تشخيص أنواع جرثومة Coagulase negative Staphylococci
المعزولة من حاالت مرضيه مختلفة

 1فاطمة عبودي علي و  2عباس علي هادي و  3مجاهد خلف علي
1

قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

3

قسم علوم الحياة  ،كلية التربية جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

2

كلية الصيدلة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الخالصة

جمعت  262عينة من مرضى راقدين ومراجعين لمستشفى تكريت التعليمي العام حيث اخذت العينات من المرضى المشتبه باصابتهم بخمج السبيل البولي
وخمج الجروح والحروق وخمج االذن الوسطى ولكال الجنسين وباعمار مختلفة وخالل الفترة الممتدة من بداية كانون الثاني  2006ولغاية بداية مارس 2002
.شخصت العزالت اعتمادا على الصفات المظهرية الزرعية والمجهرية واالختبارات الكيموحيويه المعتمده و API Staph Ident system testنظام تشخيص
النماذج  ،أظهرت النتائج  60عزلة لجرثومة  ، Coagulase negative Staphylococciحيث بينت النتائج ان 22عزلة ( )%52تعود إلى بكتريا S.
 epidermidisو 13عزلة ( )%21.66إلى  S. saprophyticusو 10عزالت ( )%16.62إلـى  S.xylosusو 3عزالت (  ) %2إلـى  S. scuiriو 3

عزالت ( )%2إلى  S. lentusوعزلتين ( )%3.33تعود الى  S. heamolyticusوعزلة واحدة ( )1.62تعود الى  S. simulansو  S. hominisعلى

التوالي .

تم التحري عن بعض عوامل الضراوة التي تمتلكها المكورات العنقودية السالبة ألنزيم التجلط  CoNSبضمنها انزيم  ، DNaseالاليبيز  ،الليسيثينيز ،
الفوسفيت القاعدي ،اظهرت نتائج الدراسة قدرة ( )%62.2من العزالت قيد الدراسة على انتاج انزيم الفوسفيت القاعدي ،في حين تمكنت ( )%56.6من
العزالت من انتاج انزيم اليوريز و( )%22.2من العزالت على انتاج انزيم الليسيثينيز وقابلية(  )%11.16من العزالت على انتاج انزيم الاليبيز  ،في حين لم
تتمكن سوى ( )22.2من العزالت من انتاج انزيم الـ .)%33.33( DNase

المقدمة

تشير البحوث والتقارير الحديثة إلـى ان المكورات العنقودية السـالبة ألنزيم
التجلط

Cougulase Negative Staphylococcus

()CoNS

أصبحت من بين أهم األنواع البكتيرية المشـاركة فـي عدوى المسـتشفيات
حيث لوحظت ازدياد نسبة االصابة بهذه المكورات بصورة الفتة للنظر ،ففي
دراسة اجراها  Schabergوجماعته ( )1أثبتت بأن جرثومة  CoNSهي
من الممرضات الشائعة وبنسبة ( ،)% 9.7-1في حين أشارت
تقارير  National Nosocomial Infection Surveillanceإلى
ارتفاع نسبة اإلصابة بهذه الجرثومة الى .)2( % 30-73.3
تأتي أهمية  CoNSمن خالل قدرة بعض أنواعها على إنتاج العديد من
عوامل

الضراوة

Virulence factors

 Enterotoxinsالمسببة للتسمم الغذائي

مثل

الذيفانات

المعوية

 Food poisoningوكذلك

قدرتها على إنتاج ذيفان متالزمة الصدمة السمية Toxic Shock

) . Syndrome Toxin-1 (TSST-1) (3كما تعد صفة انتاج المادة
المخاطية  Slimeعامال من عوامل امراضيتها إذ اتضح بان هذه المادة
تساعد

