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المعزولة من اصابات سریریة مختلفة في مدینة  Proteus mirabilisدراسة بكتریولوجیة لبكتریا 

  المقدادیة.

  
  * عدنان نعمة عبد الرضا العزاوي ** ھادي رحمن رشید الطائي * ابراھیم عدنان محمود الرجب

  * جامعة دیالى / كلیة التربیة للعلوم الصرفة   ** جامعة دیالى / كلیة العلوم

  

  الخالصة

مریض  (100)م اذ شملت العینات 2013م الى اذار 2012عینة للفترة من تشرین الثاني  (225)جمعت   

مریض مصاب  (33)مریض مصاب بالتھاب الحروق و  (92)مصابین بالتھاب االذن الوسطى االفرازي و 

على وسط اكار الدم ووسط   بالتھاب الجروح من المرضى في قضاء المقدادیة. تشیر نتائج الفحص البكتریولوجي

 apiاكار الماكونكي والتشخیص المجھري واالختبارات الكیموحیویة واالختبار التاكیدي باستعمال عدة التشخیص 

20E  عزلة منھا ھي  37الى انProteus mirabilis.  

زیم تم التحري عن عوامل الضراوة للعزالت قید الدراسة. اظھرت النتائج قدرة العزالت النتاج ان  

. فیما یتعلق بالغشاء الحیوي اظھرت النتائج %100الھیموالیسین وانزیم الیوریز وتكوین ظاھرة االنثیال بنسبة 

وبطریقة احمر  %67.56, وبطریقة االنابیب %72.97قدرة العزالت على تكوینھ وباستخدام طریقة االلیزا بنسبة 

 Proteusبیتاالكتامیز. بینت النتائج ان بكتریا . تم التحري عن امكانیة انتاج انزیمات ال%5.4الكونغو 

mirabilis  بینما بلغت نسبة انتاج انزیمات  %91.89لھا القدرة على انتاج انزیمات البیتاالكتامیز بنسبة

  .%13.51, وانزیمات البیتاالكتامیز المعدنیة بنسبة %56.75البیتاالكتامیز واسعة الطیف 

مقاومة  Proteus mirabilisت للمضادات الحیویة امتالك بكتریا تشیر نتائج اختبار مقاومة العزال  

و  Ampicillinو  Cefotaximeو  Nitrofurantoinللمضادات الحیویة اذ بلغت نسبة المقاومة لمضاد 

Cephalothin  وCeftazidime  وTrimethoprim  و  %91.9و  %100و  %100و  %100بنسبة

 / Amoxicillinو  Tobramycinانت مقاومة العزالت لمضاد على التوالي, بینما ك %91.9و  97.3%

Clavulanic acid  وGentamycin 81%  على التوالي, اما بالنسبة لمضاد  %83.8و  %81وAmikacin 

و  Ciprofloxacinوفیما یتعلق بمضاد الـ  %43.2فقد كانت البكتریا مقاومة لھ بنسبة اقل والتي بلغت 

Imipenem على التوالي اذ  %16.2و  %10.8ج وجود تدني في نسبة مقاومة العزالت لھ بنسبة فقد بینت النتائ

  یعد ھذین المضادین من افضل المضادات التي تم اختبارھا.
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اظھرت العزالت نمط المقاومة المتعددة إذ تم تقسیم العزالت الى مجموعتین باالعتماد على عدد   

والتي اظھرت  %24,32عزالت وبنسبة  (9)موعة االولى المضادات التي تقاومھا العزالت, وتضمنت المج

كانت مقاومة  %75,67عزلة وبنسبة  (28)مضادات, بینما كانت المجموعة الثانیة التي ضمت  (4- 8)مقاومة لـ 

  مضادا وبینت النتائج الى ان المجموعة الثانیة ھي السائدة. (9- 12)لـ 

  الضراوة, مضادات حیویة , عواملProteus mirabilis :الكلمات المفتاحیة
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Summary 

Two hundred twenty five samples were included (100 samples – Otitis media, 92 

burning infection and 33 wound infection) of the patient in Al-Muqdadia – Diyala 

Governorate for the period November 2012- March, 2013. The results of bacteriological 

testing on blood agar, MacConky agar, and  diagnose by microscope test, biochemical tests 

and certainty test by the use of api 20 E showed that 37 Isolates belong to P. mirabilis. 

