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 عرفانُشكٌر و
مسممإ هج بلهشممى  ٱ تممم  هج لضيممى إج ٱ بسممهللا ا ذيمم أ ج  إالممض هج ال ممشى إج  دلممو هج   يممى إج 

إذيصالة إذيسالم  شو سي  ذألنام نهينا ذيمصطفو ذألمين إ شو آيى ذيغرَّ ذيميامين إصملهى ذيمنتبهمين  
 نباز إسايتي ه إسهضغ نعمائى   شيَّ الي  إكريهللا  ضنى    سن تضاليقى   شو ح  الايلم  هلل  إًج إآدرًذ 

إ نا  ضع ذيشمسات ذألديرة إلتمام ه ه ذيرساية  تق م بفائق شكرأ إٱمتنماني هيمو ملمرالي ذألسمتا  
إتق يمممى ذينصممائع ذيعشميممة  اإإشممرذالى  شي ممرسمماية لترذحممى مضضممض  ذيذيمسمما    شممي  همم  إحمميهللا ذيناشممي إل

 بزذه ا  ني دير ذيبزذء الة ذيهلث إذيكتابة مة طيشة التر ذيقي   
 إ ممما ة كشيممة ذيتر يممة  يممو إئاسممة الامعممة ذيقا سممية هتضالممى بايلممكر إذيعرالممان  ن  إذيضالمماء يقت ممي 
سات تي متمث  شة بلخص ا ذألستا  ذيمسا   ذي كتضإ  حم  الاسهللا ذينائشي  إإيو   إإئاسة لسهللا  شضم ذيلياة

 م ة ذي إذسة ض ذل ط   الشيشةا ل مضه من   هللا إمسا  ة إمنتسهي ذيقسهللا كاالًة ي م الاضلذأل
 يماء ذيمب ريمةحم الائق شمكرأ إتقم يرأ هيمو هدمضتي إزمالئمي ذأل مزذء منتسمهي مختهمر ذألل       كما 

نمماإ حميم  ذيفميذ أ  ذجسمتا  ممن هللا  كر  ايم   / ذي يضذنيمة  داصمًا بطفمال ذيتعشيمميالي مستلمفو ذينسمائية إذأل
ت هللا غيممر ذيملمم إ ة إ  م ممهللا ذسمميل يضسممس يمسمما   إذيسممه   إذيسممه سممميرة إشممي   إذيسممه هيفمماء كمما هللا

ذيمرنين  دمضة ذيعمامشين المي إحم ذتالزيمل شمكرأ هيمو ذإل ذيمتضذصل طيشة الترة ذيهلث  إج يفضتني  ن  ل م
ذيعامشين الي كاالًة ال اًل  ن الي مستلفيات ذي يضذنية ذيسينية شعة إذألذيمغناطيسي إذيمفرذس ذيلشزإني 

شمكرأ إتقم يرأ هيمو إ  المزل  ما ل مضه من معضنة دايصة الي ذيلصمضل  شمو  ينمات ذيهلمث  هللا ي  ذيمطا
تضالير بعض الي الامعة ذيقا سية يمسا  ت هللا / كشية ذيطب ذيهيطرأ منتسهي إح ة ذألحياء ذيمب رية الي 

  يشهلث ذيمضذ  ذيم مة
مممن  ني بايمسمما  ةطريممق  مشممي إ مم َّ  مممن إذالمق  هيمو كمملَّ شممكرأ إتقمم يرأ  إ ديمرًذ   دشممب  هماإذت
  ت يممي ذيعممضن ممم َّ  يممو كممل يمم   إإ  إذئمم  إزذع  بيمممي  إج سمميَّما ذيصمم يق زمالئممي طشهممة ذي إذسممات ذيعشيمما

  إيي ذيتضاليق وا   رها   شو ت ك   ةإيهللا تسعفني ذي ذكر   ي شكرهاه من   تلقَّ س  ٱال
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 الخالصة
منممماطق ممممن  spp. Staphylococcusإتلمممخيب بكتريممما  هممم اله ذي إذسمممة ذيلاييمممة هيمممو  مممزل

الممممي إحمممم ذت ذيممممرنين ذيمغناطيسممممي   إيك ممممال ذيبنسممممين وذيمممم كضإ إذإلنمممما    السممممام ذيعممممامشينمختشفممممة مممممن 
حممامشي ذألغ يممة  بمسممتعمال بعممض طممرع ذيكلممس  إذيمفممرذس ذيلشزإنممي  إذألشممعة ذيسممينية  ال مماًل  ممن

معممه همم ه  ذيمظ ممرأ إذيبزي ممي هيممو الانممب ذيكلممس  ممن بعممض  ضذمممل ضممرذإت ا مظ ريممًا إإإذ يممًا  ه   ال 
/ 1إحتمو  2016/ 11/ 1تمرة ممن ذيعزجت ضمن نطاع ذيمستلفيات ذيضذلعة المي ملاالظمة ذي يضذنيمة يشف

  ينة يكل إح ة  50 ينة تضز ه  شو  200إ مبمض   2017/ 4
خ  صممه ذيعممزجت  بعمم  زإذ ت مما  شممو ذألإسمماة ذيزإ يممة إاللصمم ا مب ريممًا ال مماًل  ممن  ذيهكتيريممةش 

 ذيعنقض يمممممممممةذيمكمممممممممضإذت بكتريممممممممما إت تصممممممممم َّ  شي ممممممممما  ه    ذإلدتهممممممممماإذت ذيكيمضحيضيمممممممممةهسمممممممممتعمال بعمممممممممض 
Staphylococcus spp.   ينممة   200% ممن ذيمبممض  ذيكشممي يشعينمات و50 34  شممو نسمهة تشغممه 

تنسممهة  Streptococcus pyogenes%   ممهللاَّ 50 17 تنسممهة .Micrococcus sppبكتريمما  تشت مما
كمما   مم كضإة من ماسمهًا لشيشمًة مقاإنمًة بايحمرزت ن  ذيتمي ٱ ذألنمضذ  ذيهكتيريمةإتضذيه بعم ها بعمض %  50 6
 .Staphإ  Staph. epidermidisذيتابعمممممة يبمممممن  ذيمكمممممضإذت ذيعنقض يمممممة وذألنمممممضذ  حمممممرزت ٱ

haemolyticus  إStaph. aureusذيتمي تضزَّ مه  شمو  زيمة   57    شو تر  ًذ المي  م   ذيعمزجت و
  .API-20 Staphظمام  زية  شو ذيتمضذيي  هيمو الانمب تدكيم  تلخيصم ا تضذسمطة ن 13إ  21إ  23
 ßإ  αنتما  بعمض  ضذممل ذي ممرذإة  الدنتبمه ذي يمضجيسمين بك مال نض ي ممى ٱ شممو  اً ذ دت ه مرت لم إت ا الميعمإ 

-αيممممممم م نتبممممممة  Staph. epidermidis مممممزجت الميممممممع ممممممن مصمممممما إ  زي ممممما ذيمختشفممممممة إكانمممممه 

haemolysin  نتمما ٱ ممزجت من مما الممي  10شممترذ  ٱمقاتممل ß-haemolysin زيممة مممن  19نتمما  ٱ  إ 
Staph. haemolyticus  يممممممممα-haemolysin نتممممممما  ٱ زيمممممممة من ممممممما المممممممي  17شمممممممترذ  ٱ  إß-

haemolysin مزجت مممن  10  تينمما كانممه Staph. aureus  م نتبمة يمممα-haemolysin  إذيهممالي
ممن  زجت م 10دت همرت لم إة ذيعمزجت  شمو تكمضين ذيملفظمة الكانمه ٱ  كمما ß-haemolysinم نتبة يمم 

Staph. epidermidis  زيممة مممن 12إ  Staph. haemolyticus  مممن  ممزجت  7إStaph. 

aureus  نمممة نمممة يشملفظمممة  إت ممممَّنه ذيعمممزجت ذيمكض    .Staph زيمممة ممممن   13 ء ذيليمممضأ يشغلمممامكض  

epidermidis  زية من  16إ Staph. haemolyticus  زجت من  10إ Staph. aureus   



 ب 
 

طريقة ذإلنتلاإ باأللرذص عمال بمست حياتياً م ا ًذ  20تباه ٱمقاإمة ذيعزجت ذيهكتيرية دت ه رت ٱ
مقاإمت ا ي ا بممدتال  منماطق ذيعزجت يشم ا ذت ذيليضية كانه   شو من حساسية ذيتي  إضله  نَّ 

 - Amoxicillinإ  Amikacin طممه الميممع ذيعممزجت حساسمميت ا ذيتامممة يم مما ذت ٱ ه     ذيعممزل

Clavulanic acid  إGentamicin  إImipenem  إVancomycin اإممممة إغمممهللا  بعمممض ذيمق
تبممماه ٱممممن إحممم ذت ذيمممرنين ذيمغناطيسممي إذيمفمممرذس ذيلشزإنمممي  Staph. aureusتممم ت ا  مممزجت ٱذيتممي 
%   شمممممو ذيتمممممضذيي إكممممم يإ ممممممن إحممممم ة ذيمممممرنين 00 100% إ  33 33تنسمممممهة  Amikacinم ممممما  

تميَّمممزت الميمممع ذيعمممزجت بمقاإمت ممما %  كمممما 33 33تنسمممهة  Gentamicinتبممماه م ممما  ٱذيمغناطيسممي 
 شو ذيرغهللا من بعض ذيتفاإت  Penicillin  Gإ  Ampicillinإ  Amoxicillinذيتامة يم ا ذت 

  ال اًل  ن ذيمقاإمة ذيمتفاإتة بلسب Staph. epidermidisذيلاصل الي ذيمقاإمة من ل هل  زجت 
تبممممممماه ذيم ممممممما ذت ذألدمممممممر  ٱمصممممممم إ ذيعمممممممزل إذينمممممممض  ذيهكتيمممممممرأ ذيتمممممممي سمممممممبشت ا ذيعمممممممزجت ذيهكتيريمممممممة 

إ  Chloramphenicolإ  Ceftriaxoneإ  Cefoxitinإ  Azithromycinو
Ciprofloxacin  إClindamycin  إDoxycyclin  إNitrofurantoin  إOxacillin  إ
Penicillin  G  إRifampin  إTetracycline  إTrimethoprime   

 .Staph زيمة ممن  17دتهاإ مقاإمة  زجت ذيمكضإذت ذيعنقض ية يشمثيسيشين إذيمتكضنة من ٱتهللاَّ 

epidermidis  زيممة ممممن  15إ Staph. haemolyticus  زيممة ممممن  11إ Staph. aureus 
مقاإمة يشمثيسيشين  كما تهللاَّ ذيتلرأ إإذ يًا  من  ضذممل ذي مرذإة ذيملم  ة مظ ريمًا ال ماًل  من ذيتلمخيب 