الجراثيم

على

االلتصاق

بسطوح

المواد

البديلة

)(4

ِِِِِِِِِِِِِِِِِ حدد  35نوعا من  Staphylococciعدا S.
aureusالتي يوجد معظمها بصورة طبيعية على الجلد واالغشية المخاطية
لالنسان والحيوان ). (5
وجد بأن  15نوعا من Staphylococciذات عالقة بإصابات االنسان
وهذه بدورها قسمت الى مجموعتين اعتمادا على مقاومتها للمضاد الحيوي
النوفوبايوسين ،اكتشفت الكثير من المعلومات المتعلقة بضراوة وامراضية
 CoNSوالتي تتعلق بافرازها العديد من االنزيمات والذيفانات مثل

Heamolysin, Leucocidin, DNase, Lecithinase , Protease ,
أظهرت الدراسات الحديثة وجود مادة
). (6
Lipease
 )TSP( Thrombospondin-1وهي مادة تتألف من كاليكوبروتين
وذات كتلة جزيئية مقدارها ( )520كيلودالتون وتم رصد تواجدها وان كان
بتراكيز واطئة نسبيا في االنسجة الرابطة والبالزما والصفيحات الدموية
المتعرضة لالصابة وكذلك الجروح المفتوحة التي تكون الملجأ المناسب
للجرثومة لكي تتكاثرحيث يعتقد انها تلعب دو ار مهما في التصاق الجرثومة
باالنسجة المتخصصة بالمضيف وعلى اسطح البدائل الصناعية الطبية
كالصمامات القلبية البديلة والقثاطر الوريدية (، )2فيما تنتج بعض افراد نوع
جرثومة  CONSمتعدد سكريد خارجي الذي من المرجح ان يكون العامل
األكثر أهمية في ضراوة الجرثومة ويتمثل في العزالت السريرية بشكل مادة
هالمية  )3( Slimeوفي د ارسة اجراها داوود ومرعي ( ) 1على االبقار
في منطقة الالذقية بسوريا اثبتت أن نسبة اصابة ضرع االبقار بجرثومة
 CoNSكانت( )% 22،20والتي ادت الى انخفاض نسبة انتاج الحليب
نتيجة التأثير على الغدد الفارزة .
اوضحت نتائج بعض الباحثين بأن انواع  CoNSالمقاومة للمضاد الحيوي
النوفوبايوسين لها القدرة على احداث اخماج السبيل البولي في االنسان
وتعتبر المسبب الرئيسي الثاني الخماج السبيل البولي بعد االشريشية
القولونية خصوصا لدى الشابات) ، (10كما اشار الباحث Gillespie
وجماعته ( )11الى ان اخماج السبيل البولي الناتجة عن جراثيم CoNS
وخاصة بكتريا  S. saprophyticusتكون نسبتها ( )% 30من مجموع
اخماج السبيل البولي التي تسببها الـ CoNSفي حين اشار الدليمي ()12

