةوال و األطفةا
فة مدينةةة الديوانيةةة للفتةةر مةةن  2012/11/20لغايةةة  . 2013/4/12تةةا الولةةو علةةى  20عزلةةة مةةن الم ةةو ات
المعويةة الرراييةة  Enterococcus faecalisبواقة  10عةزالت مةن اامةال المسةال الروليةة و 10عةزالت مةن
حاالت االسها ف حين لا تعز من أامال الجروح والوروق  .اعتمدت اللفات الز عيةة و المجهريةة للر تريةا
المد وسة ،واالاترا ات ال يموحيوية ،كمةا تةا التشةخيل علةى وسةر اكةا ال ةرو  Chrom agarثةا التشةخيل
النهائ بواسطة جهةاي . Vitek 2اجةر فوةل الوساسةية للعةزالت المد وسةة اتجةا  )11مضةا ا حيويةا  ،وقةد
اظهةةةةةرت العةةةةةزالت مةاومةةةةةة مطلةةةةةةة اتجةةةةةا مضةةةةةا ات  Erythromycinو Tetracyclineو  Rifampinو
 Ciprofloxacinوبنسةرة  ،%100فة حةةين أظهةةرت بةةر الر تريةةا حساسةةية مطلةةةة اتجةةا مضةةا Imipenem
وبنسرة  ، %100وتراينت المةاومة اتجا مضةا ات  Chloramphenicolو Nitrofurantoinو  Pnicillinو
 Gentamycinو  Vancomycinوبنسةةة  %50و  %85و  %60و %70و  %35علةةةى التةةةوال  .كمةةةا ا
نسرة مةاومة ال ليةة لعةزالت  E.faecalisلمجمةو المضةا ات المسةتخدمة فة الد اسةة أعلةى مةن حساسةيتها مةن
حيث مةاومتها ألكثر من %70من بر المضا ات .

الكلمات المفتاحية  :مضادات حيوية  ,انزيمات  ,بكتريا .
Microbiology classification : QR171
المقدمة

تعد الم ةو ات المعويةة  Enterococcusب تريةا موجرةة للةرغة مكةرا وبة جةزل مةن النريةت الطريعة
لةنةا الهضةمية  gastrointestinal tract floraفة اننسةا والويةوا  ،وعنةدما ال توجةد فة موطنهةا الطريعيةة
تلةةرب ب تريةةا انتهاييةةة وتتوةةو الةةى ب تريةةا مر ةةية  . )1وب ة مةةن الجةةراثيا المهمةةة ف ة العةةالا الت ة تسةةر
انمةةراا الم تسةةرة مةةن المستشةةفيات  . (2) nosocomial infectionsوتعةةد الم ةةو ات المعويةةة الرراييةةة
 Entrococcus feaecalisمن أكثر أنو جةن الم ةو ات المعويةة فة أحةداب ت ةابات الم ةو ات المعويةة
 Enterococcal infectionsفة اننسةةا  ،تك تشة  )% 90-80 E.faecalisمةةن بةةر تال ةةابات  ،فيمةةا
يشةةة النةةةو  E. faeciumاغلةةة النسةةةرة المترةيةةةة مةةةن بةةةر تال ةةةابات  .)3وبةةة ممر ةةةة انتهاييةةةة
 opportunistic pathogenicوتسةةر أمةةراا عديةةد منهةةا اامةةال المسةةال الروليةةة urinary tract
) ، infections(UTIاامةال غةغاا الةلة  ، endocarditisتجةرثا الةد  bacteremiaو اامةال الجةروح
 .)4 wound infectionsوت ةةو مع ةةا ان ةةابات بهةةر الر تريةةا االيةةة المنش ة  Endogneousأ مةةن
المةةرين نفسةةص وملةةد بةةر ان ةةابات الةنةةا المعويةةة و أ ةةابتها أو قةةد ت ةةو بةةر ان ةةابات اا جيةةة المنش ة
 Exogneousو ملد با اغخاص اارين كالعاملين ف المستشفيات او الزائرين فضة عةن الري ةة الملوثةة .)5
وتش ة الم ةةو ات المعوي ةة الرراييةةة اليةةو المرترةةة الثانيةةة تو الثالثةةة مةةن بةةين الر تريةةا الت ة تعةةز مةةن المر ةةى
راو المهمة ف أحداب أمرا ية
الراقدين ف المستشفيات  .)6تمتل بر الر تريا العديد من عوام

* البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني
13

مجلة القادسية للعلوم الصرفة المجلد  20العدد 1
ازهار نوري \ حيدر سعود

سنة 2015

ISSN 1997-2490

الم و ات المعوية والت تساعدبا على التمسة بخ يةا المضةي  host cellsوتفةراي مةوا تسةابا فة
غزوبا ل نسجة كرال تؤثر على مناعة المضي  . )7ومن عوام الضراو الت تمتل ها بر الر تريةا بة مةوا
التجمة )، Aggregation substance (Aggالجي تةين ) ، gelatinase (GelEالهيمواليسةين hemolysin
 ،الرروتينةةةات السةةةطوية ) enterococcal surface protein (Espو االوكسةةةيد الفةةةائر الخةةةا ل الةةةو
. )8 Extracellular Superoxide
تعترةةر ب تريةةا الم ةةو ات المعويةةة مةةن الر تريةةا الت ة لهةةا المةةةد ال ريةةر علةةى اكتسةةا المةاومةةة ةةد العديةةد مةةن
المضا ات الويويةة  ،حيةث تثرةت انحلةائيات العالميةة تلةاعد حةدوب بةر العةدوح فةةد أ ةروت احةد المسةررات
الرئيسةةية لا ةةابة بالعةةدوح فة المستشةةفيات  .)9وتشة الم ةةو ات المعويةةة توةةديا ع جيةةا لمةاومتهةةا مجموعةةة
واسعة من المضةا ات المي روبيةة بمةا فة كلة المضةا ات التة تة ثر علةى جةدا الخليةة ،كمةا بةو فة المضةا ات
المتاحةةةة تجا يةةةا مثةةة مجموعةةةة االمينوك ي وسةةةايد ، aminoglycosidesالرنسةةةلين ،االمرسةةةلين ampicillin
والفان ومايسين  ، vancomycinوبرا ما يؤكد الواجة تلى التعرا تلى بر الجراثيا والمنضوية من مجموعةة
 Dو التفرير بينها وبين مجموعة العةديات  streptococciوالت ت و أكثر حساسية للمضةا ات الويويةة .)10
ن را لةة الد اسات المتوفر عن مدح مةاومة الم و ات المعوية الررايية وعد تناولها ف مختررات المستشةفيات
التابعة لمدينة الديوانية لرا جالت بر الد اسة لتور عن برا المو و ووفر الخطوات التالية :
 -1عز وتشخيل ب تريا الم ةو ات المعويةة الرراييةة مةن حةاالت سةريرية مختلفةة أامةال المسةال
الرولية  ،حاالت انسها  ،أامال الجروح والوروق).
 -2ااترا الوساسية للمضا ات الويوية لمعرفة مدح مةاومة بر الر تريا لهر المضا ات الويوية .