Virulence factors were investigated by the isolates  understudy. The study reveals that isolates 

were able to produce Haemolycine and Urease enzyme and the formation of Swarming 

phenomenon with rate 100%. Concerning Biofilm the study reveals that the isolates were able 

to form  Biofilm, by using  ELSA method 72.97%, Tube method 67.56% and Congo red 

method 5.4%. The ability to produce β-lactamase enzymes were investigated. The results 
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showed that P. mirabilis were able to produce β-lactamase enzymes with 91.89%, while  

production of Extended Spectrum β-lactamase 56.75%. This bacteria produced Metalo β-

lactamase enzymes 13.51%. The results induct that Proteus mirabilis had resistance to the 

antibiotics: Nitrofuration, Cefotaxime, Ampicillin, Cefalothin, Ceftazidime, Trimethoprim 

with the rates 100%, 100%, 100%, 91.9%, 97.3% and 91.9% respectively. Whereas the ability 

of the resistance to other antibiotics was less. They were: Tobramycin, Clavulanic acid, 

Amoxicillin, Gentamycin 81%, 81% and 83.8% respectively. The isolates were more 

sensitive to Amikacin 43.2%. The best two antibiotics to deal with P. mirabilis were 

Imipenem and Ciprofloxacin with resistance rate 16.2% and 10.8% respectively. The results 

revealed isolates with multi-resistance type; these isolates were divided into two groups 

depending on the number of antibiotics which isolates resisted. The first group included (9) 

isolates 24.32% which showed resistance to (4- 8) antibiotics whereas the second group which 

included (28) isolates 75.67% which resisted to (9- 12) antibiotics. The results showed that 

the second group was the supporter. 

 

Key words: Proteus mirabilis, virulence factors, antibiotic. 

 

  المقدمة

وكل العائلة المعویة ھي بكتریا انتھازیة تسبب الكثیر من االمراض لإلنسان حیث تسبب ھذه  Proteusبكتریا   

البكتریا التھابات االذن الوسطى التي تدخل عن طریق الماء لالذن, وتحدث ھذه الحالة في االشخاص السباحین وتسمى ھذه 

وسطة و تسبب في الحاالت المزمنة التھاب االذن الوسطى و یصاحبھا افرازات الحالة (اذن السباح) وتكون ھذه االصابة مت

العدید من عوامل الضراوة منھا انتاج انزیم  Proteus). تمتلك بكتریا 1قیحیة تظھر في قناة االذن الخارجیة (

لیة اذ انھا تصیب االنسان بفئات الھیموالیسین, وانزیم الیوریز, واإلنثیال وھذا یجعلھا من مسببات اإلمراضیة والوبائیة العا

). تعد انواع العائلة المعویة من اكثر 2عمریة مختلفة (تتدرج من االطفال حتى كبار السن) وتسبب حاالت مرضیة مختلفة (

االنواع البكتیریة انتاجا إلنزیمات البیتاالكتامیز وخصوصا واسعة الطیف منھا, مما یجعلھا االكثر مقاومة للمضادات 

القدرة على مقاومة مضاد  Proteus). اذ تمتلك بكتریا 3التي تنتمي لعائلة البنسلینات والسیفالوسبورینات ( الحیویة

Ampcillin  وCo-amoxiclav  إذ اصبحت ھذه االنزیمات شائعة االنتشار 4على التوالي ( %100و  %90بنسبة .(

من البكتریا التي تمتلك القابلیة إلنتاج ھذه االنزیمات  Conjugationبسبب انتقالھا بین االنواع البكتیریة بطریقة االقتران 

كونھا انزیماتھا كروموسومیة تشفر للدفاع عن البكتریا من مضادات البیتاالكتام التي تنتج بصورة طبیعیة من قبل الفطریات 
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احدى الصعوبات التي توجھ   ). تعد عملیة انتاج انزیمات البیتاالكتامیز من قبل البكتریا التي تعد من عوامل الضراوة5(

  ).6الطب اذ تكون البكتریا المنتجة لھ ذات مقاومة عالیة للمضادات الحیویة (

یعرف الجرح بانھ تحطم في الجلد او في الغشاء المخاطي, والذي یسھل دخول المیكروبات مما یؤدي الى العدوى 

تتم االصابة تسبب ھذه المیكروبات تقیح وھذا یتطور  ). تكون الجروح المكشوفة عرضة لإلصابة بالمیكروبات, وبعد ان7(