الى ان نسبة اخماج السبيل البولي الناجم عن جراثيم  CoNSبلغت

بصبغة ك رام لمالحظة أشكال الخاليا وقابليتها على االصطباغ لغرض

(.) % 50.3

تشخيصها واستخدمت االختبارات الكيموحيويه لتشخيصها ومنها اختزال

اشارت دراسة قام بها بعض الباحثين في الواليات المتحدة االمريكية الى

النترات وانتاج انزيم الكتاليز واالكسديز وتخمير السكريات وانتاج عوامل

ان نسبة جراثيم  CoNSفي إحداث اخماج الجروح في المستشفيات كانت

الضراوه كانزيم الفوسفتيز القاعدي واالنزيم المحلل للحامض النووي

 ، (13) %12بينما كانت نسبة االصابة بـ  CoNSالمسببة لخمج الجروح

الديوكسي رايبوزي وانزيم التجلط وأنزيم الليسثينيز والاليبيزوانزيم اليوريز

وفي دراسة أجريت في

وانتاج المادة المخاطية فضال عن استخدام مضاد  Novobiocinكاختبار

في المستشفيات في ايطاليا هي (14) % 2.1

مناطق مختلفة من العراق كانت نسبة اإلصابة بأنواع % 2.1 CoNS

تشخيصي لتمييز انواع جرثومة . )23،22( CoNS

). (15

استخدم نظام تشخيص النماذج API Staph Ident system test

خالل العقدين المنصرمين أصبحت  CoNSالمسبب األكثر شيوعا إلنتان

الخاص بجرثومة  Staphylococciوالمستعمل في تشخيص جميع األنواع

الدم في وحدة العناية المركزة لالطفال المولودين حديثا ) ، (16فيما برزت

التابعة لهذا الجنس للتأكد من التشخيص ).(24

في عام  1130كأحد المسببات الرئيسية لإلصابات المكتسبة والمسببة
لالنتان الدموي لدى االطفال في الدول الصناعية ) . (17كما ان استخدام
القثاطر الوريدية المستخدمة في تغذية االطفال واستخدام طرق الرضاعة
االصطناعية اضافة الى ضعف المناعة لدى االطفال يؤدي إلى اإلصابة
بتجرثم الدم ). (18اشارت دراسات عديدة الى ان بكتريا S. epidermidis
تحقق اعلى نسبة تلوث في المستشفيات تصل الى . (19) % 32ان قدرة
هذه انواع  CoNSعلى التحمل والتكيف مكنتها من االنتقال واالنتشار
داخل المستشفيات عن طريق التالمس واألغطية واألرضيات  ،كما ان
تواجدها المستمر في المستشفيات نشأ عنه مقاومة للعديد من المضادات
الحيوية والمطهرات مما جعلها اكثر خطورة عندما تحدث الخمج او تشارك
فيه وتلعب دو ار مهما في نقل عوامل المقاومة البالزميدية الى االنواع
البكتيرية االخرى( )20تمتلك بعض انواع ال ـ  CoNSطبقة مخاطية تحيط
بالخلية الجرثومية وتساعدها على االلتصاق مما يزيد من امراضيتها ،
تتكون هذه الطبقة من مادة قابلة للذوبان في الماء واحدى مميزات المادة
المخاطية المهمة انها تكون غشاءا حيويا على سطوح المواد البايولوجية
الذي يعمل كحاجز يعيق اختراق المضادات الحيوية ونفاذها الى داخل

النتائج والمناقشة

عزل وتشخيص أنواع جرثومة CoNS

أخذت  262عينة من المرضى الراقدين والمراجعين لمستشفى تكريت
التعليمي والمشتبه باصابتهم بخمج السبيل البولي  UTIوخمج الحروق
والجروح وخمج اإلذن الوسطى المتقيحة وبأعمار مختلفة ولكال الجنسين.
جمعت المعلومات الخاصة بكل مريض في استمارة استبيان خاصة
والحاوية على عدد من المعلومات منها تاريخ اإلصابة ونوعها والجنس
والعمر والعوامل المؤثرة على االصابة مثل الحالة االقتصادية واالجتماعية
والعمرية مع األخذ بنظر االعتبار وجود عوامل مهيأة لإلصابة وخاصة
للمرضى الراقدين في المستشفى مثل استخدام القثاطر بأنواعها المختلفة
وكذلك عدم اخذ المضادات الحيوية قبل  3ايام من اخذ العينة .
الفحص المجهري واالختبارات الكيموحيوية التشخيصية للـ نواع جرثومة
CoNS
أثبتت النتائج  60عينة موجبه تعود ألنواع جرثومة  CoNSبنسبة 22.6
 %من مجموع العينات الكلي منها ( )%52للنوع S. Epidermidis
و( S. saprophyticus )%22.66و( S. xylosu(%16.67و()%2