المواد وطرائق العمل :
 -1جمع العينات Collection of samples
جمعت  280عينة مر ية مختلفة غملت  140عينة ت ا و 40عينة براي و 50مسوة من الجروح و
 50مسوة من الوروق .من المر ى المةراجعين والراقةدين فة مستشةفى الديوانيةة التعليمة ومستشةفى الةوال و
االطفا ف مدينةة الديوانيةة و ل ة الجنسةين و ب عمةا مختلفةة  ،للفتةر مةن  2012/11/20الةى ، 2013/4/12
فيمةةا يخةةل عينةةات اال ا او ة المر ةةى بجم ة اال ا الوسةةط ف ة قنةةان ب سةةت ية معةمةةة  ،كمةةا جمعةةت
عينات الرراي ف قنان ب ست ية معةمة) .
 -2العزل والتشخيص Isolation and identification
ي عةةت العينةةات الت ة تةةا الولةةو عليهةةا مراغةةرتا علةةى وسةةر اكةا الةةد  Blood Agarو اك ةا
 MacConkeys Agarووسةةر اكةةا ال ةةرو  Hicrom agar M1418و الوسةةر االنتخةةاب
المةةاكون
للم و ات المعويةة Hichrom Enterococci agarبطريةةة التخطةير  ،وحضةنت االطرةاق لمةد  )24سةاعة
بد جة حرا )  . ( 37كما اجريت مجموعة من االاترا ت ال يموحية وحس ما جال ف  )11ومنها








ااترا ال اتاليز Catalase test
ااترا االوكسديز Oxidase test
ااترا توم الملوحة Salt tolerance test
ااترا توم الةاعدية Alkaline tolerance test
النمو ف  )10و Growth at 10 and 45 C )45
ااترا تول االس ولين Asculin hydrolysis test
جة  60لمد  30قيةة Tolerance 60°C for 30 minute
ااترا توم

ولغةةرا الت كةةد مةةن العةةزالت الر تيريةةة اسةةتعم جهةةاي التشةةخيل  VITEK2المجهةةز مةةن قر ة غةةركة
 BioMerieuxوالر يتضمن  64ااترا من ااترا ت ال يموحيوية الت تستعم ف تسخيل الر تريةا
اك تل قة التشةخيل بهةرا الجهةاي الةى  .%99اجةر االاترةا حسة تعليمةات الشةركة المجهةز لةص
وكما ي ت :
 .1ي عت العزالت قيد الد اسة على وسر اكا الم ون وحضةنت بعةد كلة لمةد  )24سةاعة وبد جةة
حرا . ) 37
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 .2حُضر العالر الر تير ل ة عزلةة مةن اة ااةر جةزل مةن النمةو ب تيةر وو ةعص فة انروبةة معةمةة
توتو علةى  )3مة مةن مولةو الملةب الفسةلج بتركيةز  % 0.85ثةا ُاففةت ع ةو النمةو للولةو
علةى عةةالر كثافتة اص تتةةراوح بةةين  )63.0–0.5ملغةةا .مة والةةر يُ ةةاف 810 × 1.5اليةةة/م بإسةةتخدا
جهاي المطياا الضوئ بطو موج  230نانومتر.
 .3و عت االنابي ف الموم الخاص بها ف الجهاي وو لت بالشرير الخاص لهةرا الغةرا  )GPاك
ا ا الرقا الشريط  barcodeالى جهاي الواسو المرفر م جهاي الفايت  ،بعد كال نة الموم
ف  fillerالر يةو تلةائيا بمل االغةرطة بالعةالر الر تيةر وبعةد االنتهةال مةن العمليةة يعطة
وو
الجهاي ايعاي .complete
 .4نة الموم الى الوة الثان  readerالر يةو بةط االغةرطة قطة االنروبةة الرفيعةة المو ةلة بةين
قمية اك يوتفظ باالغةرطة  ،امةا المومة الةر يوتةو
الشرير واالنابي ) واعطال ايعاي بش اغا
على االنابي فاارل من الجهاي ،وبعد الوقت المود قرأت النتائج .
 -3اختبار الحساسية للمضادات الحيوية Antibiotic Sensitivity Test
اعتمةةدت طريةةةة  Kirbyو ، Bauerوكمةةا جةةال فةة ) (12الجةةرال ااترةةا فوةةل الوساسةةية
للمضا ات الويوية المرينة ف الجدو  )1-2وكما ف الخطوات التالية :
 .1تا تنمية الر تريا ف  )5م من المرق المغر وحضنت لمد  )24-18ساعة وبد جة . ) 37
رر العةالر الر تيةر للولةو علةى ع ةو مسةاوية لع ةو أنروبةة ماكفرالنةد )× 1.5 No.(0.5
.2
8
 (10الية  /م .
 .3غمست مسوة قطنية معةمة بالمرق المغر المز و وأيي الفائن من المةرق بضةغر مسةوة الةطةن
علةةى الجةةدا الةةداال النروبةةة االاترةةا ثةةا نشةةرت علةةى اكةةا مولرتبنتةةو بث ثةةة اتجابةةات متعاكسةةة
لت و طرةةة قيةةة متجانسةة مةن الةز الجرثةوم علةى جمية أجةزال سةطب الوسةر الز عة تركةت
األطراق لتج بد جة حرا الغرفة  15 -10قيةة
أقراص المضا ات الويوية على أطراق من وسةر مةولر بنتةو بويةث ي ةو
 .4استخدا ملةر معةا لو
توييعها على أماكن منت مة تسمب بةياس قطر التثرير للنمو الجرثوم حو قرص المضةا الويةو ،
وحضنت األطراق لمد  )24ساعة وبد جة حرا . ) 37
 .5تمت قرال النتائج وكل بةياس قطر التثرير للنمةو الجرثةوم وبضةمنها قطةر قةرص المضةا الويةو
بوحد المليمتر بوساطة الفيرنيا االل ترونية وفسرت النتائج حس ). )13