). وبالنسبة للحروق فتعرف بأنھا تدمیر الجلد الذي یؤدي الى فقدان طبقاتھ Wound Abscess )8الى تكوین خراج الجرح 

م الجلد وھذا وانسجتھ بسبب التعرض للحرارة, او للتیار الكھربائي, او المواد الكیمیائیة الحارقة. تحدث االصابة بعد تحط

یؤدي الى تلوث خالیا االدمة وتحت االدمة, وقد تنتشر الى مناطق مختلفة من الجسم, وبسبب التحطم النسیجي ونضوح 

). تعد االصابات الجلدیة البكتیریة من المشاكل التي یعاني 9البالزما, تصبح المنطقة منبتا جیدا لنمو الجراثیم وتكاثرھا (

في التھابات الجروح  Proteus). بلغت نسبة تواجد بكتریا 10الراقدین في المستشفیات ( منھا المرضى, سیما المرضى

 P. penneriو  P. vulgarisاالكثر انتشارا و  P. mirabilisوكانت االنواع المعزولة من بكتریا المتقلبات ھي  61.5%

(11).  

  

  المواد وطرائق العمل

  العزل والتشخیص .1

لراقدین في مستشفى المقدادیة العام ومرضى العیادات الخارجیة وكانت مجموعة تم جمع العینات من المرضى ا  

وبعدھا زرعت على وسط  Brothعینة من التھاب االذن الوسطى وجروح وحروق وثم نقلت العینات الى  225العینات 

  .(12)اكار الدم ووسط اكار الماكونكي ودرست الصفات المظھریة وكذلك الكیموحیویة 

  اوةعوامل الضر .2

, (13)درست بعض عوامل الضراوة المھمة للعزالت قید الدراسة حیث تم اختبار ظاھرة االنثیال باتباع طریقة 

. اما بالنسبة النزیم البروتییز (14)وتم الكشف عن انتاج العزالت النزیم الھیموالیسین على وسط اكار الدم واتبعت طریقة 

عوامل الضراوة المھمة االخرى ھي انتاج العزالت لالنزیم الحال للدنا وجرى فقد اختبرت قابلیة العزالت على انتاجھ ومن 

  .(15)الكشف عن ھذین االنزیمین باتباع طریقة 

  

 التحري عن انتاج انزیمات البیتاالكتامیز .3

تم التحري عن انتاج انزیمات البیتاالكتامیز بطریقة الیود القیاسیة السریعة وذلك بحسب ما ورد في   

 Disc approximationاستخدمت طریقة األقراص المتاخمة نسبة النزیمات البیتاالكتامیز واسعة الطیف فقد , وبال(16)

, اما فیما یخص انتاج انزیمات (17)للتحري عن أنزیمات البیتاالكتامیز واسعة الطیف, وذلك بحسب ما جاء في 
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حیث یوضع  Imipenemاستخدام قرصین من مضاد اـل ب (18)البیتاالكتامیز المعدنیة فقد تم التحري عنھا باتباع طریقة 

  , EDTAمایكرولیتر من محلول  10على احدھما 

  

  اختبار حساسیة البكتریا للمضادات الحیویة .4

ھنتون  - القیاسیة الختبار حساسیة العزالت للمضادات الحیویة باستخدام أكار مولر (19)استخدمت طریقة   

وقورنت العكورة مع محلول ثابت العكرة القیاسي. سجلت النتائج بقیاس منطقة  ساعة 18- 24ْم ولمدة 37وبدرجة حرارة 

  .NCCLs (20)التثبیط وقورنت مع 

  

  النتائج والمناقشة

  العزل والتشخیص

ً یعاني من  92مریض یعاني من التھاب االذن الوسطى و  100مریضا, كان منھم  225شملت الدراسة  مریضا

عزلة اي بنسبة  Proteus (37)صابین بجروح مختلفة. بلغ العدد الكلي لعزالت بكتریا مریضاً م 33االصابة بالحروق و 

یوضح  (1)والجدول  P. mirabilisوبعد اجراء االختبارات الكیموحیویة تبین ان جمیع العزالت من نوع  16.44%

  توزیع العزالت بحسب موقع االصابة وعدد الذكور واالناث.
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  العزالت بحسب موقع االصابة وعدد الذكور واالناثیوضح توزیع  (1)جدول رقم 

موقع 
  االصابة

  