الجرثومة ). (21

لك ـل من S. scuiriو  S. lentusعل ـى التوال ـي و (S. )%3.33

المواد وطرائق العمل

 heamolyticusو( )%1.62لكل من S. simulansو S. hominis

جمعت  262عينة من المرضى الراقدين والمراجعين لمستشفى تكريت
التعليمي باعمار مختلفة ومن كال الجنسين للفترة الممتدة من نهاية شهر
كانون االول  2006ولغاية بداية شهر ايار . 2002اخذت العينات
المرضيه والمشخصه من قبل الطبيب المختص تبعا لنوع االصابة فقد
استخدمت المسحات في جمع عينات الجروح والكسور والحروق واالخماج
الجلدية واخماج االذن والعين والحنجرة في حين جمعت عينات االدرار في
انابيب معقمه واخذت عينات انابيب القسطرة من قبل الطبيب المختص
وبطرق تعقيميه معتمده  ،زرعت العينات هوائيا على وسطي الدم
والماكونكي الصلب عند درجة ح اررة  32م

لمدة  25ساعة (.)22

اختيرت المستعمرات النامية على وسط الدم الصلب والتي ال تمتلك القدرة
على النمو على وسط الماكونكي الصلب ،لقحت المستعمرات النامية
المعزولة على أوساط انتخابية وتفريقية ودرست الصفات المظهرية
للمستعمرات النامية

كحجم المستعمرات النامية ولونها والحواف والعتمة

والسطح .حضرت أغشية رقيقة من المستعمرات النامية النقية وصبغت

على التوالي كما موضح في الجدول ( )1وذلك من خالل الفحص المجهري
وهو من االختبارات الروتينية االولية للتشخيص والذي بين بان المسحات
الجرثومية المصبوغة بصبغة كرام هي عبارة عن خاليا كروية موجبة
لصبغة كرام تترتب بشكل ازواج او عناقيد وعموما فان هذا الفحص يميز
جرثومة  Staphylococciولكنه اليعتمد للتمييز بين عزالت الـ CoNS
زرعة العينات على االوساط الزرعية االساسية
)، (6كذلك من خالل ا
واالنتخابية ومراقبة ظهور النمو على هذه االوساط ودراسة شكل
المستعمرات النامية حيث لم تظهر نمو جرثومي على وسط ماكونكي
الصلب في حين ظهرت مستعمرات صغيرة بيضاء محدبة على وسط الدم
الصلب

Blood agar

واجريت االختبارات الكيموحيوية التشخيصية

باالستعانة بأكبر قدر ممكن ومتوفر من االختبارات لتشخيص أنواع CoNS
وكمـا موضح في الجدول (.)2أعلـى نسبة كانت للنوع S. Epidermidis
وأشارت دراسات عديدة إلى ان بكتريا S epidermidisتحقق اعلى نسبة تلوث
في