جدول ( :)1أقراص المضادات المستخدمة في الدراسة الشركات المصنعة لها.
الرمز

التركيز

ن

المضا الويو

أسا المضا الويو

Penicillins

Penicillin

P

10units

Glygopeptides
Macrolides
Tetracyclines
Flouroquinolones
Nitrofurantoins
Ansamycins
Aminoglycosides
Phenicols
Carbapenem

Vancomycin
Erythromycin
Tetracycline
Ciprofloaxacin
Nitrofurantoin
Rifampin
Gentamicin
Chloramphenicol
Imipenem

VA
E
TE
CIP
F
RA
CN
C
IPM

30µg
15µg
30µg
5µg
300µg
5 µg
30µg
30µg
10µg
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النتائج والمناقشة -:
تةةا تشةةخيل  20عزلةةة لر تريةةا  E.faecalisالمعزولةة مةةن ملةةا سةةرية مختلفةةة غةةملتها الد اسةةة وعلةةى
النوو االت  10 :عزالت من اامال المسال الروليةة و 10عةزالت مةن حةاالت االسةها فة حةين لةا تعةز مةن
اامال الوروق والجروح  ،وكل بعد ي اعتها وتنةينها  ،وحس ماو ف ) )14و).)15
 -1نتائج الخلائل الز عية و االاترا ت ال يموحية
ظهرت المستعمرات على وسةر اكةا الةد بشة مسةتعمرات ائريةة كات لةو ابةين مائة تلةى
قةا
الرما وأظهرت قد ات مختلفة للتولي الد  ،اما المستعمرات النامية على وسر أكا المةاكون
 )2والخةةال مةةن ةةرغة ال ريسةةتا الرنفسةةجية فةةةد ظهةةرت بشةة مسةةتعمرات و يةةة اللةةو و كلةة
لتخميربةا سة ر ال كتةوي الموجةو فة الوسةر  ،كمةا ظهةرت المسةتعمرات علةى وسةر ا مكةا االسة ولين
باللو األسو و كل بسر قةد تها علةى تولية مةا االسة ولين تلةى كلوكةوي و اسة ولتين موولةة لةو
الوسر من الملفر تلى األسو  .كمةا ظهةرت المسةتعمرات بةاللو األي ق تلةى ااضةر تركةواي علةى
وسةةر أكةةا ال ةةرو اللةةو  ، )1ف ة حةةين ظهةةرت المسةةتعمرات بةةاللو األي ق و ةةغير الوجةةا
بوجا أس الدبوس) على الوسر االنتخاب للم و ات المعوية الرراييةة أكةا كةرو الم ةو ات المعويةة
 ،و يختل برا الوسر عن األوساط األارح المسةتخدمة فة الد اسةة الواليةة باحتوائةص علةى مةا أيايةد
اللو يو  ، Sodium azideاك تعم بر الما على تثرير نمو الر تريا السالرة للرغة كرا لرل يُعةد
برا الوسر كو كفال عالية لعز الم و ات المعوية ) . )16امةا نتةائج الفوةل المجهةر فةةد بينةت ا
مستعمرات بر الر تريا ت و بش م و ات أو أيوال وقد ت و بش س س قلير موجرةة للةرغة
كرا .