  اناث       

  ذكور 

  

النسبة المئویة 
عدد عزالت   الكلیة للعزالت

Proteus  

النسبة المئویة لموقع 
  االصابة

العدد الكلي 
 للعزالت

  
النسبة المئویة للعزالت 

 الكلیة

االذن 
  الوسطى

52          

  48   (%44.44) 7 
7%  

100   18.93%  

  الحروق

38         

54     (%40.89) 22 
23.91 

92  59.42%  

  الجروح

11         

22    (%14.67) 8 

24.24  

21.65% 
33  

  %100  37  %100  225  المجموع

  

یة وتتسم للتأكد من صحة االختبارات الكیموحیو Api 20Eاجري الفحص التشخیصي باستخدام عدة التشخیص   

  ھذه العدة التشخیصیة بالسھولة والسرعة وكانت النتائج مطابقة لالختبارات الكیموحیویة التي اجریت في المختبر.

عزالت  7والتي عزلت من مسحات التھاب االذن الوسطى  Proteusتضمنت العزالت الموجبة التابعة لبكتریا 

من مسحات الجروح وتبین ان انتشار  (24.24%) عزالت 8من مسحات الحروق و  (23.91%)عزلة  22و  (%7)

) على المرضى المصابین 21في الجروح سجل اعلى النسب في الدراسة, ومن خالل دراسة اجراھا ( Proteusبكتریا 

  قد سجلت نسب اصابة اعلى بكثیر مما ھو علیھ في التھاب الجروح. Proteusبالتھاب المسالك البولیة وجد ان بكتریا 
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مقارنة بأخماج الحروق والجروح  7%التھابات االذن الوسطى  P. mirabilisنسبة عزل بكتریا ان انخفاض 

على التوالي بوصفھا ال تتوافر كنبیت طبیعي في موقع االصابة وكانت نتائج الدراسة التي اجراھا  24.24%و  %23.91

تھاب االذن الوسطى القیحي المزمن متفقة في مستشفى الحبوبي لمحافظة ذي قار على المرضى المصابین بال (22)الباحث 

, واتفقت ایضا مع نتائج الدراسة التي 7% فیھا P. mirabilisمع نتائج الدراسة الحالیة و التي بلغت نسبة توافر بكتریا 

 .Proteus sppعلى مرضى التھاب االذن الوسطى في مستشفى بعقوبة العام, إذ بلغت نسبة عزلة بكتریا  (23)اجراھا 

. ولم تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع الدراسة التي 10.4%النسبة االكبر والتي كانت  P. mirabilisوكانت لبكتریا  %12.9

 P. mirabilisعلى المرضى الوافدین الى استشاریة االنف واالذن والحنجرة وكانت نسبة عزل بكتریا  (24)اجراھا 

%25.53.  

في عینات الجروح اعلى مما ھو في التھاب االذن الوسطى فقد كانت عدد اظھرت النتائج ان نسبة انتشار البكتریا 

على مرضى الجروح في  (25)وكانت نتائج الدراسة التي اجراھا  24.24%مسحة بنسبة  (33)من اصل  (8)العزالت 

ئیس اللتھابات المسبب الر P. mirabilisوكانت  26.8%في نیجیریا مقاربة لھا بنسبة  Beninالمستشفى التعلیمي لجامعة 

, كما وقاربت ھذه النتیجة مع ما توصلت الیھ دراسة الباحثة 17.3%الجروح و احتلت المرتبة االولى بین اجناسھا بنسبة 

 P. mirabilis %22.22العتبي التي اجرتھا في صاالت مستشفى الوالدة في مدینة بعقوبة اذ كانت نسبة اصابة بكتریا 

والتي انجزت في المستشفى التعلیمي الداخلي في محافظة اربیل  (8)الیھا دراسة الباحثة ). ان النتائج التي توصلت 26(

  .P. mirabilis. النتشار بكتریا 8.71%على مرضى الجروح كانت مغایرة لنتائج الدراسة الحالیة إذ حصلت على نسبة 

وكانت ھذه  23.91% لدى مرضى الحروق ھي P. mirabilisكما واظھرت النتائج ان نسبة اصابة بكتریا 

, كما 22%في مدینة الموصل على المرضى المصابین بالحروق والتي بلغت  (27)النتیجة متفقة مع نتیجة الدراسة اجراھا 