  ه  الاءت نتائج ذيتلرأ ذيمظ رأ مطابقة ينتائج ذيتلرأ 16S rRNAت تضذسطة مضإ ة يبميع ذيعزج
نممزيهللا ذيهشمممرة مممن حيممث همممتال  ذيعممزجت ذيمنتبممة يش يمضجيسممين ٱذيممضإذ ي بمسممتعمال تقنيممة تفا ممل سشسممشة 

  ßذيم لمممف  رة إلنتممما  ذينمممض   hlBإ  αذيم لمممف  رة إلنتممما  ذينمممض   hlA   شمممو ممممضإ تي  ßإ  αبك مممال نض ي مممى و
ممممتال  ذيعمممزجت ٱذيم لمممف  رة يمقاإمتمممى  ال ممماًل  مممن  mecAإذيعمممزجت ذيمقاإممممة يشمثيسممميشين  شمممو مضإ مممة 
نة يألغلية ذيليضية  شمو مضإ مة  blaZذيم نتبة إلنزيمات ذيهيتاجكتام  شو مضإ ة  إك يإ ذيعزجت ذيمكض  

icaA  
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 Introduction            : المقدمة                                   1
شممعا   ضممرذإًذ كهيممرًة  شممو مسممتض  ٱيتممد ر السممهللا ذإلنسممان  نمم  تعرشضممى  يإل شممعا   ه   ي سممه  ب  يممى  ذإل 

حم ذ  ه  إذيم أ يمنعك   شمو   Genesذيمضإ ات ر الي يح ذ  ذيتغيه  إ ايتايي   DNA ذيلامض ذينضإأ 
دتي مممممممممإت   1983ذيظمممماهر    1982 إ ديممممرًذ ذيمممممضت وهنكمممما   انيةمممممممإإذم ذيسرطإذأل  ذيتلممممضهات ذيخشقيممممة

  شمو ذيخاليما شمعا ات ذألكثمر دطمضإةً  شمو لائممة ذإل   X - ray إذألشمعة ذيسمينية  γ-rayا ممماممممممة كمم شع
طة مضالمممات ك رإمغناطيسمممية اسمممإنقش ممما يشطالمممة تض   إذينفممما   دتمممرذع   يمممإ يقممم إت ا ذيفائقمممة المممي ذإل  ذيليمممة

   Andrei et al., 2006نتقاي ا الي ذيفرذغ وٱال اًل  ن   ء الي سر ت اذي ض تقاإب سر ة 
 Liburdyيضني دالل ذيغلاء وإ شو ذينسخ ذآل DNAيي ر ذيمبال ذيمغناطيسي  شو تخشيق 

et al., 1993   ن  تمميَّ   ه Novak ذيتممد ير ذيكهيممر يشمبممال ذيمغناطيسممي  شممو  نَّ  2007)إالما تممى و
 إالمم   اليممما    شممو دصممائب إن ممضحية ذيغلمماء ذيخشممضأ  كثممر إضممضحاً  السممشبة ذيخاليمما ذيهكتيريممة يكممضن 

Kamel   ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة ذي ههيمممة بكتريممما ضتعمممرش  نَّ    2014و إالما تمممى Staphylococcus 
aureus كممماإس   1600إ  1200إ  800 إ 400 اتمممه  نممم  شممم   مختشفمممة و مغناطيسمممي   يمممو حقمممل  ه
  ذيمغناطيسيإش ة ذيمبال  ذيمب رأ ه ذ ذيتد ير يتغير تهعًا ينض  ذيكائن  إإنَّ  يو تثهيط ذينمض ه    

كهمممر ممممن ذينهيمممه يبمممزء ذألذكمممرذم مشمممضن ذيمضالهمممة ي Staphylococciذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة ت مث  مممل 
إذيبمزء ذيعشمضأ ممن ذيب ماز   يشب ماز ذيتنفسميسمطع ذيمخاطيمة إذأل  ذيطهيعي ذيمتضذال   شو سطع ذيبش 

   كما إتع   ذيم مرض ذيهلرأ ذألكثر El-Jakee et al., 2008إذيمسايإ ذيهضيية ذيتناسشية و  ذي  مي
 مممممرذض ذيهلممممرية  تمممم ءًذ مممممن ذآلالممممات ذيبش يممممةتكيفممممًا إلمممم إًة  شممممو ذيتسممممهب الممممي مبمض ممممة إذسممممعة مممممن ذأل

يت مماب ٱ :مثممل كثممر دطممضإةً يممة إذأل  ذيغاز   دممما يممو ذجه  Impetigoء ذيقض مما  إ Abscesses ذالمماتوذيخر  
أ رئمممممممض ذي يخممممممممجإذ  Septic arthritisذيمفاصمممممممل  دممممممممجإ   Osteomyelitisهللا خممممممما  ذيعظمممممممن

Pneumonia شمغا  ذيقشمب دممج  إ Endocarditis وAnderson et al., 2008     زيمه    إلم
 ضذمممل ذي ممرذإة  ذت ذيمممي رذت  يممو مبمض ممة مممنهب الممي ذيمممرض لمم إة ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة  شممو ذيتسممهش 

 Clumpingذيتكتممل  إ ضذمممل  A إذيتممي تكممضن مرتهطممة ببمم ذإ ذيخشيممة مثممل تممرإتين  إذسممعة ذيطيممس
factors إذيهرإتينممات ذيرذبطممة ذيشيفيممة Fibronectin binding proteins   إغيرهمما مممن ذيبزي ممات

  Coagulaseمخثمممممر ذيهالزمممممما نمممممزيهللا ه   :ذيخشضيمممممة ذيالصمممممقة  إكممممم يإ ذيممممم يفانات ذيخممممماإ  دشضيمممممة مثمممممل
ذي يفانيممممة  إمتالزمممممة ذيصمممم مة  Enterotoxins إذيمممم يفانات ذيمعضيممممة  Haemolysin إذي يمضجيسممممين



 

2 
 

ممر يأل مممة  ذيمم يفان  إ  Shock syndrome toxin-1 (SST-1) 1-ذينممض   (Exfoliativeذيمقل  
(toxins  ي يفان ذيقاتمل يخاليما ذيم م ذيهميض إذLeucocidin toxins)   و ةكملم  ذت ذيفض مPlata 

et al., 2009    طة متالزمممة ذيصمم مة ذي يفانيممة اسمالزمممات ذيتسممهللا ذيمم مضأ ذيملمم  ة تض  ممن متال ماًل
إلتمممتال   نمممة كنتيبمممة ينلممماة  يفانمممات ذيهلمممرة  إذيتسممممهللا ذيغممم ذئي نتيبمممةً إمتالزممممة ذيبشممم  ذيم هط     1-ذينمممض 

ذيمرض الي بكتريما ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة ذي ههيمة همض  إطريقة تطض   نَّ  إ كما شة  ذي يفانات ذي ذدشية ذيمتلك   
 Jarraud etوإملم  ذت ذيفض مة ذيهكتيري مة  تمين مبمض مة متنض مة ممن  ضذممل ذيم ميس نتيبة ذيتفا ل

al., 2002   
مممما ذيمكممممضإذت ذيعنقض يممممة غيممممر ذيمنتبممممة إلنمممممزيهللا مخثممممر  Coagulase-negativeذيهالزممممما  مَّ

staphylococci (CoNS)   إذيمت منة ذألنضذ  ذيم مة سريريًا بما الي ا ذيمكضإذت ذيعنقض ية ذيهلرإية
Staph. epidermidis إذيمكضإذت ذيعنقض يمة ذيلايَّمة يشم م  Staph. haemolyticus  القم  تمهللاَّ تض يق ما

ها مممن  ضذمممل هصممابات ذيمستلممفيات   Vuong andوذألال ممزة ذيطهيممة  غممزإبذيرئيسممة ذيمرتهطممة إ مم َّ

Otto, 2002  إتتميممز  ضذمممل ذي ممرذإة  (Virulence factors)  يشسمممممممممممضم ذيمعمممممممضية الممي بكتريممما
Staph. aureus  ش ا ضمممن ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة غيممر ذيمنتبممة إلنممزيهللا مخثممر تضصممس مضإ ات مما إتلممكش

 Barretti etو دمما   ذيمسمههة يالCoNS  بما الي  يمإ  يمم و Podkowik et al., 2012وذيهالزما 

al., 2009  كمما ت لف  مز ذيسممضم ذيمعضيمة داليما ذيب ماز ذيمنما ي  شمو ٱنتما  ه سمتبابة مفرطمة تتسمهَّب  
نتراليمرإن  إ ضذممل   Interleukin)و   إذألنتريمضكين Interferonوالي ٱطالع     ممن ذيممضذ  مثمل ذإل 

إذيلممم      (Clonal expansionذينممممض   ذت ذيتمممد ير  شمممو ذيخاليممما ذألدمممر   إذيتضسمممع ذينسممميشي 
 ممن المزء ممن هم ه ذيخاليما ذيشمفاإيمة  من طريمق ممضت ذيخاليما ذيمهمرمج  Clonal deletionو ذينسيشي

   Taylor and Liewelyn, 2010و
الزي مممات   (Haemolysinsيشممم م  ذيلايَّمممة إ ذيممم يفانات   Cytotoxinsوتعممم   ذيسممممضم ذيخشضيمممة 
ذيتممي  دممما كممن  إإهمما الممي ذجإي  Staph. aureusب الممي همرذضممية بكتريمما م مممة تلمماإ  الممي ذيتسممهش 

مممر  α-hemolysin غيمممر معرإالمممًا  ه   ي سمممه  ب جيمممزذل  CoNSت سمممهه ا  يمممم و تلشمممل ذيخاليممما ذي مضيمممة إتنخش
 شمو  β-hemolysinالمي حمين ي سميطر    Dinges et al., 2000و ذيعصمهيةذيخاليما إ  داليما ذأل ممة

 أ ذأليفة ذيكهيرة يغلاء ذيخشية من  نضذ  مختشفة من ذيخاليا   (Phosphorylaseالعايية هنزيهللا ذيفسفرة 
إلم  إصمفه بعمض ذيتقماإير إالمض     Coelho et al., 2009وممما يتسمهَّب المي  م م هسمتقرذإ ذيغلماء 

 شمو ذيمرغهللا ممن  نَّ    Even et al., 2010و  CoNSمضإ مات ترميمز يشخاليما إذيتعهيمر  ن ما المي  يمم و
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ممزة يأليفمما إذيكاممما هيمضجيسممين  hldإ  hla إالممض  مممضإ تي   هنمما  تقمماإير  دممر  تلممير هيممو -α, γذيم رمَّ

haemolysin  شو ذيتضذيي الي  Staph. epidermidis وOkee et al., 2012   
كبمزء ممن  Staph. aureusمن ذيهلمر يلمشمضن بكتريما  20% شاإت بعض ذي إذسات هيو  نَّ 

نهيممه ذيبشمم  ذيطهيعممي الممي  ذدممل ذيممممرذت ذألنفيممة  إإ نَّ همم ه ذيهكتريمما يمكممن  ن  يتشممض  ذيغمم ذء ت مما مثممل 
ذيلشيممب مسممههًة ذيتسمممهللا ذيغمم ذئي مممن دممالل تنمماإل منتبممات ذيلشيممب ذيتممي تلتممضأ  شممو  يفانممات معضيممة 