صورة ( )1المكورات المعوية البرازية على وسط أكار الكروم
كما أظهرت نتائج االاترا ات ال يموحيوية أ جمي عةزالت ب تريةا الم ةو ات المعويةة الرراييةة كانةت
سالرة لفول ال اتليز و االوكسديز وموجرة لفول توم الملوحةة اك نمةت جمية العةزالت بوسةر نةية
الدماغ والةل كو التركيز الملو  ، )6.5%وكرال كانت النتائج ايجابية لفول تومة الةاعديةة  .كمةا
أظهرت جمي العزالت الةد على تولي االس ولين و أيضا أظهرت بر الر تريا الةد على النمةو فة
جة حرا  )10و  )45كما تم نت من الرةةال
جات الورا المختلفة ،اك تم نت من النمو ف
جة حرا  )60لمد  )30قيةة الجدو .)2
على قيد الويا ف
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جدول ( )2نتائج االختبارات الكيموحيوية لعزالت بكتريا المكورات المعوية البرازية .
ت

االاتيا

النتيجة

1

ااترا فول ال اليز

-

2

ااترا فول االوكسديز

-

3

ااترا توم الملوحة

+

4

ااترا توم الةاعدية

+

5

تول االس ولين

+

6
7

النمو ف
توم

جة حرا
جة حرا

 )10و )45

+

 )60لمد  )30قيةة

+

كما ا التشخيل النهائ لهر الر تريا بواسطة ن ا الفايت أكد عائديص جمي عزالت الى ب تريا الم و ات
المعوية الررايية .
 -2ااترا الوساسية للمضا ات الويوية
اجر ااترا فول الوساسية لجمي عزالت ب تريا الم و ات المعوية الرراييةة اتجةا  )11مضةا حيةو
اللةةو  )4-4تك تةةا توديةةد حساسةةية العةةزالت الر تيريةةة تجةةا المضةةا ات الويويةةة المختةةا وكلة بةيةةاس قطةةر
منطةة التثرير ألقراص المضا ات الويوية ومةا نة النتائج م ماو ف ). )13
ي حةظ مةن الجةدو  )3بنالة تراينةا وا ةوا فة مةاومةة العةزالت قيةد الد اسةةة اتجةا المضةا ات الويويةةة
المستخدمة  ،فةد اظهرت النتائج ا جمي عزالت ب تريا الم و ات المعوية الررايية ابدت مةاومة مطلةة ل ة مةن
المضا ات  Erythromycinو Tetracyclineو  Rifampinو  Ciprofloxacinوبنسرة  ،%100فة حةين
أظهرت بر الر تريا حساسية عالية اتجا المضا الويو  Imipenemوبنسرة  .%100ف حين كانت المةاومةة
متوسطة لمضا الويو  Chloramphenicolاتجا  )10عزالت وبنسرة  %50بينمةا ااتلفةت نسةرة المةاومةة
للمضةا ات الويويةةة األاةرح  .تك أظهةةرت  )17عزلةةة مةاومةة لمضةةا  Nitrofurantoinوبنسةةرة  ، %85و12
عزلة مةاومة لمضا  Pnicillinو بنسرة  ، %60و  )14عزلةة مةاومةة للمضةا  Gentamycinبنسةرة ، %70
كما وجد ا  )7عةزالت كانةت المةاومةة لمضةا  Vancomycinوبنسةرة  . %35ومةن النتةائج أعة ي حةظ أ
نسةرة مةاومةةة عةةزالت  E.faecalisلمجمةو المضةا ات المسةةتخدمة فة الد اسةةة أعلةةى مةن حساسةةيتها مةةن حيةةث
مةاومتها ألكثر من %70من بر المضا ات .
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الصورة ( )2حساسية المكورات المعوية البرازية للمضادات الحيوية
وجالت بر النتائج متفةة م  )17اك اكد الراحث على ا جمي عزالت الم و ات المعوية الررايية أبدت
مةاومة مطلةة لمضا  Erythromycinو Tetracyclineوبنسرة  ، %100ايضا اقتربت بر النتائج مما
اليص  )18اك بين ا عزالت بر الر تريا كانت مةاومة ل لى المضا ين ونسرة  %92و %96على التوال
تو
 ،كما ا نتائج بر الد اسة جالت اعلى مما سجلتص  )19والت وجدت نسرة المةاومة  %70ل من المضا ين ،