المستشفيات

جدول ( : ) 1النسب المئوية الفراد نوع جرثومةCoNS

تصل

الى

32

%

(.)2،6،2

العزالت الجرثومية

عدد العزالت

النسبة المئوية %

S. epidermidis

22

52

S. saprophyticus

13

21.66

S. xylosus

10

16.67

S. scuiri

3

5

S. lentus

3

5

S. heamolyticus

2

3.33

S. simulans

1

1.67

S. hominis

1

1.67

المجموع

60

100

جدول ( : ) 2االختبارات الكيموحيوية الفراد نوع جرثومة CoNS

-

-

-

-

-

االختبارات

+

+

+

+

S. epidermidis

-

-

-

-

-

S. xylosus

S. saprophyticus

S. scuiri

S. heamolyticus

S. hominis

S. lentus

S. simulans

بيضاء

بيضاء

بيضاء

بيضاء

بيضاء

إنتاج الصبغات

بيضاء

بيضاء

الحركة

-

-

-

الكاتاليز

+

+

+

+

عامل التكتل

-

-

-

-

-

انزيم التجلط

-

-

-

-

-

-

االوكسيديز

-

-

-

+

-

-

-

اختزال النترات

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

مقاومة

النوفوبايوسين

صفراء
شاحبة

بينت النتائج بان جميع عزالت  CoNSكانت سالبه الختبارالتجلط وموجبة

( .)26اجري اختبار تخمر السكريات باالستعانة بعدد البأس به من

الختبار الكاتليز في حين تباينت في مدى قدرتها على انتاج انزيم

السك ريات اليضاح قدرة الجرثومة على استهالك المصادر الكاربونية حيث

االوكسديز وهذا يتطابق مع ماذكره الباحث جاسم ( )12والباحث Pengov

استخدم وسط تخمر السكريات والمضافة إليه السكريات المراد اختبار قدرة

وجماعته ( . ) 22اما فيما يخص اختبار اختزال النترات فقد اظهرت نتائج

الجرثومة على تخميرها واعطت عزالت  CoNSتباينا وتنوعا واضحا في

دراستنا بان مامجموعه ( )21عينة من اصل ( )60عينة كانت موجبة

قدرتها على تخمير السكريات كما موضح في جدول ( ،)3لكن لم تتمكن

الختبار اختزال النترات أي بنسبة ( )%98.3حيث تمكنت البكتريا من

عزالت الـ  CoNSمن تخمير سكر المانيتول وبذلك ميزت عن العزالت

تحويل لون الوسط الى اللون االحمر الداكن كداللة على ايجابية التفاعل

العائدة الى  S. aureusالقادره على تخمير سكر المانيتول وكما موضح

والمتمثلة بتحويل النترات الى نتريت كما تم استخدام المضاد الحيوي

في الصورة ( )1وهذا يتطابق مع ماذكره الباحث  Stepanovicوجماعته

 Novobiocinكاختبار تشخيصي لتمييز  S. saprophyticusالموجبه

.

()22

لالختبارعن بقية عزالت الـ  CoNSوهذا مااكده الباحث  Coutoوجماعته
الجدول ( : : )3اختبار قابلية تخمير السكريات ألفراد نوع جرثومة CoNS

السكريات

S. epidermidis

S. xylosus

S. saprophyticus

S. heamolyticus

S .scuiri

S. simulans

S .hominis

S. lentus

كلوكوز

+

+

+

+

+

+

+

+

فركتوز

+

+

+

+

+

+

+

+

مانيتول

-

-

-

-

-

-

-

-

مالتوز

+

+

+

+

+

-

+

-

الكتوز

+

+

+

-

+

+

-

+

تريهالوز

-

+

+

+

+

+

+

+

مانوز

-

-

+

-

+

+

-

+

زايليتول

-

-

-

-

-

+

+

+

مليبايوز

-

-

+

-

-

-

-

+

رافينوز

-

-

-

-

-

-

+

+

زايلوز

-

-

-

-

-

-

-

+

سكروز

+

+

+

+

+

+

+

+

سوربيتول

-

+

+

-

+

-

-

+

( أ ) مستعمرات جرثومة Staphylococcus aureusالمخمرة
للمانيتول

( ب ) مستعمرات جرثومة  Staphylococcus epidermidisغير
المخمرة للمانيتول

الصورة (  :) 1انواع مستعمرات جرثومة Staphylococcusالنامية على وسط أكار المانيتول الملحي Mannitol Salt agar
عوامل الضراوة
اختبار اليوريز

يتطابق مع ماذكره الباحث  Stepanovicوجماعته ( )22بتباين قدرة أنواع

أظهرت نتائج دراستنا بان ما نسبته ( )%46.6من العزالت قيد الدراسة

 CoNSفي إنتاج أنزيم اليوريزفي حين ذكر الباحث  Nawazوجماعته

كانت منتجه ألنزيم اليوريز وتحويل لون الوسط من اللون األصفر الى

( )23بان جميع عزالت  S. lentusكانت موجبة الختبار اليوريز

اللون الوردي وكما مبين في الصورة ( )2وموضح في جدول ( )5وهذا

بداللةتحول لون الوسط الى اللون الوردي .

