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البكتريا الموجبة لصبغة گرام المسببة لتسمم الدم عند األطفال حديثي الوالدة
ودراسة حساسيتها لبعض المضادات الحيوية المختمفة في مدينة كركوك
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الممخص
جمعت  171عينة دم من األطفال حديثي الوالدة بعمر  28-1يوم ممن يعانون من عالمات سريرية لحالة تسمم الدم لمفترة
الممتدة من بداية كانون األول  2112الى نهاية شهر آيار  .2113كانت  38عزلة ()% 22.35من عينات الدم حاوية
عمى نمو لمبكتريا الموجبة لصبغة كرام أذا كانت المكورات العنقودية السالبة ألنزيم التجمط Coagulase Negative
 Staphylococcusأعمى نسبة لحدوث تسمم الدم ،أذ كانت بكتريا  12 Staphylococcus epidermidisعزلة
( )% 31.57تميها بكتريا  11 Staphylococcus haemolyticusعزلة ( )% 26.31ثم جاءت بكتريا
 4 Staphylococcus warneriعزلة ( )% 11.52بعدها جاءت  3 Staphylococcus saprophyticusعزلة
( )% 7.89وكانت بكتريا  Staphylococcus lentusأقل نسبة لحدوث تسمم الدم بين األطفال حديثي الوالدة والتي
شكمت  1عزلة ( ،)% 2.63أما البكتريا الموجبة إلنزيم التجمط والمتمثمة بالمكورات العنقودية الذهبية Staphylococcus
 aureusفكانت  8عزلة ( .)% 21كما تضمنت الدراسة فحص الحساسية ألنواع مختمفة من المضادات الحيوية لهذه
األنواع من البكتريا المسببة لحاالت تسمم الدم بين األطفال حديثي الوالدة وكانت هذه المضادات هي البنسيمين،
األوكساسيمين ،الجنتاميسين ،التوبرومايسين ،األرثرومايسين ،الكمندامايسين ،الفانكومايسين ،التتراسيكمين ،الترايمثبريم،
الريف امبين ،المينزوليد ،التيكوبالنين ،إذ أظهرت النتائج حساسية عالية ألغمب المضادات الحيوية باستثناء الــ
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 فقد أظهرت مقاومة عالية لممضادين الــStaphylococcus epidermidis  وStaphylococcus aureus
.Oxacillin  وPenicillin
.  المضادات الحيوية، CONS ، Neonatal sepsis : الكممات الدالة
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ABSTRACT
A total of 170 blood samples were collected from neonates(newborn) aged from 1-28 days
showing clinical sings of septicemia. The period of study extended from December 2012 to
May 2013. Bacterial agents(Gram positive) were isolated from (22.35 %) of samples.
Coagulase Negative Staphylococcus were isolated with the highest percentage. Staphylococcus
epidermidis was maximally isolated among bacteria (31.57 %) followed by Staphylococcus
haemolyticus (26.31 %), Staphylococcus warneri (10.52 %), Staphylococcus saprophyticus
(7.89 %) low percentage of Staphylococcus lentus (2.63 %) was obtained in this study.
Staphylococcus aureus formed (21%). The proportion of sensitivity of the microorgamism to
different antibiotics were presented. These antibiotics include Penicillin, Oxacillin,
Gentamicin, Tobromycin, Erythromycin, Clindamycin, Vancomycin, Tetracyclin, Rifampin,
Trimthoprim,