والتي اجریت على مرضى الحروق والتي الحظت ان نسبة   (28)لم تتناسب ھذه النتیجة مع ما توصلت الیھ دراسة الباحثة 

  .3.7%ت كان Proteusاصابة بكتریا 

  

  عوامل الضراوة

إلنزیم الھیموالیسین من خالل تنمیتھا على وسط اكار الدم الحاوي  P. mirabilisاجري اختبار انتاج بكتریا 

واتفقت  100%وقد اظھرت النتائج ان البكتریا منتجة لإلنزیم الحال للدم وبنسبة  (5%)بنسبة  ABعلى دم االنسان نوع 

 88.89%و  93.4%تنتج ھذا االنزیم بنسبة  P. mirabilisالى ان بكتریا  (26)و  (29) ھذه النتائج مع ما توصل الیھ

تنتج االنزیم الحال للدم  P. mirabilisإذ كانت بكتریا  (30)و  (21)على التوالي, كما وتختلف النتائج مع ما توصلت الیھ 

عن طریق إنتاج اإلنزیم  DNAتحطیم الــ على التوالي. كما اختبرت قــدرة البكتریا علـى  66.7%و  45.5%بنسبة 

لتحــدیــد إمراضیھ بكتریا المتقلبات. أظھرت قابلیة العزالت قید الدراسة على انتاج  DNaseالحـــال للمـــادة النوویــة 

 (100%)زیم االنزیم الحال للدنا, وتم االختبار بزراعة البكتریا على وسط اكار الدنا وكانت نسبة انتاج البكتریا لھذا االن
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من العزالت قادرة على  (77%)متفقة جزئیا مع نتائج دراستنا الحالیة إذ أظھرت نتـائج دراســتھ أن  (31)وكانت دراسة 

اذ بلغت نسبة انتاج بكتریا المكورات العنقودیة  (32)إنتاج ھذا اإلنزیم, بینما كانت النتائج متفقة مع الدراسة التي اجرتھا 

  .100% (DNA)ض النووي لإلنزیم الحال للحام

على انتاج االنزیم الحال للبروتین, وقد  P. mirabilisعدم امكانیة بكتریا  (2)أظھرت النتائج المبینة في الجدول 

الذي یشفر  zap Aلإلنزیم راجع ألسباب مختلفة كاألسباب الوراثیة حیث یلعب جین  P. mirabilisیكون افتقار بكتریا 

ي یفرز خارج الخلیة دوراً كبیراً في إنتاج االنزیم وفي المدة التي تتمایز فیھا الخالیا السابحة إلنتاج ھذا األنزیم والذ

Swimming cell  إلى خالیا عاجةSwarming cell  یعبر عن انتاجھ, ولكن لیس جمیع العزالت التي لھا القدرة على

كون السبب عدم امتالك العزالت الجینات المسؤولة عن تكوین ظاھرة اإلنثیال تستطیع إنتاج االنزیم الحال للبروتین, وقد ی

الذي اشارت  (33)تشفیر ھذا األنزیم وھذا یتفق ونتائج الدراسة الحالیة وجاءت ھذه النتائج متوافقة ایضا مع ما توصل إلیھ 

عوامل أخرى تلعب نتائجھ إلى أنّھ لیس كل عزلة قادرة على إظھار حركة العج تكون منتجة ألنزیم البروتیز، وھناك أیضا 

  دوراً مھماً في إنتاج أنزیم البروتیز منھا درجة الحرارة ومكونات الوسط واالس الھیدروجیني والتھویة.

والذي یعتبر سمة مھمة من سمات  100%منتجة إلنزیم الیوریز بنسبة  P. mirabilisاظھرت النتائج ان بكتریا 

دراسة التي اجراھا العبیدي في قضاء الحویجة على األطفال المصابین ھذه البكتریا إذ كانت النتائج متفقة مع نتائج ال

 التي تم عزلھا من التھابات المسالك البولیة منتجة P. mirabilisبالتھابات المسالك البولیة إذ كانت جمیع عزالتھ من نوع 

  ).34إلنزیم الیوریز (

ت السریریة الثالث (االذن الوسطى, الجروح, بینت النتائج ان جمیع العزالت البكتیریة المعزولة من الحاال  

على وسط اكار الدم و إذ كانت بشكل امواج متحدة المركز  Swarmingتظھر سمة اإلنثیال  (100%)الحروق) اي بنسبة 