االنزيا
وقد يعزح سر المةاومة العالية لمضا  Erythromycinالى التغير ف موق الهدا من ا
 methylaseالمشفر لص بواسطة الجين  emrوب االلية االكثر غيوعام ،او طرح المضا الويو اا ل الخالية
 . )20اما سر المةاومة العالية لمضا  Tetracyclineبما يعزح الى امت ك بر الر تريا آليتـــين تة توت
سيطر ب يميدية بمـــا ااتزا اار المضـــا عرر األغشية الخلويـــة نتيجـــة تغير نفاكيتهـــا  ،وييـــا طرح
المضـــا الويو اـــا ل الخليـــة الر تيرية بآليـــة الضخ الخا ج  .(21) efflux pumpكما جالت نتائج
بر الد اسة مماثلة لنتائج الد اسة المولية لـ  )2والت بينت ا جمي عزالت ب تريا الم و ات المعوية الررايية
اليص  )22واللرا أكدا على أ جم
كانت حساسة لمضا  ، Imipenemكما اتفةت بر النتائج م ما تو
عزالت بر الر تريا كانت حساسة لمضا  . Imipenemاك يُع ّد األميرينيا من مجموعة ال ا بابينيا كو الفعالية
د الر تريا ال بوائية ،فهو مرك مستةر
الجيد د مجامي الر تريا الموجرة والسالرة للرغة كرا  ،وكرل
 )22اللرا اغا ح الى ا
جدا وال يت ثر ب نزيمات الريتاالكتاميز ) . (23وااتلفت نتائج بر الد اسة م
الم و ات المعوية الررايية كانت حساسة وبنسرة  %100لمضا  Nitrofurantoinف حين أغا ت الد اسة
اسة )24
الوالية ا عزالت الر تريا ابدت مةاومة لهرا المضا وبنسرة  ، %85كرال لا تتفر بر النتائج م
والت أغا ت تلى أ بر الر تريا أبدت حساسية اتجا مضا  Nitrofurantoinوبنسرة  ،%94.73كما ا
استها الى ا ب تريا الم و ات المعوية الررايية كانت
الد اسة ااتلفت م الراحثة اع والت أغا ت ف
حساسة لمضا  Rifampinوبنسرة ، %84.21ف حين اظهرت النتائج الد اسة الوالية ا ب تريا الم و ات
المعوية الررايية كانت مةاومة لمضا الريفامرين وبنسرة  %100واتفةت بر النتيجة م  ، )2وتعزح المةاومة
لمضا  Nitrofurantoinنتيجة حدوب طفرات و اثية  ،اما المةاومة للمضا  Rifampinلربما تودب نتيجة
حلو طفر و اثية تعم على تغيير تركي أنزيـا  RNA–polymeraseوبـرل يفةد المضا الةـد
علـى اال تراط بـهرا االنزيا ).(25
فيما يخل المةاومة لمضا  Chloramphenicolفةد جالت نتائج الد اسةة الواليةة اقة ممةا سةجلتص  )26اك
كانت  %66من عزالتها مةاومة لهرا المضا ف حين اظهرت الد اسة الوالية ا نسرة مةاومة لهرا المضا بنسرة
اسةةة الراحةةث ،%29.6
 %50كمةةا كانةةت النتةةائج أعلةةى ممةةا سةةجلص  )17اك كانةةت نسةةرة العةةزالت المةاومةةة ف ة
وتعةةةزح مةاومةةةة الر تريةةةا لمضةةةا ال لو ومفيني ةةةو الةةةى انتةةةال انزيمةةةات Chloramphenicol acetyl
. )16 transferase-CAT
اما مضا  Gentamycinوالر يعد من مضا ات االمينوك ي وسيدات فةةد ابةدت لةص العةزالت مةاومةة بنسةرة
 %70وجالت بر النتائج اق مما سجلتص  )26اك بلغةت نسةرة المةاومةة فة لةص  ، %82و أعلةى ممةا سةجلص )27
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استص والرالغ  %30.3ف حين جالت بر النتائج متةا بة م ماسجلتص  )9و  )19اك كانت نسة المةاومةة
ف
استهما  %78.6و  %60على التوال  ،ا المسةتوح العةال لمةاومةة الجنتامايسةين قةد يةتا بفعة األنزيمةات
ف
الموةو لمضةا ات االمينوك ي وسةايد  ،)5 aac(6)-aph Amioglycoside modifying enzymeوالتة