Linezolid and

Teicoplanin, The study revealed

high

sensitivity of

microorganisms to most of antibiotic, except Staphylococcus aureus and Staphylococcus
epidermidis that showed high resistance to Penicillin and Oxacillin.
Keywords: Neonatal sepsis , CONS , Antibiotics.
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 .1المقدمة )(Introduction
يعرؼ األنتاف الوليدي عمى أنيا متبلزمة سريرية تتميز بوجود عبلمات جيازية مصحوبة بتجرثـ الدـ في الشير األوؿ مف
الحياة[ ،]1وتصنؼ الى فئتيف رئيسيتيف اعتماداُ عمى ظيور األعراض ىما :تسمـ الدـ الجرثومي المبكر Early-onset
 )EONS( neonatal sepsisتظير األعراض في غضوف  72ساعة األولى مف الحياة[ ]2وعادة ما يتـ الحصوؿ عمييا مف
الجياز التناسمي لآلـ ،وتسمـ الدـ الجرثومي المتأخر  )LONS( Late-onset neonatal sepsisوتظير األعراض بعد 72
الساعة األولى مف الوالدة وعادة ما تسببيا الجراثيـ الموجودة في بيئة المستشفى ويكتسب أثناء أو بعد الوالدة[]3
األنتاف الوليدي  Neonatal sepsisىو أحد األسباب األكثر شيوعاً لوفيات األطفاؿ حديثي الوالدة وىو المسؤوؿ عف
حوالي  % 50-30مف مجموع وفيات األطفاؿ حديثي الوالدة في البمداف النامية،لحد اآلف ال يزاؿ تسمـ الدـ مشكمة خطيرة في
األطفاؿ حديثي الوالدة مما أدى الى زيادة األمراض والوفيات[ ،]4وتشير التقديرات الى أف نحو  % 20مف حديثي الوالدة
يصابوف باألنتاف وحوالي  % 1يموت مف األسباب المرتبطة باألنتاف[.]5األنتاف الوليدي وخاصة تمؾ التي تسببيا البكتريا
الموجبة لصبغة كراـ ىو سبب كبير لؤلمراض والوفيات بيف حديثي الوالدة[.]6
أظيرت الدراسات أف مف أكثر البكتريا الموجبة لصبغة كراـ المسببة لتسمـ الدـ ىي Group B Streptococcus
( Staphylococcus ،Listeria monocytogenes ،)GBSو  .Streptococcusالبكتريا الموجبة األكثر شيوعاً والتي
تسبب تسمـ الدـ المبكرىي  ]7[GBSوالمكورات السالبة ألنزيـ التجمط  CONSو ،]8[Listeria monocytogensفي حيف
البكتريا الموجبة المسببة لتسمـ الدـ المتأخر ىي  GBSو Staph. aureusو.]9[L.monocytogens

 .2المواد وطرائق العمل )(Materials and Methods
جمعت العينات مف مستشفى األطفاؿ في مدينة كركوؾ والبالغة  170عينة دـ مف األطفاؿ حديثي الوالدة تقسـ الى ذكور
واناث بعمر  28-1يوـ لغرض معرفة حاالت تسمـ الدـ بأنواع البكتريا الموجبة لصبغة كراـ .وجمعت ىذه العينات لممدة مف
بداية شير كانوف األوؿ  2012الى نياية شير آيار  ،2013زرعت عينات الدـ في وسط نقيع القمب والدماغ Brain heart
 infusion brothكزرع أولي ولمدة  7-5أياـ[ ]10وبعدىا زرعت العينات عمى أوساط أغنائية وتفريقية لغرض عزؿ المسببات
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البكتيرية أذا استعمؿ وسط الدـ  Blood agarووسط المانكوكي  MacConkey agarووسط المانيتوؿ الممحي Mannitol
 Salt agarحضت األطباؽ بدرجة 37