والتي تعرف بما یسمى نمط "عین الثور" وجاءت ھذه النتیجة مطابقة لما توصلت الیھ دراسة البیاتي التي اجرتھا في قضاء 

  ).21( 100%ریت إذ كانت نسبة قدرة البكتریا المعزولة من التھابات المجاري البولیة على تكوین ظاھرة اإلنثیال تك

  یوضح امتالك العزالت قید الدراسة لعدد من عوامل الضراوة اللتھابات االذن الوسطى والجروح والحروق (2)جدول 

مصدر 
  U P D Sw  H  العزل

  %100  %100  %100 0  %100 اذن وسطى

  %100  %100  %100 0  %100  حروق

  %100  %100  %100 0  %100  جروح

U: Urease/ H: Haemolysin/ P: Protease/ D: DNase/ Sw: Swarming 
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وبواقع  91.89%تنتج انزیمات البیتاالكتامیز بنسبة  P. mirabilisبینت نتائج الدراسة الحالیة الى ان بكتریا 

 .Pلبكتریا  55.55%اذ بلغت نسبة انتاج انزیمات البیتاالكتامیز  (26)التي اجرتھا  عزلة واختلفت نتائج الدراسة (34)

mirabilis (36), تغییر في حاجز النفاذیة (35). إن تغییر بروتینات الغشاء الخارجي بوصفھا خطوة لتغییر موقع الھدف .

ات البیتاالكتامیز الطریقة الوحیدة للمقاومة وإن ظھور تعدّ من طرائق المقاومة لمضادات البیتاالكتام, لذلك ال یعدّ إنتاج أنزیم

نتیجة سالبة لعدد من العزالت لفحص البیتاالكتامیز ومقاومتھا لمضاد واحد أو أكثر دلیل على امتالكھا أللیات المقاومة 

  المختلفة.

كتامیز واسعة عزلة للكشف عن انتاجھا إلنزیمات البیتاال (37)خضعت العزالت قید الدراسة والبالغ عددھا 

التي اجراھا في الیابان إذ  (37), ابتعدت ھذه النتیجة عن نتائج دراسة (56.75%)الطیف فكانت نسبة انتاجھا لھذا االنزیم 

مع نتائج الدراسة الحالیة  (38), كما واختلفت نتائج دراسة (37.8%)بلغت نسبة انتاج انزیمات البیتاالكتامیز واسعة الطیف 

المعزولة من التھاب المسالك البولیة إلنزیمات البیتاالكتامیز واسعة الطیف  P. mirabilisانتاج  بكتریا اذ وجدت ان نسبة 

, 39.2%لھا  P. mirabilisوالتي وجدت ان نسبة انتاج بكتریا  (39). بینما كانت النتیجة مقاربة نسبیا لدراسة %14.2

  الطیف.یوضح انتاج انزیمات البیتاالكتامیز واسعة  (1)والشكل 

  

  یوضح انتاج انزیمات البیتاالكتامیز واسعة الطیف (1)الشكل 

وبواقع  13.51%بینت نتائج الدراسة الحالیة انتاجیة العزالت قید الدراسة النزیمات البیتاالكتامیز المعدنیة بنسبة 

 .Pرام في الھند باحتالل بكتریا على بعض البكتریا السالبة لصبغة ك (40)عزالت, ولم تتفق نتائج الدراسة التي اجراھا  (5)

mirabilis  (41). كما واختلفت ایضا مع دراسة 40%المرتبة االولى في انتاجیتھا إلنزیمات البیتاالكتامیز المعدنیة بنسبة 

. اتفقت نتائج الدراسة التي اجراھا 27.78%لھذه االنزیمات في تلك الدراسة  P. mirabilisاذ كانت نسبة انتاج بكتریا 

على البكتریا السالبة لصبغة كرام المعزولة من اصابات الجروح مع نتائج الدراسة الحالیة, اذ بلغت نسبة انتاج بكتریا  (42)

P. mirabilis  یوضح ذلك. (3)والجدول  12.5%إلنزیمات البیتاالكتامیز المعدنیة  
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  یوضح امتالك البكتریا إلنزیمات البیتاالكتامیز (3)جدول 

 Pn  M  Ex  مصدر العزل

  %85.71 0  %85.71  اذن وسطى

  %50  %22.72  %95.45  حروق

  %50 0  %87.5  جروح

Pn       :   /انزیمات البیتاالكتامیزM:   /انزیمات البیتاالكتامیز المعدنیةEX: انزیمات البیتاالكتامیز واسعة الطیف  