الصورة( :)2اختبار انتاج انزيم اليوريز
اليمين  :نتيجة موجبة ; اليسار  :نتيجة سالبة
الجدول ( :) 4عوامل الضراوة التي تنتجها افراد نوع جرثومة CoNS
عوامل ضراوة الـ CoNS
العزالت

الفوسفاتيز

الاليبيز

الليسثينيز

اليوريز

-

+

+

-

+
-

DNase

القاعدي

S. epidermidis

+

+

+

S. saprophyticus

-

+

+

+

S. xylosus

-

-

-

+

+

S. heamolyticus

-

+

-

-

-

-

S. scuiri

+

+

-

-

-

+

S. hominis

-

-

-

-

+

+

S. lentus

-

+

-

-

+

-

S. simulans

-

+

-

-

-

+

انزيم الفوسفيت القاعدي وانزيم الDNase

أظهـرت النتـائج

المادة
المخاطية

قدرة أنـواع جراثيم CoNSعلى انتاج انزيم الفوسفاتيز

قيد الدراسة كانت من مصادر واصابات مختلفة  ،كما ان زيادة قابلية

القاعدي وبنسبة بلغت(  )%62.2في حين تمكنت افراد نوع S. scuiri

الجراثيم على انتاج المادة المخاطية قد يعود الى طبيعة مكونات الوسط

و  S. epidermidisفقط من انتاج انزيم  DNaseكما موضح في جدول

الزرعي المستخدم وهو وسط  Trypitcase soy brothوالذي يحتوي

( )5حيث اكد الباحث  Stepanovicوجماعته ( )22والخزعلي( )23بان

على مادة الكازائين وسكر الدكستروز حيث تشجع هذه المواد على انتاج

اختبار انزيم الفوسفيت القاعدي و DNaseيعتبر من االختبارات التمييزية

المادة المخاطية اذ تعتبر مصادر غذائية مهمة تدخل في المسارات

 S. scuiriالمنتجة لهذا االنزيم عن جراثيم  S. lentusغير

االيضية لتخليق العديد من المركبات المنتجة من قبل الجراثيم )، (4في

لجراثيم

المنتجة لهذا االنزيم
إنتاج المادة المخاطية وأنزيم االيبييز واللسثنيز
لغرض الكشف عن قدرة الـ  CoNSإلنتاج المادة المخاطية تم اتباع طريقة
 Christensenوجماعته ( )5وتبين وجود  55عزلة من مجموع  60عزلة

حين تباينت العزالت في قدرتها على افراز انزيم الاليبييز واللسثينيز على
وسط صفار البيض الصلب وايجابية الفحص حددت بظهور هاله شفافه
كداللة على انتاج أنزيم االيبيزوتمكنت افراد نوع  S. epidermidisو S.
saprophyticusمن انتاجه،اما ايجابية فحص انتاج انزيم اللسثنييز

( )%22.2منتجة للمادة المخاطية وموضح في جدول ( ،)5دليل انتاج

فحددت بداللة ظهور اللون االزرق بعد اضافة كبريتات النحاس المائيه

المادة المخاطية من قبل العزالت قيد الدراسة هو التصاقها على الجدران

وتمكنت افراد S. saprophyticusو S. xylosusمن إنتاجه كما موضح

الداخلية للقناني الزجاجية المصبوغة بالسفرانين  ،جاءت هذه النتائج مقاربة

في جدول ( )5وهذا يتطابق مع ماذكره الباحث  Kirkanوجماعته ()6

للدراسة التي اجرتها الباحثة سلطان ( )30التي بينت فيها بان ()%66.6

بقدرة بعض انواع  CoNSعلى انتاج انزيمات كعوامل ضراوة.