توةةدب تغيةةرات ف ة موق ة الهةةدا مؤ يةةة الةةى التةلي ة مةةن اال ترةةاط الرايروسةةوم  . )16كمةةا أظهةةرت عةةزالت
الم و ات المعوية الررايية ف الد اسة الوالية مةاومة لمضا ات الريتاالكتا ومنها الرنسلين اك أبةدت العةزالت فة
اليص  )28و  )29اك اكةدو
بر الد اسة نسرة مةاومة  %60لهرا المضا  ،و جالت بر النتائج متفةة م ما تو
استها ا  %60من الم و ات المعوية الررايية مةاومة لمضا الرنسلين وبرا يتفر تماما م نتيجةة الد اسةة
ف
الوالية  .وتعزح بر المةاومة الى امت ك بر الر تريا الرروتينات الرابطة للرنسلين ) (PBPsواا ة كات الوي
الجزي الواط الت ت و كات ألفة واط ة ل تراط بهر المضا ات  ،او نتيجة حدوب طفرات و اثية تؤ تلى
تغييةر فة الفعاليةة الوظيفيةة لهةر الرروتينةات  ،اك تعةد بةر اآلليةات أكثةر غةيوعا فة مجموعةة الجةراثيا الموجرةة
للرغة گرا  ،فض عن كلة تنةتج تنزيمةات الريتاالكتةاميز ،كمةا يم ةن ا ت تسة المةاومةة مةن العنا ةر الةةافز
.)25
مةةةن جانةةة ااةةةر ابةةةدت الر تريةةةا مةاومةةةة مطلةةةةة لمضةةةا  Ciprofloxacinالةةةر يعةةةد مةةةن مضةةةا ات
ال وينولونات ،وجالت بر النتيجة اعلةى ممةا سةجلتص العديةد مةن الد اسةات ومنهةا اسةة  )30والةر أغةا الةى
 %88من العزالت كانةت مةاومةة لهةرا المضةا ،ايضةا جةالت النتةائج اعلةى ممةا سةجلتص اسةة  )26اك اظهةرت
نتائج الراحثة ا  %76من العزالت كانت مةاومة لهرا المضا  ،وقد تعزح بر المةاومةة الةى حةدوب طفةرات فة
جينات  gyr Aو  par Cوالتة تسةابا بتطةوير مسةتوح عةال مةن المةاومةة  ،او بمةا تعةزح بةر المةاومةة تلةى
أن مةةة التةةدفر ) . (31امةةا المةاومةةة لمضةةا  Vancomycinوالةةر يعةةد االكثةةر غةةيوعا واسةةتخدما مةةن مضةا ات
المجموعة ال ي وبتيدية فةد بلغت نسرة المةاومة لص  % 35ف الد اسة الوالية وجالت بر النتائج اق مما سةجلص
 )32اك وجد ا  %64من العزالت مةاومة لهرا المضا  ،كما جالت بةر النتةائج أعلةى ممةا سةجلتص  )19والتة
وجدت نسرة مةاومة برا المضا  ، %20فة حةين لةا تتفةر بةر النتةائج مة  )33والتة بينةت ا جمية العةزالت
كانةةت حساسةةة لمضةةا الفان ومايسةةين  ،اك يةةؤثر بةةرا المضةةا علةةى اال ةةر  D-alanin-D-alaninمثرطةةا بةةرل
ت وين الجدا  ،حيث تلج بعن الر تريا الى تغير بر اآل ر من اة اسةتردا نهايةة اال ةر بةـ D–lactate
او  D–serineليلرب  D–Ala–D–Lacاو  D–Ala–D-serineبدال من النهاية الطريعيةة، D-Ala-D-Ala
وبالتال ال يعم المضةا الويةو مسةررة ظهةو عةزالت مةاومةة لمضةا الفان ومايسةين ) . (34ا االاةت ا فة
ا تفا وانخفاا نس المةاومة والوساسية للمضا ات الويوية بش عا ف بر الد اسة قد يعةزح لعةد أسةرا
منها طريعة النماكل المر ية الت عزالت منهةا الر تريةا  ،االاةت ا بةالجن والعمةر  ،المةاومةة الراتيةة  ،قابليةة
العالية ألكتسا المةاومة  ،توم ظروا ب ية قاسةية ،االنتةةا باأليةد واألجهةز الطريةة  ،االسةتخدا الغيةر مةةنن
للمضا ات الويوية والت يم ن لها ا تزيد من مةاومة بر الر تريا).
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جدول ( )3مستويات المقاومة و الحساسية للمضادات الحيوية بين عزالت بكتريا
.E.faecalis
اسا المضا