ً توزعت ما بین مضادات مجمو 12اختبرت حساسیة العزالت  قید الدراسة لـ  عة البیتاالكتام ومجموعة مضادا

 Clavulanic acidوھو خلیط من مثبط االنزیم ( Augmentinومضاد  Ciprofloxacinالكوینولونات 

, واعتمد على قیاس قطر منطقة التثبیط ومقارنة ذلك مع Trimethoprimو  Nitrofurantion) ومضاد Amoxcillinو

ً (20)ما ورد في  ً واضحا في مدى استجابة العزالت قید الدراسة للمضادات المستعملة, حیث  . لقد أظھرت النتائج تباینا

كانت مقاومة للسبروفلوكساسین، بینما كانت جمیع  10.8%عزلة وبنسبة  (4)بأن  (4)اظھرت النتائج المبینة في الجدول 

. كما وأظھرت النتائج أیضا %100وبنسبة  Cefotaxime ,Ampicillin, Nitrofurantoinالعزالت مقاومة لكل من الـ 

عزلة كانت مقاومة لـ  91.89% (34)كما وان  Gentamycine ,Tobramycineكانت مقاومة لـ  81%عزلة  (30)أن 

Trimethoprime و ,Cephalothine  قاومت مضاد الـ  83.78%عزلة  (31)وانAugmentine.  

  یوضح اعداد العزالت المقاومة لكل مضاد (4)الجدول 

  الجرثومي المضاد
  العزالت المقاومة  العزالت الحساسة

  %  العدد  %  العدد

Ciprofloxacin  33 89.18 4 10.8 

Imipenem 31 83.78 6 16.2 

Amikacin 20 54 17 45.94 

Gentamycin 7 18.91 30 81 
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Tobramycin 7 18.91 30 81 

Augmentine 6 16.2 31 83.78 

Trimethoprime 3 8.1 34 91.89 

Cefalothine 3 8.1 34 91.89 

Ceftazidime 1 2.7 36 97.29 

Nitrofurantoin 0 0 37 100 

Ampicillin 0 0 37 100 

Cefotaxime 0 0 37 100 

  

اشارت النتائج الى ان اغلب العزالت البكتیریة كانت مقاومة للعدید من المضادات الحیویة وبشكل خاص 

 Augmentineو  Trimethoprimeو  Ampicillinنسلینات مثل مضادات البیتاالكتام والتي تتضمن الب

(Claviolanic acid and Cefotaxime)  بینما تباینت مقاومتھا لمضادات المجموعة االمینوكالیكوسیدیة

(Tobramycine and Gentamycin)  ومضادات مجموعة السیفالوسبورینات مثل(Cefotaxime and 

Ceftazidime)زالت البكتیریة قد یعود الى االستخدام العشوائي لھذه المضادات وھذا ما ادى الى . ان سبب مقاومة الع

  .(43)ظھور سالالت بكتیریة مقاومة لھا 

و  Cefotaximeو  Ceftazidimeلمضادات  P. mirabilisاظھرت النتائج ان نسبة مقاومة بكتریا 

Ampicillin  إذ بینت ان (26)النتائج مع ما توصلت الیھ  على التوالي, واتفقت ھذه 100%و  100%و  97.3%كانت ,

, كما وتطابقت النتیجة ایضا مع الدراسة التي 100%بلغت  Ampicillinلمضاد  P. mirabilisنسبة مقاومة بكتریا 

 Ceftazidimeالمعزولة من عینات ادرار إذ بلغت نسبة مقاومة البكتریا لمضاد  P. mirabilisلبكتریا  (45)اجراھا 

لمضاد  Proteusفقد اختلفت مع نتائج الدراسة الحالیة, إذ بلغت نسبة مقاومة بكتریا  (46)ا دراسة . ام%100

Cefotaxime  وCeftazidime %83  على التوالي. 66%و  

فقد بلغت نسب  Tobramycinو  Gentamycinو  Amikacinاما مجموعة المضادات االمینوكالیكوسیدیة 

على المرضى المصابین  (47)التوالي وكانت ھذه النتیجة مقاربة مع دراسة  على 81%و  81%و  43.2%المقاومة 