ًة  شمو تضييمس ٱنمضذ  كثيمرة ممن تنتب ا ه ه ذيهكتريا  إمع  يإ  كمان ممن ذيمعمرإ   نَّ هم ه ذيهكتريما لما إ 
ذي يفانات ذي ذدشية ذيتي تشعب  إإًذ الي تسهشب ذيمكضإذت ذيعنقض ية ذي ههية يشتسممهللا ذيغم ذئي  إذيتمي تتميمز 
بفترة ح انة صغيرة ج تتباإز سمتة سما ات بعم  هتمتال  منتبمات ذيلشيمب ذيلاإيمة  شمو هم ه ذيسممضم  

 Bhatia andوذيش ذن ي ما ذي إإ ذألكهر الي ذيتسممهللا ذيغم ذئي  ßإ  αإذيتي من  كثرها شيض ًا ذينض ين 

Zahoor, 2007   
من دالل ٱنتما   يفانمات ترإتينيمة  دما كما  نَّ ذيسالجت ذيمرتهطة بايمرض غايهًا ما تعزز ذج

ل  مل ذألالسمام ذيم ما ةلضية  إذيتعهير  ن ترإتينات سطع ذيخشية ذيتي ت التظ مر سمالجت  ر ط إتعط  
 م ممما ذت ذيلياتيمممة ممممن ذيمكمممضإذت ذيعنقض يممممة ذي ههيمممة ذيمسمممههة يألممممرذض تسممممو بممممايمكضإذتمقاإممممة يش

  Methicillin-resistant Staph. aureus (MRSA) ثيسمميشينذيعنقض يممة ذي ههيممة ذيمقاإمممة يشم
تممهللاَّ ذيتعمممرش   شممو ذيعمم إ  ذيتمممي تسممهه ا يعقممض   ممممن ذيممزمن كعمم إ  مستلمممفو مكتسممهة  إ مرتهطمممة إذيتممي 
 ;Anderson et al., 2008و ها ملكشة  ايمية الي ذيطب ذيسريرأ ذيصلية  ال اًل  ن       باير اية

Aires de Sousa et al., 2003  ي ما تتميز بى ممن سم ضية نقش ما ذيمرتهطمة باير مممماية ذيصمملية هيمو  
   Kluytmans-Vanden and Kluytmans, 2006ذيمبتمع إذي أ بات   مرًذ ج مفرَّ منى  و

نلمماء ذيعممايهللا تسممب الممي ذيمبتمممع ذيناشمموء الممي الميممع    ر الممه كممممرض مك ((MRSA يممم بممما  نَّ 
  ال مي تتميمز بكضن ما هيباتيمة إلدتهماإ مخثمر ذيهالزمما ذيم أ يعم  ممن  Vandenesch et al., 2003و

   Ryan and Ray, 2004 همهللا  ضذممل ذيتمييمز تمين ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة ذيمرضمية إغيمر ذيمرضمية و
 ة يألمرذض الي ذيمكضإذت ذيعنقض ية بلسب نض  ي   يختشس ذي إإ ذيمل   ألهمية  ضذمل ذي رذإة ذيمض إل  

 ممم ذ ًذ كهيممرًة ممممن سمممالجت إ نممم  ذألدمم  تنظمممر ذإل تهمماإ  نَّ      Dufour et al., 2002ذيعمم إ  و
تيمممة  ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة تكمممضن  كثمممر صمممعض ة المممي ذيعمممال  بسمممهب مقاإمت ممما ذيمتعممم  ة يشم ممما ذت ذيليا

إتضضمميع همرذضممية ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة  شممو ذيمسممتض  ذيبزي ممي يصممهع ذألمممر حتميممًا الممي مكااللممة همم ذ 
   Zetola et al., 2005ذيمسهب ذيمرضي ذيم هللا يشهلر يغرض ه يبا  ذسترذتيبيات  الالية ال ي ة و
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 The Aims of Studyف الدراسة اهد: أ1-1
نظممرًذ يشتممد ير ذيمم أ يسممههى  ذيتصممضير ذيلممعا ي بممد ال زة ذيممرنين ذيمغناطيسممي إذيمفممرذس ذيلشزإنممي 

 شو ذيمستض  ذيبزي ي يهكتريا ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة  إمما ينمتج  نمى  ممن هحتممال يزيما ة إذألشعة ذيسينية 
 هيو:ذي إذسة  ي ذ ه اله  يشهكترياذيعضذمل ذإلمرذضية  إصعض ة ذيسيطرة  شي ا بايمضذ  ذيم ا ة 

ممممن  السمممام ذيعمممامشين المممي مظ ريمممًا إإإذ يمممًا  spp. Staphylococcus مممزل إتلمممخيب بكتريممما   1
    غ يةحامشي ذألمفرذس ذيلشزإني  إذألشعة ذيسينية  ال اًل  ن إح ذت ذيرنين ذيمغناطيسي  إذي

 المي ذألشمخاص ذيمتعمامشين إإإذ يماً   رذإة يشهكتريما ذيمعزإيمة مظ ريماً  ن بعض  ضذمل ذي كلسذي  2
 إغير ذيمتعامشين مع ذإلشعا  

ال ماًل  من لم إة ذيهكتريما م   مقاإمة ذيهكتريا ذيمعزإية يهعض ذيم ما ذت ذيلياتيمة  ذيكلس  ن  3
شعا  نزيمات ذيهيتاجكتام إذيمقاإمة يشمثيسيشين  شو هنتا  ه  إ اللة ه ه ذيمقاإمة باإل 
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 Literatures Review ستعراض المراجع                           ٱ: 2
 Normal Flora of Human Bodyنسان الطبيعي لجسم ال  تلنبي  : ا2-1

ذيكائنممات داييممة تمامممًا مممن  إذيمم م  إذيمم ماغ  ايع ممالتكنسممان ذإلبسممهللا يذي ذدشيممة  ألنسممبةذ تكممضن 
 حيممماءذألممممع  مهاشمممرتمممماس ت تكمممضن  إذيبشممم  األغلمممية ذيمخاطيمممةكذألنسمممبة ذيخاإاليمممة يكمممن   ذيمب ريمممة

طشمق ٱ  إممن هنما ذيهكتيريمة  النماس بعمض ذأل هملممن ل  إلسمتعماإ لاتشمة يممما يبعش ما   ذيمب رية ذيمليطمة
ممن  بصمضإة منتظممة المي مضلمع معمينمتضذال ة ذيمب رية ذي ألحياء شو دشيط ذ نهيه ذيطهيعيذيمصطشع 
  2001و Salyers and Whitt   إي صنَّس ذينهيه ذيطهيعي طهقًا ي مما  إإ ه  Todar, 2005و ذيبسهللا

 هيو مبمض تين:
إهي كائنات مب رية متضذال ة بصمضإة  :Resident normal flora)و ذينهيه ذيطهيعي ذي ذئمي  1

 ذئممممة المممي مكمممان  معمممين ممممن السمممهللا ذإلنسمممان معتمممم ًة تممم يإ  شمممو مبمض مممة  ضذممممل  هم ممما ذألس 
 ذي ي إإاليني إمنا ة ذيم يس إذيعمر 

: إهممي كائنممات مب ريممة تعممي  الممي (Transient normal flora) ميلممهذيطهيعممي ذي ذينهيممه  2
القممط  تغطمي الي ما السممهللا ذإلنسمان إ الممزذءه  إت لمك  ل ممما  ذدمل  إ  شمو السممهللا ذإلنسمان يفتممرة معينمة 
   إيكمضن ذينهيمه ذيطهيعمي Pallen et al., 2005ي قماإب  لمرة  ضمعا  داليما ذيبسمهللا نفسمى و

كثاالة ضمن ذيهكتريا ذيملتض  ذألكثر متنض ًا  ه   يتكضن من ذيهكتريا  إذيفطريات إذألإذيي إت لك  ل 
-2نض مًا مضزَّ مًا  شمو  المزذء ذيبسمهللا ذيمختشفمة والم إل  200ه   ت هللا  كثر ممن  ذينهيه ذيطهيعي 

ة  هم ما مما يتعشَّمق بايم ميس  شمو    هيو الانب  يإ المنَّ ه ذ ذيتنمض  ذيكهيمر يعتمم  1 م    ضذممل   
   Todar, 2005كايعمر  إذيضإذ ة  إذيبن   إذيتغ ية  إذيل  ذيعصهي و

تهممممممما ل ذيمنفعممممممممة   اللمممممممات مختشفمممممممة تمممممممين السمممممممهللا ذإلنسممممممممان إذينهيمممممممه ذيطهيعمممممممي مثمممممممل:هنممممممما  
من   إيكن ح هما إج يت رإ ذآلدر يستفي    ه   Commensalism)    إ ذيتعاي  وMutualismو

 بكتريمامثمل   ذيطهيعمي يشنهيهالناس ذيتابعة ن ذيع ي  من ذألنية ل  تصهع ه ه ذيعاللة سشهية ألناحية  ا
Staph. aureus إ Corynebacterium diphtheria  نسبة ذيبسهللا ذي ذدشية  يو هإصشه ه ذ ما

  تلمممه  مممرإ  ضمممعس ذيبسمممهللا Opportunistic pathogensو نت ازيمممةه  ن ممما تصمممهع ممرضمممات م  ال
   Todar, 2005إذيضهن ذيمنا ي و
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 (Todar, 2002جسم النسان ) سطح: توزيع البكتريا الشائعة على 1-2جدول 
 البلعوم الفم األذن الجلد البكتريا

Staph. epidermidis ++ ++ ++ ++ 

Staph. aureus * + + + + 

Streptococcus mitis – – ++ + 

S. salivarius – – ++ ++ 

S. mutans * – – ++ + 

S. pneumoniae * – ± + + 

S. pyogenes * ± – + + 

Enterococcus faecalis * – – + ± 

Neisseria spp. – + + ++ 

Neisseria meningetidis * – + + ++ 

Veillonellae spp. – – + – 

Escherchia coli * – ± + ± 

Proteus spp. – + + + 

Pseudomonas aeruginosa * – – ± ± 

Haemophillus influenzae * – + + + 

Bacteroides spp. * – – – – 

Lactobacillus spp. – – ++ – 

Closteridium spp. * – – ± – 

Corynebacteria sp. ++ ++ + + 

Actinomycetes sp. – – + + 

Mycobacteria sp. + ± – ± 

Spirochaetes sp. – – ++ + 

 : ممرض لضأ *: غير مضالض           -نا إ ذيضالض           ±: ++:  ذئهللا ذيضالض           +: شائع ذيضالض           

 لمسالك األنفية والحنجرةالطبيعي ل : النبي ت2-1-1
Normal Flora of Nasal Passages and Throat 

