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المعزولة من مصادر مرضیة مختلفة للمضادات   Enterococcus faecalisدراسة حساسیة عزالت 
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  الخالصة

عینة سریریة مختلفة من مستشفى بعقوبة التعلیمي ومستشفى البتول للوالدة واألطفال في مدینة  310جمعت  

وصات المظھریة واالختبارات الكیموحیویة عائدیة ، أظھرت نتائج الفح 2009بعقوبة للفترة من بدایة آذار إلى نھایة أیلول 

مضاداً حیویاً مختلفاً ، وقـد أظھـرت العـزالت  23تجاه ، تم اختبار حساسیة العزالت  E.faecalis) لنوع % 9عزلة ( 28

،   Cefotaxime و Cephalexinو  Co- Trimoxazoleو  Amikacinو  Aztreonam) للـ100%مقـاومة بنسبة (

،  Ampicillin و Imipenemو  Nitrofurantoin و Amoxicillin) لمضادات 100%كـانت حساسـة (فـي حیـن 

  بینما أظھرت مقاومة متفاوتة للمضادات األخرى قید الدراسة .
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Abstract 

The total number of 310 different clinical samples were collected from Baquba Educational 

Hospital and Al - Batol Hospital for Maternity and Children in Baquba city from the 

beginning of March to the end of September 2009 . The characterizations of morphology and 
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biochemical test for isolates showed that 28 isolates (9%) belonged to E. faecalis. The 

sensitivity of isolates were tested against 23 different antibiotics.They showed resistance of 

about (100%) against Aztreonam, Amikacin, Co -Trimoxazole, Cephalexin and Cefotaxime, 

while they were sensitive about (100%) against Amoxicillin, Nitrofurantoin, Imipenem and 

Ampicillin, while they showed a various resistance to another antibiotics involved in this 

study . 

 

Key words: Infection , Antibiotics , Pathogen , Enterococcus faecalis  

 

  المقدمة

المسؤوالن عن   E. faeciumو E. faecalis یضم جنس المكورات المعویة العدیـد من األنـواع , وأھمھا طبیا 

  .  )2,1() من تلك االخماج %5) من اخماج اإلنسان المتسببة عن المكورات المعویة , بینما تسبب بقیة االنواع ( 95%(

ي المستشفیات لفترة طویلة الذین یعانون من أمراض صحیة المرضى الراقدین ف E. faecalis  تصیب جرثومة

 خطرة ومزمنة والذین یتلقون عالجا طویل األمد بالمضادات الحیویة أو الذین یعانون من ضعف المناعة

)Immunosuppression مثل مرضى األورام الخبیثة أو الذین تزرع لھم أعضاء جدیدة ( كالكبد والطحال ) أو مرضى (

  . )3(وي العجز الكل

ھو قابلیتھا على العیش في بیئة المستشفیات , إذ    E. faecalisومن العوامل التي تزید من خطورة اإلصابة بجرثومة      

یعود السبب إلى مقاومتھا العالیة والمتعددة للمضادات الحیویة الشائع استعمالھا في ردھات العالج السیما تلك التي تعود إلى 

م واالمینوكالیكوسیدات والفانكومایسین مما جعلھا واحدة من الممرضات الثانویة االنتھازیة المسببة مجموعة البیتاالكتا

لالخماج المكتسبة بالمستشفیات , وتحصل الجرثومة على ھذه المقاومة بفعل الطفرات أو من خـالل اكتسابھا لجینات جـدیدة 

  . )4() (Transposonsنسبوزونات ) والتراplasmidsتنتقل إلیھا عـن طـریق البالزمیدات ( 

إن نشوء سالالت من ھذه  الجرثومة ذات المقاومة  للفانكومایسین یعد خطرا كبیرا من خالل صعوبة السیطرة علیھا ,        

إضافة إلى إمكانیة انتقال الجین المسؤول عن صفة مقاومتھا للفانكومایسین إلى المكورات العنقودیة الذھبیة 