o

ـ لمدة  24-18ساعة ،ثـ أجريت الفحوصات المجيرية والبايوكيميائية لتشخيص

العزالت البكتيرية التي ظيرت مف الزرع المختبري ،فضبل عف تأكيد تشخيص العزالت باستخداـ جياز الػ  ،Vitekثـ أجري
فحص الحساسية لمبكتريا الموجبة المعزولة عمى المضادات الحيوية المختمفة باستخداـ جياز الػ  Vitekوالتي تضمنت كؿ مف
، Vancomycin ، Clindamycin ، Erythromycin ، Tobromycin ، Gentamicin ، Oxacillin ، Penicillin
. Teicoplanin ، Linezolid ، Trimethoprim ، Rifampin ، Tetracyclin
تأكيد التشخيص واختبار حساسية العزالت لممضادات الحيوية باستخداـ جياز .Vitek 2 Compact System
تـ استخداـ جياز الفاتيؾ لتأكيد التشخيص واختبار الحساسية لممضادات الحيوية لمعزالت البكتيرية الموجبة لصبغة كراـ واف
الجياز يتكوف مف مكونيف اساسيف ىما اآللة  Insrumentوجياز الكمبيوتر ،واآللة تتكوف مف خمس مكونات أساسية ىي-:
 لوحة التحكـ .Keypad باب المؤل  Fill Doorويتـ فيو انتقاؿ العينة مف  Kan tubeالى داخؿ ال ػ  Kitبواسطة أنبوب ناقؿ موجود في ال ػ Kitوتستمر ىذه العممية لمدة  70ثانية.
 باب التحميؿ  Load Doorويتـ فيو قطع األنبوب الناقؿ الموجود عمى ال ػ  Kitوتحميؿ ال ػ  Kitالى داخؿ الحاضنة وتستمرالعممية  5-3دقيقة.
 باب دخوؿ المستخدـ  User Access Doorويتـ فيو التحضيف وقياس التغيرات التي تط أر عمى ال ػ  Kitنتيجة لنمو البكترياإلعطاء النتيجة.
 باب النفايات  Waste Doorويتـ فيو تجميع ال ػ  Kitsبعد االنتياء مف التحاليؿ واعطاء النتيجة.استخدـ ىذا الجياز في تأكيد تشخيص العزالت البكتيرية الموجبة لصبغة كراـ واختبار حساسيتيا لممضادات الحيوية إذ
يستخدـ لمتشخيص مف خبلؿ عدد تشخيصية خاصة بالجياز حيث تحتاج كؿ عينة عدتاف أحدىما خاصة بالتشخيص واألخرى
خاصة بفحص الحساسية ،تحتوي عد التشخيص عمى  64حفرة يوجد فييا وسط مجفؼ ودليؿ لوني تجرى فيو االختبارات
الكيموحيوية ويسجؿ الجياز التغيرات المونية الحاصمة نتيجة لنمو البكتريا ،وتحتوي عدة اختبار الحساسية لممضادات الحيوية
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عمى  20-18مضاد حيوي موزع عمى  64حفرة بحيث يكوف لكؿ مضاد أكثر مف تركيز ويسجؿ الجياز التغيرات الحاصمة في
العكورة بعد نمو البكتريا.
أجريت ىذه االختبارات عمى النحو اآلتي-:
 .1تحضير المزروع  :تمت تنمية العزالت قيد الدراسة عمى وسط األكار المغذي بطريقة التخطيط وحضنت بدرجة ح اررة 37
ـoلمدة  24ساعة ،بعدىا أخذت أنبوبتيف مف ال ػ  Kan tubeأحدىما لغرض التشخيص واألخرى لفحص الحساسية ووضع في
كؿ منيا  3مؿ مف محموؿ  Normal Salineبواسطة ال ػ  Dispensetteثـ أخذ حممة لوب مف مستعمرة منفردة ووضعت في
ال ػ  Kan tubeلعمؿ عالؽ لؤلنابيب الخاصة بالتشخيص فقط ثـ قيست كثافتو بواسطة جياز  Densichekالذي كانت كثافتو
ضمف المدى( ) 0.63-0.5ثـ نقؿ حجـ ثابت مف أنابيب التشخيص الى أنابيب فحص الحساسية بواسطة ماصات دقيقة مف
العالؽ( 280مايكروليتر) بالنسبة لمبكتريا الموجبة لصبغة كراـ وبعدىا وضعت ال ػ  Katsفي  Kan tubeوثبتت عمى حامؿ
خاص لغرض ادخاليا داخؿ الجياز.
 .2بعد تحضير العينة يتـ ادخاليا الى باب المؤل ليتـ انتقاؿ العينة مف ال ػ  Kan tubeالى داخؿ  Kitبعدىا تـ نقؿ العينات
يدوياً الى باب التحميؿ ليتـ التحضيف وتعطى النتيجة بيف  6-4ساعات بالنسبة لمتشخيص و 12-6ساعة بالنسبة لقياس
الحساسية لممضادات الحيوية.
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وتن تشخيص عيٌبث الذم حسب الوخطظ التبلي:
حضي زجبجبث الذم لوذة  5-3أيبم في  o 33م ثن تسرع علً أوسبط
زرعيت خبصت هثل Nutrient Agar

وجىد ًوى

عذم وجىد ًوى

تسرع علً

تحضي زجبجبث الذم لوذة  3-5أيبم أخري

تسرع علً أوسبط زرعيت خبصت

MacConky Agar

عذم وجىد ًوى

Blood Agar

تحضي األطببق لوذة  42سبعت بذرجت  33درجت هئىيت

ًتيجت سبلبت.
وجىد ًوى يعٌي أى البكتريب
سبلبت لصبغت كرام.

وجىد الٌوى فقظ علً وسظ
 Blood Agarيعٌي أى
البكتريب هىجبت لصبغت كرام.