  ه    نَّ Upper respiratory tractذيهكتريا ذيقناة ذيتنفسمية ذيعشيما من  الناس  ذيكثيرتستضطن 
 Pelczarمما يبعل ذيمليط مناسهًا يشكثير من ذيهكتريا ذيمرضية و اً نسان إطهذي ضذء ذي أ يستنلقى ذإل

Jr. et al., 1993   
إ  Staphylococcus سذألالنممماغايهمممًا مممما يلممممل ذينهيمممه ذيطهيعمممي يشمسمممايإ ذألنفيمممة إذيلنبمممرة 

Micrococcus  إCorynebacteriumإصضًج هيو داليا رله ذيطهقة ذيمخاطية دت  ٱما  ذ   إذيتي ه
حم   ٱهمي  Staph. aureusبكتريما  نَّ إإسمتقرت الي ما الدن ما تسمهب  دماالمًا دطيمرة  ٱذيبسهللا ذي ذدشيمة إ 

كتسمماب  ضذمممل ذيمقاإمممة يشهنسممشينات ٱبسممهب لاتشيت مما  شممو   كثرهمما دطممضإةً إ ممما ذألنممضذ  ذيممرضممة إ تشممإ 
 ذيفايهرين ذي أ يسهب تلضل ذيتبشطنزيهللا إلنتاال ا إإ  ذألدر  بس ضية من ذيمليط ذيخاإاليإذيم ا ذت 
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ذيتمي  Staph. aureusبكتريما   هضماالًة هيمو (Mackinnon and Allen, 2000)يمو دثمرة المي ذيم م ه
 ذيهكتيرية مثمل نضذ من ذألكثير ن من لهل ذيستضط  المن ه ه ذألالزذء ت    ذيلنبرةإذيهشعضم إ تستضطن ذألنس 

Staph. epidermidis  إS. pneumoniae  إCorynebacterium diphtheriae  إ
Neisseria meningitidis  إHaemophilus influenza  إ مايرغهللا ممن كمضن هم ه ذيهكتريما لم  

سهب  مرذضًا دطيرًة يإلنسان  هجَّ  ن ا ج تسهب ذيممرض المي ذيظمرإ  ذيطهيعيمة بفعمل  ضذممل متعم  ة ت  
ذيم أ كضن ا متعايلة بصضإة طهيعية مع بع  ا إممع السمهللا ذإلنسمان ال ماًل  من ذيت ما  تمين ذألالنماس 

الممي ات  إذسممذيتركممزت بلممكل  متممضذزن إج يمكنممى  هحمم ذ  ذيخمممج  كممما إ  ذيبر ممضمييلمماالظ  شممو ذيملتممض  
بسمهب مقاإمت ما  شمو بكتريما ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة ذي ههيمة ذيطهيعيمة المي ذيمسمايإ ذيتنفسمية ذيفترة ذألديمرة 

  (Mackinnon, 1998)ذيتي ت ل    ا ه ه ذيهكتريا  ال  ذألدما  ذيمستعمشة الي شم ا ذت ذيلياتية ي

 Normal Flora of Human Ear ذن النسانألأ الطبيعي  : النبي ت2-1-2
غايهًا ما يتلابى ذينهيمه ذيطهيعمي المي ذأل  ن ذيضسمطو إذي ذدشيمة يإلنسمان المي ذيملتمض  ذيبر مضمي 

تكمضن ذيمضالمض ة ذيهكتيريمة  غشمب ذألالنماس إنَّ   إ يمى   ذً متم ذ ه إ همض مع ما مضالمض  المي ذيلنبمرة إذيهشعمضم  
ذيتممي تسممتضطن مممن ل هممل ذألنممضذ   Otitis middle ear)وذأل ن ذيضسممطو  هنت ازيممة تتسممهَّب الممي دمممج

إ  Neisseria meningetidisإ  S. pyogenesإ  S. pneumoniaeذيهكتيريممممممة: 
Diphtheroids spp.  إHaemophilus influenza  إMoraxella  catarrhalis المي  

إ  Ps. aeruginosaإ  S. pneumoniaeإ  CoNSحمممين ت سمممتضطن ذأل  ن ذيخاإاليمممة تضذسمممطة 
Haemophilus spp. وTodar, 2005   

 Staphylococci المكورات العنقودية: 2-2
ذألغلمية إ   الم   شمو ذيبشم ذتض ت  ه    نتلاإًذ المي ذيطهيعمةٱ كثرهاٱإ ذ يهللا ر ذيب   ههللا منه ه ذيهكتريا  تع 
  كما إتضال  ذيتر ةإ   الي ذي ضذء  إ در    إذيع ي  من ذيشهائن ذأليإلنسانذيعشيا  ةإذيقناة ذيتنفسي  ذيمخاطية

كهيمرة  مقاإممةظ مر إت  نهيمه ذيطهيعمي ممن ذي كهيمرذً المزءًذ بمبمش ما ل لك   ت  ال ذيغ ذئية ذيمختشفةمنتبات ذي الي
همل ذيمكضإذت ممن ل   فه ه هص  إ     Vasconceloes and Cunha, 2010و ذيمختشفة ةظرإ  ذيهي ي  يش

يعمم    ه   ذيخمممجإ  ذيقمميعذيتممي تسممهب  إذيتممي هممي مممن مبمض ممممة ذيمكممضإذت 1883 ممام  Ogstonذيعممايهللا 
 إ تالت تكمم تترتممب بلممكل ذهما حممه  ذيمكممضإذت ذيقيليممة نممض ين مممن  تتمييممزام إل مممن لممذيعممايهللا ذيممم كضإ  

 Götz etو Streptococciتسمو إذألدر  تترتب بلكل سالسل   Staphylococciتسمو اميع مب
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al., 2006 هللا لمام ذيعماي   إRosenbach سماس  تسممية بكتريما ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة  شمو ت 1984  مام
مَّيه  ذيشضن  مستعمرذت ا صفممرذء  ههيمممة  الايَّتي مستعمرذت ا يضن  مسمتعمرذت ا إذيتمي   Staph. aureusس 
 Kloosو Staph. epidermidis  بع اليماإذيتي ذطشق  شي ا  Staph. albus يهمَّ س   ء ذيشضن تي ا

and Schleifer, 1986   
 Micrococcus مممن  Staphylococcusذيبمممن   Flugge ذيعمممايهللاالصمممل   1886 عمممامذيالمممي 
ال مماًل  ممن ذيعاللممة بايم مميس  ه   يكممضن الممن   ذيبيالتممين هسمماية شممو ذإلدممتال  الممي العاييمممممممممة ه تممما ًذ 

Staphylococcus   م سممي  اًل يشبيالتممين إطفيشممي  ذيمعيلممة مقاإنممًة مممع الممنMicrococcus  ذيمتهمماين
 سمممنة Evausel   كمممما ميَّممز  ذيعمممايهللا Siegrist‚ 2014الممي ه سممماية ذيبيالتممين إ ذت ذيمعيلمممة ذيرميممة و

 باألإكسممبينا ت ممما   شممو  اللمممماإل تمب Micrococcusإ  Staphylococcusتممين النسمميَّ  1955
 إضممعه  الممي حممين Micrococciذيمكممضإذت  الممن ضمممن  ةمممممممالهاإيإلذذي ضذئيممة ذيمكممضإذت إضممعه  ه 
 ,.Götz et alو Staphylococci ضإذت ذيعنقض يةالممن  ذيمكضمن ة مممممة ذإلدتياإيممذيالهضذئي ضإذتمذيمك

2006   
  DNAيم ذينترإالينية ضذ    ت م   ذيتمييز تين ه ين ذيبنسين  شو مكضنات ذيقٱ   1960عام ذيالي 

 DNA% ممن و30 – 40  مقاتمل DNA G+C% ممن و70 شمو  Micrococciه  يلتضأ الن  

G+C  الي الن  Staphylococci كما صمَّهللا  ذيعايهللا  Baird-Parker  طريقمة يشتمييمز  1963 مام
كيمضحيضيممممة مثممممل ه نتمممما  ذإلدتهمممماإذت ذيسممممتعمال ٱب Staphylococciإ  Micrococciتممممين ذيبنسممممين 
 الاً دال Staphylococcusهضذئية كما هض ذيلال الي الن  ذيالذيظرإ   هذيكشضكمضز تلذيلامض من 

   Taponen and Pyorala‚ 2009و Micrococcus هض الي الن ا يم
مم مة بممإئيسممين هممما ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة ذيمنت صممنفينهيممو حمم يثًا ذيعنقض يممة ن  ذيمكممضإذت س  الممن   ص 

 غيمممر ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممةإ    Coagulase-Positive Staphylococciونمممزيهللا مخثمممر ذيهالزمممما إل
  شمو تمما  إ يمإ باإل   Coagulase-Negative Staphylococciو نزيهللا مخثر ذيهالزمماذيمنتبة إل
ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة    ه  ت مهللاسمهب تبشمط بالزممممما ذيم مإذيم أ ي  ا  نزيهللا مخثر ذيهالزممه هنتا ل إت ا  شو 
إ  Staph. intermediusإ  Staph. delphiniهممي:  زيهللا مخثممر ذيهالزممما سممتة  نممضذ نممذيمضالهممة إل

Staph. pseudintermedius  إstaph. lutrae  إStaph. schleiferi subsp. Coagulans 
: مثممل ممممما ممي مكممضإذت  نقض يممممممممة سممايهة ألنممزيهللا مخثممر ذيهالزمالبممالي ذألنممضذ  ممما    Staph. hyicusإ 

Staph. epidermidis  إStaph. saprophyticus  إStaph. haemolyticus تتعم     كمما إ
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 Subspeciesنضي عمممًا وتلمممه ذينمممض    24نض مممًا إ  47 هيمممو ذيعنقض يمممةبمممن  ذيمكمممضإذت ذألنمممضذ  ذيتابعمممة ي
   Jaradat et al., 2013و

 Staphylococcus : جنس المكورات العنقودية2-2-1
 مممن ذألإسمماة ذيزإ يممة نممضذ  مختشفممة منتظمممة  تنمممض الممي  هممي مكممضإذت مرتهممة بلممكل  ناليمم  غيممر

 Ryanهي وذيم ههيمو  ذألتميض  إذألصمفر ذيم ذكنت مختشفمة تتم إ  تمين ذيشمضن سمتعمرذت  ذت صمهغابم

and Ray, 2004 ترمممايكرإم  5 1 – 5 0ويتممرذإح تممين ا كرإيممة ذيلممكل لطرهمم   إتتميممز بخاليمما  
ممع بع م ا ذيمهعض المي تبمعمات غيمر منتظممة تلمهى شتصمقة إتهقمو م  إذح    كثر من مستض ٱبتنقسهللا إ 

 إ مفممر ة داليمما  شممو هي ممة لمماه ت ا كممما يمكممن م   Bergey et al., 1994وتمم يإ  ناليمم  ذيعنممب 
  هيمو الانمب  يمإ تتصمس هم ه ائشةالمي ذيمسمتنهتات ذيسم إ سالسل لصيرة دصضصاً  إ إ ا يات  زإذ  ٱ
 نتاال اٱم ه جَّ  ن  37ºة حرذإة  إال ن  ذيمثايي نمضها عشو ذيرغهللا من تنلاط ا ذألي ي ذيعايي  اليهكتريا ذ