Staphylococcus  aureus  وبذلك یھدد حیاة المرضى ویشكل تحدیا واضحا لألطباء في عالج جراثیم المكورات

  .  )1(العنقودیة الذھبیة المقاومة للفانكومایسین

تمتلك المكورات المعویة البرازیة آلیات مختلفة في عملیات انتقال الجینات المسؤولة عن مقاومة المضادات 

ً ھ  Sex)   ي طریقة االقتران البكتیري الذي یتوسطھ انتاج الفیرومون الجنسي الحیویة ، ومن اكثرھا شیوعا

pheromone)  ان مثل ھذه االلیة تجعل انتقال البالزمیدات سھلة وسریعة من خالل تأثیر الفیرومون الجنسي على زیادة

  .  )5(انتقال ھذه الجینات بین سالالت ھذا النوع واجناس بكتیریة اخرى 
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 الدراسة الحالیة لتسلیط الضوء على ھذه الجرثومة لتحقیق االھداف التالیة: وقد صممت      

 من مصادر سریریة مختلفة . E. faecalisعزل النوع  -1

 تشخیص العزالت قید الدراسة من خالل الخصائص والصفات المظھریة والزرعیة واالختبارات الكیموحیویة . -2

 الحیویة الشائعة االستخدام .دراسة مدى مقاومة العزالت النواع من المضادات  -3

  

  طرائق العمل

  عزل وتشخیص الجرثومة :

وحضنت بدرجة  Azide blood agarجمعت العینات من مصادر سریریة مختلفة وزرعت مباشرة على وسط 

،  Azide bile esculin agar) ساعة ، ثم انتخبت المستعمرات المنفردة وزرعت على وسط 48- 24م لمدة ( 37ْحرارة

ساعة للحصول على مستعمرات نامیة على وسط اسود اللون . وقد تم التشخیص  24م لمدة  37ْدرجة حرارة حضنت ب

  .  )7,6(اعتماداً على الصفات الزرعیة والمجھریة واالختبارات الكیموحیویة 

  اختبار الحساسیة للمضادات الحیویة 

، إذ حضر عالق جرثومي بانتخاب عدد  er Kirby Bau  (8)أجري فحص الحساسیة للمضادات الحیویة بحسب طریقة    

لجي  24من المستعمرات النامیة بعمر  ع  .ساعة وتعلیقھا بالمحلول الملحي الفس الق الجرثومي م رة الع ة عك ت درج قورن

داره ( ا مق اً للخالی ذي یعطي عدداً تقریبی ل  10)8 × 1.5ثابت العكرة القیاسي ( ماكفرالند)   وال ة / م ة غمرت قطیل .خلی

ت Cotton swabمعقمة ( لب ، ترك ون الص ى وسط مولر ھنت ة عل اق حاوی ى سطح أطب ) بالعالق الجرثومي ونشرت عل

ي جدول (دقیقة إلتمام امتصاص المزروع  15األطباق لمدة  ة ف ة المدون ادات الحیوی ، إذ ) 1، واستخدمت اقراص المض

ط ( اطة ملق ار بوس غط Forcepsوزعت على سطح اآلك م مع الض ط ) معق ى الوس ھ عل طح القرص لتثبیت ى س ف عل الخفی

  أقراص لكل طبق . 6الزرعي ، وبواقع 

 Inhibitionقرأت النتائج بقیاس قطر منطقة التثبیط ( .ساعة  24لمدة  °م 37حضنت األطباق مباشرة بدرجة حرارة       

zone  متر بواسطة مسطرة مدرجة ، ) التي كانت على شكل منطقة شفافة خالیة من النمو حول القرص وقیست بالملی

، واعتماداً على ھذا األساس  )9(قورنت النتائج بالمعدالت القیاسیة لقطر منطقة التثبیط للمضادات الحیویة المعتمدة عالمیاً 

  ة.) لتلك المضادات الحیویResistant) أو مقاومة (Sensitiveعدّت الجراثیم حساسة (
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  ة في الدراسة) المضادات الحیویة المستخدم1جدول (