تشخيص البكتريب الوىجبت لصبغت كرام

الخصبئص الخلىيت

الخصبئص السرعيت

االختببراث الببيىكيويبويت

تأكيذ التشخيص ببستخذام جهبز فبيتك.

مخطط ( :)5يىضح طريقت تشخيص العيٌبث.
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 .3النتائج )(Results
أظيرت النتائج أف عدد الذكور المصابيف أكثر مف عدد اإلناث المصابيف ،كثرة الذكور المصابيف ىو واضح تقريبا في
جميع الدراسات وقد يعود السبب الى بعض العوامؿ البيئية وظروؼ المرضى مثؿ العمر والحالة المناعية ،وأف أكثر األطفاؿ
حديثي الوالدة المصابيف كانوا بعمر  28-8يوـ تمييا األطفاؿ بعمر مف  7-0يوـ كما موضح في الجدوؿ( ،)1أظيرت النتائج
أف ( )% 22.35مف عينات الدـ كاف فييا نمو بكتيري لمبكتريا الموجبة لصبغة كراـ .أما بقية العينات أظيرت بعضيا أنواع مف
البكتريا السالبة لصبغة كراـ وبعضيا لـ يظير فييا أي نوع مف النمو البكتيري ،وكانت أعمى نسبة ألنواع المكورات السالبة
ألنزيـ التجمط المسببة لحالة تسمـ الدـ والتي شكمت  )% 78.94(30فكانت أعمى نسبة مف ىذه األنواع تعود الى بكتريا
 Staph. epidermidisفقد شكمت  12عينة بنسبة( )% 31.57وبعدىا  Staph. haemolyticusكانت  10عزالت
بنسبة( )% 26.31بعدىا جاءت بكتريا  Staph. warneriإذ كانت  4عزالت بنسبة( )% 10.52تمييا بكتريا Staph.
 saprophyticusإذ كانت  3عزالت بنسبة( )% 7.89ثـ بكتريا  Staph. lentusفقد كانت عزلة واحدة فقط وشكمت(2.63
 ،)%أما المكورات العنقودية الذىبية  Staph. aureusفقد كانت  8عزالت بنسبة( .)% 21ويمثؿ الجدوؿ( )2عدد العزالت
والنسب المئوية لحاالت تسمـ الدـ.
أما عف أختبار حساسية العزالت لمبكتيرية لممضادات الحيوية فقد أظيرت النتائج أف ال ػ  Staph. aureusكانت حساسة
لم ػ ، Linezolid ، Tetracyclin ، Vancomycin ، Erythromycin ، Tobramycin ، Oxacillin ، Gentamicin
 Teicoplaninبنسبة مئوية تصؿ الى نسبة ( )% 100أما بالنسبة لممضاد  Penicillinفقد كانت حساسة بنسبة()% 75
وبنسبة( )% 62.5لم ػ  . Trimethoprimeوال ػ  Staph. epidermidisكانت حساسة لم ػ ، Oxacillin ، Penicillin
Vancomycin ، Clindamycin

 Teicoplanin ، Linezolid ،بنسبة  % 100والمضاديف  Tetracyclinو

 Trimethoprimeبمغت حساسيتيا ( .)% 75الػ  Staph. lentusو ال ػ  Staph. warneriفقد كانت حساسة بنسبة 100
 %لجميع المضادات الحيوية المستخدمة Staph. saprophyticus .فكانت حساسة لجميع المضادات الحيوية ماعدا ال ػ
 Clindamycinو  Trimethoprimeبنسبة( Staph. hemolyticus .)% 33.3فكانت حساسة بنسبة( )% 90لممضادات

Web Site: www.kujss.com Email: kirkukjoursci@yahoo.com,
kirkukjoursci@gmail.com
301

)Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS
)Volume 10, Issue 4, December 2015 , p.p(295-308
ISSN 1992 – 0849
 Vancomycin ، Tobramycinو  Clindamycinوبمغت الحساسية ( )% 60لم ػ  Gentamicinوبنسبة( )% 10لم ػ
 Tetrecyclinفي حيف بمغت نسبة الحساسية ()% 100لبقية المضادات الحيوية المستخدمة كما موضح في الجدوؿ(.)4
جدول( :)1يوضح توزيع  38مف األطفاؿ المصابيف بتسمـ الدـ حسب العمر والجنس ونوع التسمـ.
األطفال حديثي الوالدة