من العزالت قيد الدراسة كانت منتجة للمادة المخاطية ،في حين بينت دراسة
محلية للزبيدي ( )31وجود  6عزالت ( )%25منتجة للمادة المخاطية وان
هذا االختالف في معدل انتاج المادة المخاطية ربما يعود الى ان العزالت

التشخيص باستخدام نظام النماذج

API Staph system

يعتبر نظام تشخيص النماذج الموضح في الصورة ( )3واحد من أهم

( )32،22عالوة على ذلك عند إجراء مقارنة بين نتائج التشخيص بوساطة

االختبارات التشخيصية السريعة والدقيقة إضافة إلى أهمية هذا الفحص في

API-Staphمع االختبارات الكيموحيوية التقليدية السالفة الذكر ألفراد نوع

تأكيد تشخيص العزالت وخاصة السالالت التي تعطي تفاعالت كيموحيوية

كامال.

CoNS

أعطت

النتائج

تطابقا

مشكوك فيها .حيث أعطت النتائج تطابقا كامال مع ما ذكره الباحثون

 9عزالت (بنسبة  )%39.13تعود الى  ، S.xylosusو 4عزالت (بنسبة )13.39

تعود الى  ، S. scuiriو 3عزالت (بنسبة  )%13.34تعود الى  ، S. lentusوعزلتين
( A ) Control

) ( B ) Staphylococcus epidermidis profile number ( 6706113
الصورة ( :) 3االختبارات الكيموحيوية باستخدام نظام الـ  Api Staphلتشخيص انواع جرثومة. Staphylococci
توزيع حاالت الخمج المختلفة الناتجة عن الـ  CoNSحسب الجنس
عند استعراض النتائج المدونة في الجدول ( )2و( )6يتضح بان عدد
عزالت كانت  60عزلة تعود لجرثومة  CoNSبضمنها  21عزلة
( )%53.3عزلت من المرضى المصابين بخمج السبيل البولي و 13عزلة
( )%30من المرضى المصابين بخمج االذن الوسطى

و 13عزلة

الجدول ( : )6النسب المئوية لحاالت الخمج المختلفة الناتجة
عن الـ  CoNSحسب الجنس

مصدر العزل

( )%21.6من المرضى المصابين بخمج الجروح والحروق .
خمج السبيل البولي

الجدول (  : ) 5النسب المئوية ألفراد نوع جرثومة CoNS
حسب مصدر عزلها
مصدر العزل
UTI
خمج االذن
الوسطى

خمج الجروح
والحروق
المجموع الكلي

العينات الكلية

العينات السالبة العينات الموجبة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

152

25.3

116

30

21

20

60

22.6

52

20

13

30

60

22.6

52

23.3

13

21.2

262

100

202

22.3

60

22.6

خمج األذن الوسطى

الجنس

عدد العينات

النسبة المئوية %

ذكر

11

31.66

انثى

10

16.62

ذكر

11

13.33

انثى

2

11.62

خمج الجروح

ذكر

2

11.62

والحروق

انثى

6

10

60

100

المجموع الكلي

تبين من خالل النتائج بان النسبة االكبر من حاالت خمج السبيل البولي
كانت بين االناث حيث شكلت ( )%62.2من مجموع عينات االدرار بينما
كانت النسبة في الذكور هي ( ، )%35.2في دراسة قامت بها الباحثة
خورشيد ( )33بينت فيها بان نسبة حدوث خمج السبيل البولي لدى االناث

كانت ( )%21.1مقارنة بالذكور ( )%50.33وهذه النتائج مقاربة للنتائج

اصل  13حالة بنسبة ( )%23.3تعود للذكور بينما كانت اخماج النساء

التي حصلنا عليها من خالل دراستنا  .وفي دراسة قام بها الباحث

 2حاالت ( . )%56.2حيث انه ليس للجنس أي تأثير على اإلصابة أي

 Nicolleوجماعته ( )35اوضحوا فيها بان للجنس دو ار في زيادة نسبة

ان اإلصابة تحدث على حد سواء في الذكور واإلناث  ،ويمكن ان تحدث

االصابة بخمج السبيل البولي حيث كانت النسبة لدى االناث اعلى منها

هذه االخماج نتيجة تلوث المحيط الداخلي للمستشفى كالهواء والغبار وكذلك

لدى الذكور  ،الزنك في سائل البروستات يعمل كمادة قاتلة للجراثيم

يمكن ان يحدث الخمج عن طريق الكادر الطبي من اطباء ومضمدين

 Germicidalوبذلك يساهم في خفض نسبة االصابة بالـ  UTIعند

وغيرهم وكذلك عن طريق األدوات ومحتويات غرف المرضى الملوثة في

الرجال مقارنة بالنساء ). (35

المستشفى  ،فضال عن مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية نتيجة االستخدام