ممض نمعظهللا سالجت ا ت ن كما    Atlase, 1995ذيغرالة وحرذإة   إالة  ن لكل   ال ل ب يتهللا يشصمممهغات
 ,.Murray et alم وº 40 – 18حمرذإة تتممرذإح تمين وإ  إالممة % ممن كشضإيمم  ذيصمض يضم 10 تضالمض 

  إكسم يزيألإغير منتبمة   شكاتشيزإمنتبة ي  رذممشضن ك  ذيمكضإذت ذيعنقض ية مضالهة يإتع   كما 2013
ال ممماًل  مممن هحاطمممة بع ممم ا بملفظمممة إتكمممضن ج هضذئيمممة  ةيمممر متلركمممإهمممي غغيمممر مكضنمممة يشسمممهضإذت  إ 
   Johnson et al., 2010دتياإية وٱ

 البالزماثر خنزيم مية الموجبة ل دالمكورات العنقو : 2-2-1-1
Coagulase-Positive Staphylococci 

 ذيتخثممر نممزيهللامن مما إلمممن ذيسممايهة  ضممرذإةً  إ شمم  كثممرٱمخثممر ذيهالزممما  نممزيهللاإلذيهكتريمما ذيمضالهممة  تعمم 
ممممن  عممممل  شمممو حمايت ممماإذيممم أ ي  تبمعات ممما بايممممفايهرينالسمممام ا  إ ٱبفعمممل لممم إة دالياهممما  شمممو تغطيمممة 

  إالممي ذيمممرتهطإ ى ذيلممر تنض ي مم ذيتخثممرنممزيهللا ه   ه  تنممتج همم ه ذيهكتريمما Phagocytosisو ذإليت ممام ذيخشممضأ 
ه    نَّ نتقائيممًا  ٱيعزي مما  (MSA)مشممع ذيمممانيتضل ذيصمشب  سمطسممت عم ل  إ ٱ إل ملاإيمة يعممزل هم ه ذيهكتريمما 

  يمممةٱ تعممم   تضل ييعمممايي ممممن ذيمشمممع إتخميمممر ذيممممانضالمممض  ذيملتمممض  ذت ذينممممض إتكمممضين ذيمسمممتعمرذت ذيصمممفرذء
يممى   غيممر ذيمنتبممةذيهكتريمما إتفريق مما  ممن  نممزيهللا مخثممر ذيهالزممماإل ذيمنتبممةة الممي تلممخيب ذيهكتريمما الترذضمميٱ

غير ذيمنتبة ذيهكتريا نضذ  ض مستعمرذت بعض  نميو هتلير ذيتي بلا  ذألعض إالض  بذيرغهللا من  شو 
   Dezfulian et al.‚ 2011و  MSA)) Mannitol salt agarط إس شو نزيهللا ي  ذ ذإل



 

10 
 

 ذيضحيمممم  ذينمض تعم    ه   نزيهللا مخثر ذيهالزما بمايمكضإذت ذيعنقض يمة ذي ههيمةذيهكتريا ذيمضالهة إلتتمثل 
سممالجت نمما إة مممن همم ذ ت إمممع  يممإ القمم  إالمم   ذيسممريريةيمكممضإذت ذيعنقض يممة  ذت ذألهميممة مممن الممن  ذ

ذيهاحثين الي الميع  نلاء  كهير من لهل بمهتمام    يه ه ه ذيهكتريا  ي ذ الق  ح  نزيهللاإلغير منتبة يذينض  
 Anstead etذيطهيعمة ودر  إإنتلاإها ذيضذسع المي ذأل هميت ا ذيمرضية يإلنسان إذيشهائنٱ بسهب ذيعايهللا 

al., 2014ا تع  نَّ هكما   صابات ذيقيليةن ذإل% م80 مسيإية  نذيههللا ذيممرضات ٱ من     ه   تعتهر 
  بفعمل مقاإمت ما يعم   كهيمر ممن (Nosocomial infection ذيمسهب ذيثماني المي  م إ  ذيمستلمفيات

لمكل المزءًذ ت   Staph. aureusذيمرغهللا ممن كمضن    إ شمو Baele et al.‚ 2001ذيم ما ذت ذيلياتيمة و
  ن مما تعمم  مممن جَّ ه    مختشممس  الممزذء ذيبسممهللا كايبشمم  إذيمبمماإأ ذيتنفسممية ذيمضالممض  المميذينهيممه ذيطهيعممي مممن 

 مم   إذسمع ممن ذإلصمابات ما تسههى ممنباينظر ي    كثر ذألنضذ  ذيتابعة يبن  ذيمكضإذت ذيعنقض ية  هميةً 
  ال مماًل  ممن شممغا  ذيقشممب خمممجثشممة بكاإلصممابات ذيب ازيممة ذيمتم ضممرذإةً  ضذمممل بسممهب ممما تمشكممى  مممن 

 Pelisser etذجدمما  ذيمعضيمة ذيلما ة إذإلصمابات ذيقيليمة ذيمختشفمة سمضذء كانمه سمطلية  إ  ميقمة و

al.‚ 2009   
  إ ذيقاتشممممة الممممي ذيضجيممممات ذيمتلممممم ة يإلصممممابات ذيخطيممممرة ذيمسممممهب ذيممممرئي همممم ه ذيبممممرذ يهللا تكممممضن 
نتاال ما ذيسمهللا ذيثاتمه حرذإيمًا ٱبسمهب  تسممهللا ذيغ ذئممممي ذيلما ذي مسمههات ي مًا  حممم   ٱ تهرتذألمريكية  كما 

إ  (SEC)  إ SEB  إو SEAنتا  دمسة  نضذ  ممن ذيسممضم ذيمعضيمة همي وٱهيو الانب ل إت ا  شو 
 من حاجت ذيتسمهللا ذيغ ذئي تضذسطة ه ه ذيهكتريما% 95 تكضن مسيإية  ن  إذيتي SEE)إ و SED)و
   Marshall and McBryde, 2014و

مكن ما ذيهقماء المي ه   يل مختشمس ذيظمرإ  ذيهي يمة  اييمة يتلمشم ذت لاتشيمة  Staph. aureusتعم   
ة المي ذيقميع ذيبما  إتتلممل ذيهقماء حي م كم يإ ي ما ذيقاتشيمة  شمو   يمام هيمو  سماتيعتترذإح ممن يفترة ذي ضذء 
ن ا تمضت  نم  زيما ة ذيضلمه هيمو ٱ ليقة  غير  30م يم ة 60º يوهتصل ل   ذيلرذإة ذيعايية إذيتي إالة 
 – 1يتمرذإح لطرهما تمين ومستعمرذت هم ه ذيبمرذ يهللا  ذئريمة     إتكضن Vidya et al., 2005و ليقة  60
ة ب تكضين ممما يشصمممهغهسمممهمممي ب صمممفر  ه   مشممهللا  إحاالات ممما مشسممماء  معتممممة  إمرتفعمممة لشمممياًل  إ ذت يمممضن 4

ن هم ه ذيصمهغة المي 48 – 24م يم ة و37º ن  ح ن ا الي  إالة حرذإة  يةذي هه   سا ة  يكن ا ج تكض  
  ال مماًل  ممن  يممإ الش مما ذيقمم إة  شممو ذينمممض الممي ذيظممرإ  ذيالهضذئيممة  إ  نمم  نمضهمما الممي ذألإسمماة ذيسممائشة

 ي مًا تنممض إ م  37ºم  ه جَّ  ن  إالمة ذيلمرذإة ذيمثشمو ينمضهما همي º 60 – 37م   حرذإأ يتمرذإح تمين و
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همممممض ذألمثمممممل يشنممممممض  5 7ه جَّ  ن  4 9 – 8 4تمممممرذإح تمممممين يي مممممممس ذي ي إإاليالمممممي مممممم   إذسمممممع ممممممن ذأل
   Monte et al.‚ 2014و

 البالزماثر خنزيم مل  السالبةية دالمكورات العنقو : 2-2-1-2
Coagulase-Negative Staphylococci 

يبمن  ذيمكممضإذت نمزيهللا مخثممر ذيهالزمما غايهيمة ذألنمضذ  ذيتابعمة ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة ذيسمايهة إل ت مهللا
الي ذيعا ة إ   غلية ذيمخاطيةذيبش  إذألطهقة ذينهيه ذيطهيعي ذيمتضذال   شو الزءًذ من   ه   تع  ذيعنقض ية
ذيبشمم   ٱصممابةإيكممن الممي حايممة    إ تعايلممية ةإميَّمم ممما   إتكممضن همم ه ذألحيمماءرذضممًا دطيممرة سممهب  مج ت  
ذألال مممزة ذي ذدشيمممة يمممو هممم ه ذألحيممماء هيمكمممن  ن تممم دل  تمممرذأل  تضذسمممطة  ذيمممضدز إ  ح  إ ذيخممم إ إ يبر ابممم

فه بكتريا   كما (Kloos and Bannerman, 1994)يس ممميشم  ص  ممن لهمل  1884 مام  CoNSإ 
مَّيه  Rosenbach ذيعايهللا  لر  ن   1958 ام الي ضاإة  إ  تهاإها غير ٱ ال اًل  ن  Staph. albusإس 

ممل  القمم   1970   ممما الممي  ممام ذيهكتريمما إإصممفه بدن مما مرضمميةهمم ه  ممن همرذضممية   إل تقريممر مه هيممممممو س  
  إذآلدر Staph. hominisمثل  Novobiocin susceptible staphylococcus هما نض ين  ح

Novobiocin resistant staphylococcus  مثملStaph. xylosus وHirotaki et al., 

2011   
ل  دمسممممة  لممممر نض ممممًا ي 1985الممممي ذيعممممام  ممممب    Thorberg  الممممي حممممين سممممبَّل CoNSهكتريمممما س 

قمر ممن  ن هم ه ذيبمرذ يهللا تفت إ شمو ذيمرغهللا   كثر من  إ عين  نض ًا تابعمًا ي م ه ذيهكتريما  2009إالما تى  و
مثممل  مخثممر ذيهالزممما نممزيهللاالممي ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة ذيمضالهممة إلذيمضالممض ة هيممو ذيع يمم  مممن  ضذمممل ذي ممرذإة 

Staph. aureus  َّصممماع مثمممل ذيهرإتينمممات ذيرذبطمممة ذيشيفيمممة يت ضذممممل ذإلتمتشمممإ  سمممالجت امض بعممم يكمممن
Fibrinogen binding proteins (FBP)   بعمض ذيسممضم مثمل المرذزهكمما تعممل  شمو (SEC)  

إ  Hemolysinإتمتشممممإ كمممم يإ بعممممض همممم ه ذيسممممالجت هنزيمممممات  إ سمممممضمًا كعضذمممممل ضممممرذإة مثممممل: 
Lipase  إLicithinase  إFibrinolysin إ بعمض ذيممضذ  ذيشزالمة هنتما    ال اًل  ن ل إت ا  شو 