األطفال حدثي الوالدة

الفئات العمرية

المصابين في

المصابين في

* % EONS

** % LONS

الذكور

)%11.52(4

)%52.63(21

)%63.15(24

اإلناث

)%7.89(3

)%28.94(11

)%36.84(14

المجموع

)%18.42(7

)%81.57(31

)%111(38

الجنس

المجموع
%

* العمر من  7-1يوم.
** العمر من  28-8يوم.
جدول( :)2يمثؿ عدد العزالت والنسبة المئوية لحاالت تسمـ الدـ.
نوع البكتريا

عدد العزالت

النسبة المئوية

CONS

31

% 78.94

Staph. aureus

8

% 21
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. يمثؿ عدد عزالت المكورات السالبة ألنزيـ التجمط والنسب المئوية:)3(جدول
النسبة المئوية

عدد العزالت

نوع البكتريا

% 31.57

12

Staph. epidermidis

% 26.31

11

Staph.haemolyticus

% 11.52

4

Staph. warneri

% 7.89

3

Staph. saprophyticus

% 2.63

1

Staph. lentus

% 78.94

31

المجموع

) أنواع مف البكتريا الموجبة لصبغة كراـ لممضادات الحيوية المختمفة6( يمثؿ عدد العزالت والنسب المئوية لحساسية:)4(جدول
Staph.
)1( lentus

Staph.
saprophtycus
)3 (

Staph.
)4( warneri

Staph.

Staph.

Staph.