  التركیز  الرمز  المضاد الحیوي
  (مایكروغرام / قرص) 

  الشركة المصنعة والمنشأ

Amoxicillin AX 25   
  
  

Oxoid (England)  

Ampicillin AMP 10 

Cefotaxime CTX 30 

Ciprofloxacin CIP 5 

Cloxacillin CX 1 

Gentamicin GM 10 

Penicillin – G P 10 U 
Streptomycin S 10 
Tetracycline TE 30 
Vancomycin VA 30 

Augmentin  AMC 30   
  

Bioanalyse (Turkey)  
 
 
 
  

Bioanalyse (Turkey)  
 
 
 

Aztreonam ATM 30 

Ceftriaxone CRO 30 

Cephalexin CL 30 

Chloramphenicol C 30 

Co – Trimoxazole SXT 25 

Erythromycin E 15 
Imipenem IPM  10 

Nalidixic acid NA 30 
Nitrofurantoin F 30 

Norfloxacin NOR 10 
Rifampin RA 5 

Amikacin AK 30  
Himedia (India) Trimethoprim TMP 5 
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  النتائج والمناقشة

  للمضادات الحیویة  E. faecalisحساسیة عزالت 

مضاد حیوي مختلف ، وتم  23عزلة  تجاه  28البالغة  E. faecalisاختبرت في الدراسة الحالیة حساسیة عزالت       

ملمتر حول أقراص تحدید مقاومة العزالت لتلك المضادات الحیویة باالعتماد على قطر منطقة تثبیط النمو الجرثومي بال

  . )NCCLS )9المضادات الحیویة المستخدمة والتي قورنت مع ما ورد في 

ً في مقـاومة العزالت قید الـدراسة للمضادات 1أظھـرت النتائـج الموضحـة في الشكـل(       ً واضحا ) بأن ھنالك تبـاینا

 – Coو  Amikacinو  Aztreonamھي  ) مقاومة لعدة مضادات حیویة100%(28المستخدمة ، فكـانت جمیع العزالت 

Trimoxazole وCephalexin وCefotaxime ) حساسة لمضادات  100%، وكانت جمیعھا (Amoxicillin  و

Nitrofurantoin  وImipenem  وAmpicillin  بینما تفاوتت نسب مقاومة العزالت لباقي المضادات األخرى ، حیث ،

) 18%و ( Augmentin) 7.1%و ( Penicillin – G) 3.6%نسب (أظھرت مقاومة منخفضة لبعض المضادات وب

Nalidixic acid )28.6%و (Norfloxacin )32.1%و (Ciprofloxacin  ومقاومة متوسطة لمضادات أخرى ،

 Vancomycin) 64.3%و ( Tetracyclineو Rifampicin) لكل من 60.7%و ( Erythromycin) 50%وبنسب (

) لكل من 93%و ( Gentamicin) 89.3%و( Trimethoprim) 78.6%ات وبنسب (ومقاومة عالیة لباقي المضاد

Ceftriaxone  وChloramphenicol  وStreptomycin  .  
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  للمضادات الحیویة E. faecalis) نسب مقاومة عزالت جرثومة 1الشكل (

 المضادات الحیویة 
 

 

A: Amikacin , Aztreonam , Cefotaxime , Cephalexin , Co-trimoxazole 

B: Chloramphenicol , Ceftriaxone , Streptomycin 

C: Gentamicin                                 I : Norfloxacin  

D : Trimethoprim                            J: Nalidixic acid  

E: Vancomycin                                K: Augmentin 

F : Rifampin , Tetracycline             L : Penicillin-G 

G: Erythromycin                             M:Amoxicillin , Nitrofurantoin , 

H: Ciprofloxacin                                  Imipenem, Ampicillin 
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المعزولة  E. faecalisالتي أجرتھا على عزالت جـرثومة  )10(جاءت ھذه النتائج مطابقة لدراسة الباحثة السعدي 