المةاومة

الوساسية

الويو
Pnicillin

العد )%
)60 12

العد )%
)40 7

Vancomycin

)35 7

)65 13

Chloramphenicol

)50 10

)10 10

Imipenem

)0 0

)100 20

Nitrofurantoin

)85 17

)15 3

Ciprofloxacin

)100 20

)0 0

Gentamycin

)70 14

)30 6

Erythromycin

)100 20

)0 0

Rifampin

)100 20

)0 0

Tetracycline

)100 20

)0 0
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Abstract
Twenty tow hundred samples were collected from different clinical cases of
Diwaniyah Educational Hospital and Maternity and Children Hospital in the city of
Diwaniya , for the period from 20/11/2012 until 12/04/2013 . This study showed there
were 20 isolates of Enterococcus faecalis .This isolates distribted :10 isolates from
infections urinary tracts and 10 isolates from cases of diarrhea while not isolated from
infections of wounds and burns. Adopted qualities cultures and microscopic bacteria
studied, and tests biochemical , as diagnostic center Chrom agar and then the final
diagnosis by a Vitek 2. conducted screening sensitivity to isolates studied direction
(11), Susciptibity test was shown that isolates were resistant absolute direction
antibiotics Erythromycin and Tetracycline and Rifampin and Ciprofloxacin and 100%
, while showed these bacteria sensitivity of the absolute direction of anti Imipenem
and by 100 % , and varied the direction of anti - resistance Chloramphenicol ,
Nitrofurantoin and Penicillin Gentamycin and Vancomycin , with 50 % , 85% , 60 % ,
70 % and 35 %, respectively. As the proportion of the total resistant to E.faecalis
isolates the total antibiotic used in the study are higher than the sensitivity in terms of
resistance to more than 70% of these antibiotics.
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