haemolyticus

epidermidis

aureus

)11(

)12(

)8(

المضادات

نوع البكتريا

)%111(1

)%66.6(2

)%111(4

) 1( 0

)%16.6(2

)%25(2

Pencillin

)%111(1

)%66.6(2

)%111(4

) 1( 0

)%16.6(2

)%25(2

Oxacillin

)%111(1

)%111(3

)%111(4

)%61(6

)%66.6(8

)%111(8

Gentamicin

)%111(1

)%111(3

)%111(4

)%91(9

)%83.3(11

)%111(8

Tobramycin

)%111(1

)%111(3

)%111(4

)%11(1

)%66.6(8

)%111(8

Erythromycin

)%111(1

)%33.3(1

)%111(4

)%91(9

)%111(12

)%111(8

Clindamycin

)%111(1

)%111(3

)%111(4

)%91(9

)%111(12

)%111(8

Vancomycin

)%111(1

)%111(3

)%111(4

)%11(1

)%75(9

)%111(8

Tetracyclin

)%111(1

)%111(3

)%111(4

)%111(11

)%75(9

)%62.5(5

Trimethoprime

)%111(1

)%111(3

)%111(4

)%111(11

)%111(12

)%111(8

Linezolid

)%111(1

)%111(3

)%111(4

)%111(11

)%111(12

)%111(8

Teicoplanin
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 .4المناقشة ))Discussion
كاف معدؿ تسمـ الدـ بيف األطفاؿ حديثي الوالدة في الذكور واإلناث  24بنسبة( )%63.15و 14بنسبة( )%36.84عمى
التوالي ،وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة أجريت في اليند[ ]11إذ وجدوا أف نسبة الذكور المصابيف كاف ()%64
مقابؿ ( )%36في اإلناث ،وفي العراؽ أجريت دراسة عمى  30حالة مف ال ػ  ]12[ NNSكشفت عدـ وجود فروؽ في توزيع
الجنس وقد يرجع السبب الى ارتباط عامؿ الجنس مع قابمية المضيؼ [ ،]13وتختمؼ مع دراسة أجريت في المممكة العربية
السعودية في مستشفى األبيا إذ كانت نسبة الذكور الى اإلناث ( )%46و( )%54عمى التوالي [ ،]14وذكرت دراسة أجريت في
بابؿ عمى تجرثـ الدـ أف األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ مف سنتيف ىـ أكثر عرضة لئلصابة الف لدييـ انخفاض مستوى استجابة
الغموبيوليف المناعي  Gلمبكتريا الغير المحاطة بالمحفظة[ ،]3وتتشابو ىذه النتيجة مع نتائج [ ]15الذي وجد إف تجرثـ الدـ
تحدث عند الرضع الذيف تقؿ أعمارىـ عف شير،أظيرت النتائج إف أقؿ نسبة بكتريا مسببة لحاالت تسمـ الدـ بيف األطفاؿ
حديثي الوالدة ىي  Staph. lentusإذ كانت نسبتيا( )%2.63فقط ،وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع []16و[ ]17إذ أكدوا إف ال ػ
 CONSىي مف المسببات األكثر شيوعاً ،المجموع الكمي لمػ  CONSالمسببة لحاالت تسمـ الدـ كانت( )%78.94وىذه
النتيجة تتفؽ مع[ ]18إذ أكدت إف نسبة ال ػ  CONSىي(.)%55
وتتسؽ ىذه الدراسة مع[ ]19الذي أكد إف البكتريا الموجبة لصبغة كراـ ىو المسبب األكثر شيوعاً في  EONSوكذلؾ
 LONSواف ال ػ  CONSىي مف الممرضات الرئيسية المسببة لتسمـ الدـ حيث شكمت ال ػ  Staph. epidermidisأعمى نسبة
لحاالت تسمـ الدـ( )%31.57وتمييا ال ػ  )%26.31( Staph. haemolyticusوالتي تتفؽ مع الدراسات التي أجريت في
الصيف وغيرىا مف البمداف النامية( )21-20والذي أكد إف ال ػ  Staph. haemolyticusمف المسببات األكثر شيوعاً لحاالت
تسمـ الدـ بعد ال ػ  Staph. epidermidisتمييا بكتريا ال ػ  Staph. aureusوالتي كانت بنسبة( )%21والتي تتفؽ مع []19
حيث أكد إف ال ػ  Staph. aureusكانت مف المسببات األقؿ شيوعاً ،واختمفت النتائج مع[]22الذي عزؿ( )281عزلة مف
بكتريا ال ػ  Staph. aureusفي حيف كانت ال ػ  )30( Staph. epidermidisعزلة فقط.
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أما بالنسبة ل ػ  Staph. warneriكانت ( )4عزالت و  )3( Staph.saprophyticusعزالت وجاءت ىذه النتائج مقاربة
مع[ ]19حيث حصؿ عمى ( )5عزالت مف  Staph. warneriوعزلتيف فقط مف ال ػ . Staph. saprophyticus
أظيرت جميع أنواع البكتريا حساسية لمضادات حيوية مختمفة منيا  Linezolid ، Oxacillinو Teicoplaninنبسبة
 ، % 100وأظيرت جميع العزالت حساسية عالية لممضاد Vancomycinوجاءت ىذه النتيجة متفقة مع [ ]22الذي بيف أف
ال ػ  Staph. aureusو Staph. epidermidisالمعزولة مف حاالت تسمـ الدـ كانت حساسة بنسبة عالية لم ػ
 ،Vancomycinأما المضاد  Linezolidفقد كانت حساسة بنسبة  %100لجميع العزالت وقد اتفقت ىذه النتائج مع []23
الذيف أثبتوا أف ال ػ  Staph. aureusو ال ػ Staph. epidermidisوال ػ  Staph. haemolyticusالمعزولة مف حاالت تسمـ
الدـ كانت حساسية بنسبة  Staph. aureus ،%100كانت حساسة بنسبة  %100لم ػ  Gentamicinوبنسبة ()%66.6
بالنسبة لم ػ  %10 Staph. epidermidisلم ػ  Staph. haemolyticusوالتي تتفؽ مع[ ]23الذي أكد إف ىذه األنواع
البكتيرية كانت ذات حساسية عالية لم ػ  Gentamicinوكذلؾ تتفؽ مع نتيجة [ ]24الذي بيف حساسية ىذه األنواع العالية لم ػ
 ،Gentamicinأما ال ػ  Penicillinفإف كؿ  CONSكانت حساسة ليا بنسبة  %100ماعدا ال ػ  Staph. aureusفقد كانت
حساسية بنسبة( )%75وتتفؽ ىذه النتيجة مع[ ]23وال تتفؽ مع[ ]19الذيف وجدوا أف ال ػ  Staph. aureusكانت ذات مقاومة
عالية لم ػ ،Penicillinوال ػ  Erythromycinكانت ذات حساسية عالية لم ػ  CONSماعدا ال ػ  Staph. haemolyticusوبنسبة
 %100لم ػ  Staph. aureusوىذه النتيجة تتفؽ مع [ ]25الذي أثبت أف ال ػ  Staph. aureusحساسة بنسبة  %100وال ػ
 CONSذات حساسية عالية لم ػ .Erythromycin
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