 – Co  و  Amikacinو  Aztreonamمن أخمـاج المسالك البـولیة ، إذ بینت الباحـثة أن ھـذه العـزالت كانت مقاومـة لـ

Trimoxazole وCeftriaxone  و Cephalexin )على التوالي، وحساسة  100و93  و 100و100و100بنسـبـة %(

، في حین اختلفت نتائج  Nitrofurantoinو Imipenem  و Ampicillinو  Amoxicillin) لمضادات100%بنسبة (

و  Ciprofloxacinالدراسة الحالیة مع نتائج الباحثة التي وجدت أن عزالت ھذه الجرثومة كانت مقاومة لمضادات الـ 

Naldixic acid ) مضادات الـ) على التوالي ، وحساسة ل100%) و(81%بنسبةChloramphenicol  

  ) على التوالي .100%) و (56%بنسبة ( Vancomycinو

و  Cephalosporinesأشارت العدید من الدراسات إلى امتالك جرثومة المكورات المعویة مقاومة ذاتیة لمضادات الـ      

Penicillins  وAztreonam وCo –Trimoxazole ض البروتینات الرابطة ، وتحدث ھذه المقاومة بفعل وجود بع

) وخاصة ذات الوزن الجزیئي الواطيء التي تكون ذات ألفة واطئة لالرتباط بھذه المضادات ، أو نتیجة PBPsللبنسلین (

حدوث طفرات وراثیة تؤدي إلى تغییر في الفعالیة الوظیفیة لھذه البروتینات ، وتكون ھذه اآللیات أكثر شیوعاً في مجموعة 

لصبغة گرام ، فضالً عن ذلك تنتج إنزیمات البیتاالكتامیز التي تحمل الجینات المسؤولة على إنتاجھا على  الجراثیم الموجبة

المقاومة عن طریق انتقال العناصر الوراثیة المتحركة مثل  كروموسوم أو بالزمید الخلیة ، كما تستطیع السالالت اكتساب

  . )12,11(البالزمیدات وغیرھا 

 E. faecalisوالتي أشارت إلى أن جراثیم  )4(وجماعتھا  Helmiالدراسة الحالیة مع دراسة الباحثة واتفقت نتائج       

بأن  )31( Weinstein، وذكر  Ampicillin) لمضاد 96.4%المعزولة من حاالت سریریة متنوعة كانت حساسة بنسبة (

 Imipenemو  Penicillinو  Ampicillinھذه الجراثیم المعزولة من حاالت التجرثم الدموي كانت حساسة لمضادات 

  )% على التوالي وھذا یتفق مع نتائج الدراسة الحالیة . 100و   99.5و  100بنسبة (

التي أشارت إلى ظھور صفة المقاومة بین  )14(لم تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیھ دراسة الخفاجي       

)% على  54.5و   45.4و  54.5بنسبة ( Penicillinو Amoxicillinو Ampicillin لمضادات  E. faecalisعزالت 

التوالي ، وقد یعزى السبب في تفـاوت ھذه النتائج إلى ارتفاع نسبة مقاومة بعض سالالت جرثومة المكورات المعویة 

عال للحامض في السنوات اآلخیرة لحـدوث طفـرات نقطیة في الموقع الف Ampicillinو  Imipenemالبرازیة لمضادي 

) مؤدیة إلى PBP4) في البروتینات المرتبطة بالبنسلین من نوع (   Tyr  605  Hisو ( Pro  520  Serأألمیني 

  . )15(انخفاض كفاءة ارتباط المضاد الحیوي مع ھذه البروتینات 

  

حٍد ما لنتائج الباحث  جاءت مؤكدة إلى Augmentinأن النتیجة التي سجلت حول حساسیة الجرثومة العالیة لمضاد       

Jombo  التي أوضحت مدى فاعلیة ( )16(وجماعتھAmoxicillin  وClavulanate   تجاه عزالت ھذه البكتریا (
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) كـمادة مثبطة إلنزیم البیتاالكتامـیز وبالتالـي تجعـل Clavulanateالمقاومة لمجمـوعة مضادات البیتاالكتام ، إذ تعد (