   Al-Jumaily et al.‚ 2014و مرذضيةباإل ض يقةذيعاللة  ذت ذينتا  ذيملفظة ه

 Epidemiology of Staphylococcus المكورات العنقودية وبائية: 2-2-2
نسمان ذينهيمه ذيطهيعمي يبسمهللا ذإلممن  نزيهللا مخثر ذيهالزما المزءذً إل يمضالهةذ Staph. aureus تع   

 تعم     إ ضاالة ذيو تضذال ها الي ذيماء إذيمضذ  ذيغ ذئيمةتتضذال   شو طهقة ذيبش  إذألغلية ذيمخاطية باإله   
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تم يإ دممج ذيبمرإح إذيلمرإع  دمر  مسمههةً من ذيممرضات ذإلنت ازيمة ذيتمي تصميب ذإلنسمان إذيشهمائن ذأل
 ;Thati et al., 2011و كما إتع  ممن ذيمسمههات ذيرئيسمة يعم إ  ذيمستلمفيات  ٱصابات مبر  ذي مإ 

Ugwu et al., 2013   
%  30هيممممو   نممممضال هللاالممممي مق مممممة ذيمكممممضإذت ذيعنقض يممممة ذي ههيممممة  يهكتريممممانسممممهة ذيلممممامشين تصممممل 

الي  الا مات السمهللا ذيعائمل ذيمنا يمة  ضطرذبٱصابات دطيرة  ن  ح إ  دشل  إ ٱ ممكان ا  ن تسهب إ 
شمماإت ٱ   إ Tong et al., 2012ه   تممز ذ  همم ه ذينسممهة يمم   ذألشممخاص ذيعممامشين الممي ذيمستلممفيات و

المي ذإلصمابة تهكتريما ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة ذي ههيمة نتيبمة  معم ل ذيضاليماتزيما ة يمو ذيع ي  ممن ذي إذسمات ه
سممالجت من مما يعضذمممل ذي ممرذإة  مممتال ٱ  إ يممإ بسممهب إ ريطانيمما  إذييابممان ذألمريكيممة  ذيضجيممات ذيمتلمم ة

ت ذيمكممضإذت سممالج   ممما  Iwase et al., 2010ذيم مما ذت ذيلياتيممة ومقاإمت مما يعمم   كهيممر مممن إ 
  همممهللا ممممنالتعممم   Staph. epidermidisذينمممض   دبمخثمممر ذيهالزمممما إ ممماألنمممزيهللا ذيعنقض يمممة ذيسمممايهة إل

 مممن طريمممق  ممم إ   كثمممر ذيممرضمممات ذيمكتسمممهة شممميض اً   إممممن  نسمممانذيمرضمممية ذيرئيسمممة يأل ذيمسمممههات
  ذيممضج ة طفممال حمم يثي  ذأل  إ نقممب ذيمنا ممة ذيمصمماتين بممدمرذض مرضمموذي نمم   دصضصمماً إ   ذيمستلممفيات

ذيتسمهللا ذيغ ذئي   إ مبر  ذي م صاباتذيمسههات ذيرئيسة إلمن  Staph. epidermidisكما تع  بكتريا 
هم ه  نتب ماذي ذدشيمة ذيتمي ت ذيسممضم  نَّ  يمىيهشماإة تبم إ ذإلممما إ  طرة ذيقشهيمة سمذيمرتهطمة بايق صاباتإذإل

 Pinheiroو صمام ذيقشمب يت ابٱإ صطنا ية يت ابات ذيعظام إذيمفاصل ذإلٱ إإ م هللا الي ي ا  ذيهكتريا

et al., 2015 ذيغلممماء ذيليمممضأ  نتممما ٱبقممم إت ا  شمممو  ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة ذيهلمممرإية   كمممما تمتممماز 
Biofilm   هيممو الانممب ذيلمايممة مممن  الا ممات ذيبسممهللا  عطي مماذيتممي ت إ ذيملفظممة  ذيطهقممة ذيشزالممةكمم يإ إ

   Prasad et al., 2012و بايسطضح ذيمختشفةيتصاع  ا  شو ذإلتسا  م
ني ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة  ماالتعم   Staph. haemolyticus شمة يشم مملشيمكمضإذت ذيعنقض يمة ذي ما ذ
ممممع نتيبمممًة يتممم ذدش ا  ذيمكتسمممهة ممممن ذيمستلمممفيات صممماباتسمممههة يإلمخثمممر ذيهالزمممما  إذيم نمممزيهللاذيسمممايهة إل

كثممر ذألنت ازيمة ذيمعرإالمة إ ذإل ممن ذيممرضممات   كممما إتعم   Barros et al., 2012و ال مزة ذيطهيمةذأل
 Staph. epidermidisذيتخثممممر بعمممم  ذينممممض   إلنممممزيهللامممممن تممممين ذيمكممممضإذت ذيعنقض يممممة ذيسممممايهة  إالممممض ذً 
   Daniel et al., 2014و

من تين تع  إذح ة إ نسان  بد  ذ  متضسطة  شو الش  ذإل Staph. haemolyticus بكترياتنمض 
 إذيمنممماطق ذإلحشيمممل ذيهمممضيينمممزيهللا ذيتخثمممر ذيتمممي تسمممتعمر ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة ذيسمممايهة إلممممن  ممم   لشيمممل 
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هنمزيهللا ذي يمضجيسمين ذيملشمل يشم م إذيم يفانات   اسمالجت  ه   تنمتج نا ذيمليطة بى الي كل من ذي كضإ إذإل
   Kunin and Steele, 1985ذيمعضية ذيتي تكضن الي ذيغايب متع  ة ذيمقاإمة يشم ا ذت ذيلياتية و

 Pathogenicity of Staphylococcus المكورات العنقوديةمراضية ٱ: 2-2-3
يإية  ممن ذيع يمم  مممن ذألمممرذض الممي ذيمسممهممهللا ذيمسممههات ذيمرضممية ٱ ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة مممن  تعمم   
 صابات ذيهسيطة إذيل ي ة إصمضجً صابات تت إ  من ذإلمن ذإلًا إذسع اً طيف  ه  تسهب إذيليضذن ذإلنسان

ييممات ذيتممي يبسممهللا ذيم مميس مممن دممالل بعممض ذآل حمم ذ  ذي ممرإهمكممان همم ه ذيهكتريمما ه   بم  هيممو ذيقاتشممة
حم ذ  ٱإ ايتمايي   نسمبةذألهم ه  المي إذيت ما س نتلماإإذإل  ذيم ميس نسمبةدب تصاعيذإلمثل:  تمتشك ا
 يموهإإالرذزها يشسمضم إذإلنزيممات  يشم يس ذي الا ية نظمةذأل تبنب  كما  نَّ ي ا ذيق إة  شو اليى ذي رإ
 الممي تكمممنيمكممضإذت ذيعنقض يممة ذ تهكتريمما ذإلصاتمممة دطممضإة نَّ م  المم  يممإ ممن  ال ممالً   ذيهكتيريممة شيممةخذي دمماإ 
 نَّ ه      مقاإممة ذيع يم  ممن ذيم ما ذت ذيلياتيمة لاتشيت ا  شو بسهب ي ا ذيمناسب ذيعال  هيبا  صعض ممة

الي حماجت ذيبمرإح إذيلمرإع  ت رإةذيبش  ذيمإذألبط  إطهقة   مناطق ذيبسهللا كايهشعضم بع  ا تستعمر
ذأل إذت ذيطهيممة إذيبرذحيممة  إهمم ذ يممدتي إ هممي مالبمم  ذيفريممق ذيطي   ال مماًل  ممن همكانيممة تشضيث مماإذيخمم إ 

زممضزأ ذيعمايي إكم يإ ذيرطض ممممة نمضهما تلمه ذي مغط ذألمن بعض ذيصفات ذيمرتهطة باإلمرذضمية مثمل 
   Weidenmaier, 2004و ذيقشيشة
م  ت    ه  ذيمستلمفيات المي يإلنسان ذألمرذض من ذيع ي  ذيعنقض ية ذيمكضإذت بكتريا سهبت    كثمر كل ل  
 مقاإمممة سممالجت ا متشكممهٱ  ن المنمم   ذيصمملية ة ذيمسممبشة الممي ذيمرذكممزذألمممرذض ذيقيليَّمم% مممن 80 مممن
  نلماء الميمع المي ت امممرذضيٱ مممع ل المي تزذيم  هنايمإ  صممهعاتية ذيلي ذيم ا ذت من  كهير يعم ة مرتفعم
 ذيرذل ين ذيمرضو  ن  دصضصاً  إلاتشة دطرة نت ازيمةٱ هصابات هحم ذ   شواتشيت ا يق إه ذ يعض  ذيعايهللا
مممرذض الممي ذيمرضممو ذيرذلمم ين الممي   همم ه ذيهكتريمما ذأللمم   ت    ه   ذيممركممممممزة ذيعمنايممممة إحممم ذت الممي مماألدب إ 

كهيمممممر   إ لمممممكل  المممممي ذيسمممممنضذت ذألديمممممرة ذ ت ز   كممممما ذيممممم ين يعمممممانضن ضمممممعفًا المممممي ذيمنا مممممةإ ذيمستلممممفيات 
يشم مما ذت  ذيعنقض يممة  ذت ذيمقاإمممة ذيعاييممة ذيمكمضإذت مرتهطممة بايمستلممفيات إذيتممي تلمم   اذي ذإلصمابات
 يشبمممممرذ يهللا ب ممممممن ا ذيمط مممممرذت ذً م ممممما  اً مركهممممم 20كثمممممر ممممممن سمممممالجت مقاإممممممة ألالظ مممممرت ذيلياتيمممممة 

   Sulieman and Allaahmed, 2012و
صممممابات ذإل اصممممةً د  مممممرذضمممممن ذأل ذً كهيممممر  ذً    ممممسممممهب ذيمكممممضإذت ذيعنقض يممممة ت  مممممن الانممممب آدممممر 

مممن ضمممن ا تبممر هللا ذيمم م    إ Hospital – acquired infections وذيمستلممفياتة الممي ذيمكتسممه
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(Bacterimia)إذجدممممما  ذيسممممطلية و  Superficial infections ةمممممممممممممش يممممممممذيبذيهثمممممممممضإ   مثممممل 
(Skin pustules) و مشتلمممة ذيعممين  إدمممج(Conjunctivitisإذيقرحممة و  Ulcer إ ذء ذيقض مماء   

  Burn infectionsو ذيلممممرإع  دمما ٱال اًل  ن   Carbuncle)  إذيبمرة و (Impetigoذيمع أ 
   Lymphangitisو يةمممممية ذيشمفممممممممممذألإ  دمممجإ   Surgical infections)إذيعمشيممات ذيبممممرذحممممممممممممية و

 ,.Proctor et alو Tonsillitis)و ذيشضزتين   إ (Laryngitis ذيلنبرة  إ (Pharyngitis) ضمممممممذيهشعإ 