. اما بالنسبة لمضاد Amikacin %33.4لمضاد الـ  P. mirabilisبالتھاب االذن الخارجیة وكانت نسبة مقاومة بكتریا 
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Gentamycin  إذ بلغت نسبة مقاومة بكتریا (21)فقد كانت النتیجة مقاربة مع ما توصلت الیھ P. mirabilis  لھ

 .Pمع نتائج الدراسة الحالیة إذ اشارت الى نسبة مقاومة بكتریا  (48). اختلفت نتائج الدراسة التي اجراھا %90.9

mirabilis  لمضادGentamycin %55.6  ومضادAmikacin %100 وبالنسبة لمضاد .Tobramycin  فلم تتوافق

المعزولة من  P. mirabilisاذ كانت نسبة مقاومة بكتریا  (49)اجراھا  نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسة التي

  .33.3%مرضى مصابین بالتھاب المسالك البولیة في كندا لھذا المضاد 

أظھرت أفضل تأثیر على  Ciprofloxacinبینت نتائج الدراسة الحالیة ان مضادات مجموعة الكوینولینات 

وھذه النتیجة تتشابھ مع نتائج العدید من الباحثین الذین وثقوا أن ھذه المضادات  %10.8العزالت قید الدراسة بنسبة مقاومة 

وكانت النتیجة مطابقة  10.8%, وان نسبة المقاومة المتدنیة لھ بلغت (50)تعد أفضل العالجات لخمج األذن الوسطى 

في  Augmentin %83.8ة لمضاد على التوالي. بینما كانت نسبة المقاوم 12.3%و  11.4% (51)ودراسة  (4)لدراسة 

اذ كانت نسبة  (52)ولم تتفق مع دراسة  77.77%والتي بلغت  (26)الدراسة الحالیة واتفقت ھذه النتیجة مع نتائج دراسة 

مع نتائج الدراسة  (47), و لم تتفق ایضا مع نتائج دراسة Augmentin %100لمضاد  P. mirabilisمقاومة بكتریا 

  .Ciprofloxacin %44.5لمضاد  P. mirabilisة مقاومة بكتریا الحالیة إذ كانت نسب

في الدراسة الحالیة وجاءت ھذه النتیجة  Nitrofurantoin %100من جانب آخر فقد كانت نسبة المقاومة لمضاد 

ضى على المر (29), بینما لم تتفق الدراسة التي اجراھا 90%والتي بلغت  (53)مطابقة لنتائج الدراسة التي اجراھا 

. اما Nitrofurantoin %27.02لمضاد  P. mirabilisالمصابین بالتھاب المسالك البولیة إذ كانت نسبة مقاومة بكتریا 

, Ciprofloxacinفقد كان بالمرتبة الثانیة من حیث فعالیة المضادات المستخدمة في الدراسة بعد  Imipenemمضاد 

اذ بلغت نسبة مقاومة  (54)ت ھذه النتیجة متفقة مع الدراسة التي اجراھا وكان 16.2%والذي كانت نسبة مقاومة البكتریا لھ 

  .15%لھ  P. mirabilisبكتریا 

وبینت نتائج  91.9%في الدراسة الحالیة بلغت  Trimethoprimاظھرت النتائج ان مقاومة البكتریا لمضاد 

ي تسبب التھاب المسالك البولیة ان نسبة الت .Proteus sppفي قضاء تكریت على بكتریا  (21)الدراسة التي اجرتھا 

, على الرغم مما أشارت إلیھ بعض الدراسات بأن ھذه البكتریا حساسة لھذا المضاد 100%مقاومة ھذه البكتریا لھذا المضاد 

ضاد او ھذا الم .Proteus spp. تعد طریقة تقلیل النفاذیة أو الطفرات الوراثیة التي قد تحدث احیانا قد تقاوم بكتریا (55)

ً من األنزیم الذي یكون أكثر مقاومة لفعل ھذا المضاد وھو  والذي  Dihydrofolate reductaseمن خالل إنتاجھا نوعا

. نستنتج من كل ما سبق ان (56)یشفر لھ عن طریق جینات محمولة على البالزمید, ومن ثم إبطال مفعول ھذا المضاد 

تھابات الجروح اكثر منھ في االلتھابات االخرى كما انھا اظھرت في ال Proteus mirabilisعزالت تواجد عزالت 

  مقاومة متعددة للكثیر من المضادات الحیویة.
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