  .) 11(ـالیة تلـك المـضادات البكـتریا أكـثر حساسیة لفع

على الرغم من كونھ من المضادات  Rifampicin) لمضاد 60.7%كما سجلت العزالت قید الدراسة مقاومة بنسبة (      

 )18(، وجاءت ھذه النتیجة موافقة جزئیاً لنتائج الباحثة قندال  )17(رام ومثبط للجراثیم المعویةگالقاتلة للجراثیم الموجبة لصبغة 

) من مجموع عزالت  المكورات المعویة البرازیة المعزولة من حاالت سریریة 72%كانت نسبة المقاومة لھذا المضاد ( إذ

 – RNAإنـزیـم  نتیجة طفرة وراثیة تعمل على تغییر تركیب Rifampicinتحصل المقاومة لمضاد  وقد .مختلفة 

polymerase 11( وبـذلك یفقد المضاد القـدرة على االرتباط بـھ( .  

) الواسعة الطیف في تأثیرھا  Quinolonesأظھرت العزالت مستوى عالي من الحساسیة لمضادات الكوینولونات (      

، وتعود فعالیة ھذه  Norfloxacinو  Naldixic acidو  Ciprofloxacinعلى العدید من األحیاء المجھریة والمتمثلة بـ 

) ما یؤدي إلى تثبیط تضاعف  DNA gyraseاً فائقاً بسبب تثبیطھا إلنزیم (الملتف لف DNAالمضادات إلى منع فك شریط 

 E. faecalis) من عزالت 64.4%أن ( )21(وجماعتھ  David. وأكدت دراسة ) 20,19(وموت الخلیة الجرثومیة  DNAالـ 

كما أشارت الدراسات إلى أن ھذا  .وھذا یتفق مع نتائج الدراسة الحالیة  Ciprofloxacinالمرضیة كانت حساسة لمضاد 

المضاد ھو األكثر فاعلیة في عالج اخماج المسالك البولیة الناجمة عن اإلصابة بتلك الجراثیم ، في حین أوضحت عدم 

بسبب ظھور عزالت مقاومة لھ ، لكن من الممكن استخدامھ مع مضاد فعال آخر لغرض عالج  Rifampicinفاعلیة مضاد 

   . )  2(المختلفة ذات المقاومة لھذا المضاد  اإلصابات الجرثومیة

 50في العزالت قید الدراسة متوسطة تقریباً إذ بلغت ( Tetracyclineو  Erythromycinكانت المقاومة لمضادات       

) ، 93%حیث بلغت ( Chloramphenicol)% على التوالي ، في حین أظھرت العزالت مقاومة عالیة لمضاد 60.7و

) 48.4%( Erythromycinالذي أشار إلى أن نسبة المقاومة لمضاد  )14(لنتائج متفقة لما توصل إلیھ الخفاجيوجاءت ھذه ا

) ، كما وجد 62.2%كانت بنسبة ( Tetracyclineالتي ذكرت أن مقاومة مضاد  )4(وآخرون  Helmi، ودراسة الباحثة 

Jombo  16(وجماعتھ( لمضاد  أن نسبة المقاومة بین عزالت ھذه الجرثومةChloramphenicol ) 93.1%قد بلغت. (  

نتیجة لتثبـیط تخلیق البروتین الخلوي من خالل إضافة مجموعة  Erythromycinوتأتي مقاومـة الجرثومـة لمضاد       

) من الرایبوسوم ، ویعـد ھذا 50S) ، والذي یؤدي إلى اختزال ارتباطـھ مـع الجزء (rRNAالمثیل إلى الحامض النووي (

) إذا ما وجـد بتراكیز  Bacteriocidal) ویمكن أن یصبح تأثیراً قاتالً (Bacteriostaticتأثیر مثبط لنمو الجرثومة (ال

فقـد یعـود سبب مقاومة العزالت لھ إلى امتالك  Tetracyclin، أما مضاد اـل  )22(عالیة داخـل القناة المعـویة لإلنسان 