 إتفمما  نسممبٱ مممن دممالل مرذضممتي اٱالقمم    ممرت  Staph. epidermidisيهكتريمما    إ اينسممهة 2006
إ   ضإهمما دممالل ذيعقمم ين ذيماضمميين الممي مممزذإ  رذتكممت ت مما يشمرضممو ذيرذلمم ين الممي ذيمستلممفياتذإلصممابة 

ممن  ذً كهيمر  ذً  م  هكتريما هم ه ذي متشمإ   ه   تSchommer  et al., 2011ة وذيعنايمة ذيمركمز يمرضمو  ذيم م
نتاال ما يشم يفات إذإلنزيممات ذيمفمرزة داإاليمًا ٱبسمهب ضمية ذمر ٱكثمر ٱبعش ا ي إه ذ ت إإه     ضذمل ذي رذإة

 .Staph مما باينسمهة يهكتريماٱ   Namvar et al., 2014  و(Efflux pumpsإم مخات ذيم الق 

aureus  نتا      ٱ شو مرذضيت ا بق إت ا ٱ  إترتهط كثرها دطضإةً ٱذيمسههات ذيمرضية إ ههللا ٱ التع  من
لاتشيممممة كهيممممرة  شممممو   مممما  مممممما يمنلشضيممممةنزيمممممات ذيخمممماإ  دكايمممم يفانات إذإل مممممن  ضذمممممل ذي ممممرذإة كهيممممر

م ما ذت ذيذيع يم  ممن   شمو مقاإممةا  من لاتشيت م ال مالً   نسمبة ذيم ميسٱنتلاإ  ذدمل ذيت ا س إذإل
   إيمكممن Marcus, 2005وتاجكتممام يذيهإ  ذتي مينضكاليكضسمميمبمماميع ذأل ذيعائمم ةما سممي   إجتيممة  ذيليا
نتلمماإ ٱنتقممال إ ٱالممي ًذ كهيممر  الممي ذيمستلممفيات تشعممب  إإذً ذيعممامشين إ ذيمشض ممة  يمم أ ذيكمما إ ذيطهمميٱ نَّ ذيقممضل 

طرة ال ممزة ذيقسممٱ  إ ذيغسمميل ذيكشممضأ ال ممزة ٱ إدصضصمماً   ال ممزة إذيضحمم ذت ذيطهيممةيممو ذألهصممابة  مم إ  ذإل
ذيم أ لم  يسمهب ذيضالماة سمهب هم ه ذيهكتريما ذيتسممهللا ذيغم ذئي كما ت     (Shakibaie et al., 2014 ذيقشهية
   Lessa et al., 2012  و2-2  وذيب إل ذيمرضو ذي ين يعانضن من نقب ذيمنا ة  إ طفالألي
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 .Staphylococcus spp: األمراض التي تسببها بكتريا العنقوديات الذهبية 2-2جدول 
 الصابة النوع البكتيري 

Staph. epidermidis 
ذيمنممماطق دممممج ذيمثانمممة   دممممجذيعظمممام   دممممجذيلمممغا  ذيقشهمممي  ذيسممملايا   دممممج

 ذيبرذحية

Staph. aureus 

ذأل ن  دممممجذيلمممغا  ذيقشهمممي   دممممجذينسممميج ذيخشمممضأ   دممممجهصمممابات ذيبمممرإح  
ذألإ طممة   دممجذيعظمهللا   دممجذيبممرة    ذيضسمطو  هصمابة ذيبشم  إذألنسمبة ذيردمضة

ذيب مماز ذيعصممهي  درذالممات  دمممجذيظفممر  ذيمم مامل   ذء ذيقض مماء ذيمعمم أ   دمممج
 ذي ماغ  ذيسلايا   ذت ذيرئة  إذيتسمهللا ذيغ ذئي

Staph. haemolyticus  ذيمضذيي  ذيب  ذإلنس ذ  ذيرئضأ  ذيتعفن الي 
Staph. capitis إذيتعفن  ذيلغا  ذيقشهي دمج 

Staph. warneri   ذيب از ذيعصهي دمجذيلغا  ذيقشهي   دمجذيسلايا 
Staph. saprophyticus ذيب از ذيهضيي دمج 
Staph. intermedius ذيلغا  ذيقشهي  دمجإ   درذالات ذي ماغ  
Staph. pettenkoferi ذيعظهللا دمج 

Staph. hominis يذيمفصل ذيلرلف دمجذيع شة  دمج ذيلغا  ذيقشهي  ذإل تالل ذيفقاإأ   دمج 

Staph. lugdunensis 
ذيمنممماطق  دممممجذيمممتعفن    ذألإ طمممة دممممج  ذيلمممغا  ذيقشهمممي دممممجذيعظمممام   دممممج

 ذيبرذحية

 بكتريا المكورات العنقوديةلعوامل الضراوة : 2-2-4
Virulence Factors of Staphylococcus 

مممممن  مضذممممممل  ذً كهيممممر  ذً متالك مممما  مممم  الممممي ه ذيمكممممضإذت ذيعنقض يممممةهميممممة ذيسممممريرية يهكتريمممما ذأل عممممز  ت  
إ م يإ ال مي تسم هللا   نسمبة ذيم ميس غمزإ كم يإ إ   إذيتكما ر  ذيتي تعطي ا ذيق إة  شو ذينمضإ   ذي رذإة
 :ههللا تشإ ذيعضذمل   يدتياليما    إ Zadik et al., 2001و ه ه ذيهكترياة رذضيهمالي  كهير بلكل  

 Microcapsule Productionٱنتاج المحفظة الدقيقة : 2-2-4-1
نسممبة ذيبسممهللا ي مما  ت ذيعنقض يممة ذيتممي تنمممض الممي مختشممس ذيع يمم  مممن سممالجت بكتريمما ذيمكممضإذ نَّ ه

مممن لهممل داليمما ذيمم م  إذيتممي تثممهط  مشيممة ذيهشعمممة  نتمما  ذيملفظممة مممن ذيسممكريات ذيمتعمم  ةٱذيقاتشيممة  شممو 
ذيهكتريا ذيمسميإية  مضإ اتالهع  غزإ ذيهكتريا يشنسيج يتهللا تنليط   شكالذيمتع  ة ذألنضية ذيهيض  ذت ذأل
 شممو إسممط  يممتهللا تصممنيع همم ه ذيملفظممة مممن لهممل نفمم  ذيهكتريمما  نمم ما تنمممض   الممي حممين ج ممن تكضين مما
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 بمايمب ر جَّ همكانيمة إييت ما هة يع م إل  تهللا تسميت ا بايملفظة ذي ليق   Nester et al., 2001و مغ أ
نممممضذ  ذيهكتريمممما بسمممم ضية ة  نمممم  بعممممض  ذيلقيقيمممم ظممممةمكانيممممة يرييممممة ذيملفههنمممما  الممممي حممممين   يكترإنمممميذأل
   Todar, 2005و ذيمب ر ذي ضئيمستعمال ب

 Coagulase Productionٱنتاج إنزيم مخثر البالزما : 2-2-4-2
ظمميَّ نممزيهللا مخثممر ذيهالزممما منتاال مما إلب تنفممر  بكتريمما ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة مممن  هتمممام كهيممرمبذيمم أ ح 

 تهرإه من  ضذمل ذي رذإة ذيم مة الي ه ه ذيهكتريا إمن  ضذمل ذيتلمخيب المي معرالمة ٱ   إ لهل ذيهاحثين
   Chandrakanth et al., 2010ذيهكتريا ذيمرضية و

بكتريما يمة يتلمخيب مب ر م مًا الي مختهرذت ذألحيماء ذي يع  معياإذً  مانزيهللا مخثر ذيهالز ههنتا   هنَّ 
Staph. aureus  ج تنمممتج ة شمممة ممممن ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة ذي ههيمممايرغهللا ممممن  ن هنممما  سمممالجت لشيإ ممم

مممع  Coa مخثممر ذيهالزممما مضإ ممةكممل ذيسممالجت تمتشممإ  نَّ  نممزيهللا يكممن يهمم إ كميممات مشلض ممة مممن همم ذ ذإل
  نممزيهللانتمما  همم ذ ذإلهإذت ذيعنقض يممة ي مما ذيقاتشيممة  شممو ذيمكممض   دممر  مممن بكتريمماذيعشممهللا  نَّ هنمما  سممتة  نممضذ  

 Staph. schleiferi إ Staph. delphiniإ  Staph. hyicusإ  Staph. intermedius: إهمي
   Hanaa and Darwishm, 2014و Staph. pseudointermediusإ  Staph. lutraeإ 
 يمتمماز بكضنممى  إ   Staph. aureusمممن  ضذمممل ذي ممرذإة ذيم مممة يهكتريمما  نممزيهللا مخثممر ذيهالزممماهيعتهممر إ 

إه ذ    MacFaddin, 2000 ليقة و 30يم ة م 60º  يقاإم  إالة حرذإة ه  مقاإمًا نسهيًا ي إالة ذيلرذإة 
 690 ممممن   ذيتمممضن  إيتكمممضن 70 – 60و إزنمممى ذيبزي مممي ذيههتيممم  متعممم   دممماإالي تمممرإتين همممضنمممزيهللا ذإل

 شو   يعمل إالض ه ه    (Rajbhandari, 2011)يلتضأ  شو  حماض  مينية متغايرة إ  ميني  حامض
المممي بالزمممما ذيممم م إممممن  مممهللا ترسممميهى  شمممو سمممطع داليممما ذيمضالمممض   Fibrinogenينضالين تبميمممع ذيفمممايهر 

Staph. aureus هم ذ ذإلنمزيهللا  همهللا مميمزذت   تم يإ ذيخثمرة  إممن اً شهكة من ذألييا  ذي ليقة مكضنم لكلب
 ذيهشعممممة متالكممى ذيقممم إة  شمممو تثهمميط  مشيمممةال مماًل  مممن ه    متشممإ صمممفة مست ممم يةه   ي  تكضينممى يألضممم ذ 

 :إهما  نزيهللا ذيمخثر يشهالزما نض انإذإل   Nair et al., 2000و
 مضممممالل نمدممم نتاالمممىهيمممتهللا دممماإ  دشمممضأ نمممزيهللا ه: Free coagulaseهنمممزيهللا مخثمممر ذيهالزمممما ذيلمممر  -1

يتميمز بق إتمى  شمو ذيتفا مممل ممع ممممضذ  مضالمض ة المي إ    Nair et al., 2000ذيهكتممريا و إت ما س
يمم  و يتكضين مركمب  Activator إ  Coagulase-reacting factors (CRF) ذيهالزما ت  و

Coagulase-CRF complex  إهمض يلمهى ذيثمرإمهينThrombin  يكنمى غيمر مطماتق يمى يم  و
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  يعمممل همم ذ ذيمعقمم  بصممضإة غيممر مهاشممرة  شممو تلضيممل Staphylothrombinبخثممرين ذيعنقض يممات 
نممزيهللا دمماإ  ذيخشيممة إيممتهللا همم ذ ذإل فممرزي    MacFaddin, 2000)الممايهرين وو يممه فممايهرينضالينذيممما ة 