اماحاالت خمج االذن الوسطى فقد بينت نتائج دراستنا بان  13عزله

العشوائي الخاطئ والمتكرر كل هذه االسباب يمكن ان تؤدي الى ظهور

 CoNSمن  60عزله وبنسبة ( )%30كانت لمرضى مصابين بخمج

سالالت مقاومة للمضادات الحيوية ومن ثم تسببها بخمج الجروح )(37

االذن الوسطى حيث تبين من النتائج المستقاة من الجدول ( )5بان 11

،في دراسة اجراها الباحث  Gangوجماعته ( )33عن اخماج الحروق

حالة اصابة من اصل  13حالة بنسبة ( )%61.1تعود للذكور بينما كانت

ذكروا فيها بان نسبة الخمج في الذكور إلى اإلناث كانت  ، 1.1.2فيما

لدى النساء  2حاالت بنسبة ( )%33.1وتتفق نتائج دراستنا مع النتائج

ذكر الباحث  Bangوجماعته ( )31في دراستهم عن اخماج الحروق بان

التي حصلت عليها الباحثة عبداهلل ( )36التي بينت فيها بان نسبة خمج

نسبة الخمج في االناث هي ضعف النسبة في الذكور  . 1.2وقد يعزى

االذن الوسطى كانت اعلى في الذكور ( )%62.2مقارنة باالناث

السبب في ارتفاع نسبة إصابة اإلناث باخماج الحروق الى التعامل بكثرة

(. )%32.2

مع المصادر الح اررية عند الطبخ والقيام باألعمال المنزلية األخرى مما

فيما يخص حاالت خمج الجروح والحروق بينت النتائج التي حصلنا عليها

يجعلهم عرضة لحوادث الحريق الناتجة عن تسرب الغاز او مالمسة

من دراستنا بان  13عزله CoNSمن  60عزله بنسبة ( )%21.6كانت

أطراف الثياب لمصادر اللهب.

لمرضى مصابين بخمج الجروح والحروق حيث كانت هناك  2حاالت من
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Abstract
A number of 265 sample taken from patients in this hospital and other patients who consult the clinics in it had been
gathered from TIKRIT General Educational Hospital . . The samples were taken for the patients whom doctors thought
them infected with Urinary Tract Infections , Wound & Burn Infections and Mid- ear Infections for males and females
in varied ages during the period from the beginning of December 2006 till the beginning of March 2007.
Isolates diagnosed depending on of the morphological criteria cultural and morphological and biochemical test and API
Staph Ident system test. The results revealed 60% Coagulase negative Staphylococci , which shows 27 isolates (45% )
regards S. epidermidis , 13 isolates (21.66%) S. saprophyticus , 10 isolates (16.67%) S. xylosus , 3 isolates (5%) S.
lentus , two isolates (3.33%) S. heamolyticus and one isolate (1.67%) S. simulans and other one isolate of S. hominis .
The research made use of a number of main tests in order to archive the purpose of this study according to the planned
goals, some of which are the virulence factors in Coagulase negative Staphylococci is included DNase, Urease, Lipase,
Lecithinase, Alkaline phosphatase.
The results revealed the ability of (67.5%) isolates of this study to produce Alkaline phosphatase enzyme , the results
also revealed that 46.6% of isolates to produce Urease enzyme, also it shows (27.5%) of isolates to produce Lecithinase
enzyme, and the ability of (19.16%) to produce Lipase enzyme , while (22.5%) of isolates were capable of producing
DNase enzyme.