میدیة ، ھما منع وصول المضاد بتراكیزه المثبطة عبر األغشیة الخلویة للجرثـومة الجراثیم آللیتین تحت السیطـرة البالز

 Active effluxنتیجة تغییر نفاذیتھا ، وزیادة طرح المضاد الحیوي خارج الخلیة الجرثومیة بآلیة مضخات الدفق الفعال (

pumps   ()23( من جانب آخر فسرت مقاومة العزالت لمضاد .Chloramphenicol ى أساس وجود جینات مشفرة عل
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) الذي یعمل   Chloramphenicol Acetyl Transferaseللمقاومة محمول على البالزمید ومسؤولة عن إنتاج إنزیم (

  . )24( على تحویر المضاد وتثبیط عملھ 

) المتمثلة  Aminoglycosidesسجلت النتائج قید الدراسة مقاومة عالیة لمضادات مجموعة االمینوكالیكوسیدات (      

اذ  )18(وھذا ما اتفق بصورة كبیرة نسبیاً مع نتائج الباحثة قندال  Streptomycinو   Gentamicinو  Amikacinبـ

 E. faecalisأن مقاومة المكورات  المعویة وخاصة جرثومة .على التوالي %)90و 82و80سجلت مقاومة  بنسب (

 – 2في اآلونة اآلخیرة  المتالكھا إنزیمات محورة مثل (لمضادات االمینوكالیكوسیدات قد أخذت بالتزاید  

Phosphotransferase – 6 – Acetyl transferase  في مقاومة العزالت لمضادات ً ) التي تلعب دوراً مھما

Gentamicin  وAmikacin   في تركیب ھذه المضادات مما یفقد المضاد فاعلیتھ ، وتتوسط ھذه ً والتي تحدث تغییرا

بالزمیدات اقترانیة ، كما قد تحدث المقاومة بسبب حصول  طفرات وراثیة مؤدیة إلى تغییر بسیط في نفاذیة  اإلنزیمات

   .  )17,2,11(األغشیة 

، وھذا ما أكدتھ دراسة  Nitrofurantoinبصورة مطلقة لمضاد  E. faecalisسجلت الدراسة الحالیة حساسیة جراثیم       

وقد أشارت دراسة  .) 100%یم المعزولة من حاالت الحروق كانت حساسة للمضاد بنسبة (بأن ھذه الجراث )25(البغدادي 

Hayes  إلى أن المقاومة لھذا المضاد بین سالالت ھذه الجراثیم قلیلة وغیر شائعة وأنھ أفضل مضاد فعال  )26(وآخرین

یة البرازیة المقاومة لمضاد الـ یمكن استخدامھ في عالج اخماج ھذه الجرثومة خاصة المتسببة عن المكورات المعو

Vancomycin .  

المنتمي  Vancomycin) لمضاد الـ 64.3%بنسبة (  E. faecalisأظھرت النتائج قید الدراسة مقاومة عزالت        

التي أشارت إلى أن  )14() ، وتعد ھذه النتیجة مرتفعة عن باقي الدراسات مثل دراسة الخفاجي Glycopeptidesلمجموعة (

التي ذكرت أن مقاومة تلك  )21(وجماعتھ  David) ، وكذلك مع دراسة 9%بة مقاومة عزالت ھذه الجرثومة كانت (نس

) ، وقد یعزى االختالف إلى شیوع استخدام ھذا المضاد في المستشفیات في الوقت الحاضر 17.43%العزالت كانت بنسبة (

عویة البرازیة وانتشارھا إلى المجتمع فضالً عن إمكانیة انتقـال مما أدى إلى نشوء مقـاومة من قبل جراثیم المكورات الم

الجینات المشفـرة لھـذه المقـاومة والمحمـولة على بـالزمیـدات وترانسبوزونات إلى العـزالت الحساسـة لتصبح األخـیرة 

  .   )27(مقاومـة لھـذا المـضاد 
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