الميممع سممالجت مممن إينممتج   Tube coagulase testنهض ممة ذأل هدتهمماإذيكلممس  نممى تضذسممطة 
Staph. aureus   مضإ ة سطة ذر تض لفَّ إيCoa وKloos and Schleifer, 1986   

  ي ممممًا بعامممممل ذيتكتمممملإيطشممممق  شيممممى  :Bound coagulaseنممممزيهللا مخثممممر ذيهالزممممما ذيمممممرتهط ه -2
Clumping factor (CF)  ذي أ يرتهط بايسطع ذيخماإالي يشبم ذإ ذيخشمضأ يشهكتريما إيقمضم تتلضيمل

شمممو ذيفمممايهرين   ترسمممب  ه   ي CRF إن ذيلاالمممة هيمممو و مهاشمممرةً المممايهرين  هيممموتمممرإتين ذيفمممايهرينضالين 
ييمات ذي الا يمة ذيطهيعيمة يقما  ذآلٱي أ هيمو يم عمل  شو تغطيت ا إ ايتمايييسطع ذيخاليا ذيهكتيرية إ 

ذيبممرذ يهللا مممن تممد ير  يلممميكممما   إذيهشعمممة  Opsonization)وستسمماغة ذإل  مشيممة :يشم مميس مثممل
 دتهماإ ذيلمريلةٱكن ذيكلس  نمى ممن دمالل إيم   Prescott et al., 2005و يةاتذيم ا ذت ذيلي

Slide coagulase test   إهما بلمكل تبمعمات يمي أ ذإلنمزيهللا هيمو تكتمل ذيخاليما ذيهكتيريمة إ  ض   ه
   MacFaddin, 2000ومرئية إذضلة  ن  تعشيق ا الي ذيهالزما 

 Biofilms Formation: تكوين األغشية الحيوية 2-2-4-3
تكممضن ملاطممة تهممضييمرذت  ه يتصممال ا باألسممطع ٱتبمممع ذيكائنممات ذيمب ريممة إ هممض ذيغلمماء ذيليممضأ 

كممم يإ إ   صمممابةذيليمممضأ المممي حممم إ  ذإليلممماإ  ذيغلممماء   إ سمممكريات متعممم  ة حاإيمممة  شمممودممماإ  دشضيمممة 
 شممو ذيخمماإ  دشضيممة  إتعمممل ذيهممضييمرذت   Kokare et al., 2009واتيممة ذيمقاإمممة يشم مما ذت ذيلي

مهًة ذيتثهيه ذيغلاء ذيليضأ باألسطع  ممن ذيظمرإ  ذيهي يمة حمايمًة  خاليما ذيهكتيريمة ذيمضالمض ة ت ذدشمىم كس 
 Deشعة الضع ذيهنفسبية وذألك يإ إ   ذيبفا إ   يشهكترياإذيمضذ  ذيسامة   pHتغير  :مالئمة مثلذيغير 

Charvalho, 2007    إ يإ   غلية ذيليضيةتكضين ذألالي  م هللا يشظرإ  ذيهي ية ذيمليطة  إإإيكضن
 ,Espinosecurgelو سطع ذيصشهةإالض  ذألال اًل  ن مغ يات إذيملتض  ذيمائي يش هامن دالل تضالير 

2003   
تكممضن همم ه ه   ذيليممة  غيممر إتهمماة يشهكتريمما بسممطضح ذيمممضذ  ذيليممة إ ٱ غلممية ذيليضيممة نقمماةذأل مثمملت
إيتديس من طهقة إذح ة   من نض  بكتيرأ إذح   إ من   ة ٱنضذ تبمعات   لكلالي ًذ إ مرتهة غلية ذأل

 ,.Bagge et alو دمر   شمكاًج ٱإ لم  يتخم   بعما  تركيب  ال ي ذأل إيكضن يى  طهقات  ة إ  مستمرة 

% 65ذيغلمماء ذيليممضأ يشهكتريمما حمايممة ضمم  ذيظممرإ  ذيقاسممية  كممما يعمم  مسمميإًج  ممن   إيعطممي  2001
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ذيمسمممايإ ذيهضييمممة  إذأل ن ذيضسمممطو  إذيشثمممة  إتسمممضس ذألسمممنان  دممممجممممن ذإلصمممابات ذيمرضمممية  إمن ممما 
   Ansari et al., 2011ال اًل  ن ذإلصابات ذيمتعشقة باأل إذت ذيطهية و

إالض   اللة إ يقة تين لم إة ذيكمائن ذيلمي ذيمب مرأ  يو  ه2004وإالما تى  Cucarella شاإ  ٱ
ذيسممالجت ه   تكممضن  ذيمزمنممة  ذألدممما حمم ذ  ذيمممرض إتكممضين ٱ شممو تكممضين ذيغلمماء ذيليممضأ إ إإه الممي 

شم ممما ذت إم قاإممممة  كثمممر يسمممتيطان السمممهللا ذيممممريض ٱذيهكتيريمممة ذيمكضنمممة يألغلمممية ذيليضيمممة لممما إة  شمممو 
 Biofilm  نتمما  ذيهرإتينممات ذيمرتهطممة بايغلمماء ذيليممضأ ٱو تعمممل  شممهيممو الانممب  يممإ المن مما   تيممةذيليا

associated proteins (BAP),  شممو تسمم يل تكممضين ذيغلمماء ذيليممضأ ذيمتعشممق تهقمماء إذيتممي تعمممل 
ض يإلصمابة منا يمًا ي م ه ذيهرإتينمات عمرَّ إيستبيب ذيبسمهللا ذيم   طضل الي السهللا ذيم يس ٱذيبر ضمة الترة 

  Anti-BAP antibodies)والسام م ا ة ي  ه ذيهرإتينات الي مصل ذيمريض ٱي يإ يالحظ إالض  
إتهممماة ذيمكمممضإذت ٱل سممم    همممهللا  ضذممممل ذي مممرذإة ذيتمممي ت  ٱ إذحممم ًذ ممممن غلمممية ذيليضيمممة تكمممضين ذألي عممم   
 أ ي إ ايتايي يم  ب من  الا ات ذيم يس ذيمنا يةيساههللا الي ذيتخشش ه   ستيطان ا يألنسبة  ٱذيعنقض ية إ 

 Darwish andو يصعض ة ذيق اء  شو ذيمسههات ذيمرضية ذيمستمرة إذيمتكرإة نتيبةً صابات يو ذإله

Asfour, 2013    نمممة يألنمممزيهللا مخثمممر ذيهالزمممما إ ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة ذيسمممايهة إل نَّ  كمممما غلمممية ذيمكض  
ن كثمممر ممممن ذيتمممي ج تكمممض   ممممرة  1000يمممو ه 100حمممضذيي  تيمممةم ممما ذت ذيلياشذيليضيمممة تمممز ذ  مقاإمت ممما ي

إيتكمضن هم ذ ذيغلماء ممن هيتصماع ذيسمكريات    Forrest and Tamura, 2010ة وية ذيليضيمغلمذأل
   إيع  O'Gara et al., 2001و icaADBCذيمتع  ة ذي ذدل دشضية  إيتهللا تلفيره تضذسطة  إ ضإإن 

ت يإ ملكشة سريرية إئيسة ترالمع  ساسمًا هيمو ذيمسمتضيات ذيعاييمة ممن ذيعمال  بايم ما ذت ذيهكتيريمة هيمو 
   Jefferson, 2004الانب ذيمقاإمة ذيمنا ية يشم يس و

 Haemolysin Production الهيمواليسينٱنتاج  :2-2-4-4
ح ذ   قضب المي ٱ ن طريق  تتلشيل كريات ذي م ذيلمرإيقضم   ذيهكتريا ىنتبت داإ  دشضأ  نزيهللاه

نضذ  مختشفة من كريمات ٱ ذيغلاء ذيخشضأ  إتختشس ذيهكتريا ذيمنتبة يش يمضجيسين الي ل إت ا  شو تلشيل
نمممض    ال ممماًل  مممن ٱدتالال ممما المممي غنمممامإذأل  إذنمممبإذإل  نسمممانيإل كريمممات ذيممم م ذيلممممر: ذيممم م ذيلممممر مثمممل

ا اتشيت مبقذيمكمضإذت ذيعنقض يمة ذي ههيمة  تمتماز بكتريمماإ    Tortora et al., 1998ذيتلشيل ذيم أ تل  مى و
عمممل  شممو تلشيممل كريممات ذيمم م   تσإ  γإ  βإ  α: هممي ذيتلمممشل يفانممات نمممضذ  مممن ٱإ عممة  نتمما  ٱ شممو 
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 ,Jawetz and Adelberg'sو مرذضمية ذيهكتريماٱهمية الي زيما ة إي ا ٱ   ذي يمضكمشض ين إتلريرذيلمر 

2016   
 تمثملإ  Pore forming toxin (PFT) يشثقمب مكضنمة  يفانماتهمي  نزيممات ذيلايمة يشم مذإل نَّ ه

 دشية غلاء  شو ذيثقضب تكضين   تي     نَّ تفرزها ذيمكضإذت ذيعنقض ية ذي ههية مباميع ذي يفانات ذيتي ههللا  
 ,.Ratner et al)وإتغيشممر ن مضحيتى  ذيغلمماءة سمالم القمم ذن يمموه يمي أ ة يشمم يفانذيخاضممع ذيم ميس

 hlyDإ  hlyCإ  hlyBإ  hlyA: هممي مضإ مماتإ عممة   تلممفيرنتمما  ذي يمضجيسممين ٱإيتطشممب   2006
ذيتممي  اريممسممايتض الزم دشيممة ذيهكتنفسممى  ذدممل  يشمم يفان hlyAت لممفَّر مضإ ممة  نَّ    ه     Johnson, 1991و

 hlyBمضإ ممة ي  اينسممهةإ  ذيمم يفان   يممإين ممج  ةيضممرإإ  hlyCالممي حممين تكممضن مضإ ممة  ا تقممضم تتصممنيع 
الزي مة  ٱنتقمالالمي  لماإ تال hlyD مضإ مة مما   ريمة ذيم ذدشييذيخشية ذيهكت غلاءالي ذيثقضب تكضين قضم تالت

   Hyland et al., 2001ممممممماإالي وذيخيمة تير كذيه ةيخشيمذاء ممممممإغل يريهالزممذيه هيو ذيفمرذغذي يمضجيسين 
 إهي كاآلتي:

 (α-hemolysinألفا ) -الذيفان الحال للدم -1
يمتشممإ إ   ذيمرضمية قض يمة ذي ههيمةعن يفمان دماإالي تنتبمى معظمهللا سممالجت بكتريما ذيمكمضإذت ذي همض

م االممة ب كم يإيقمضم إ ,   مةإيعمل  شو نخر ذأل  يشخاليا اً امال اًل  ن كضنى  سذيق إة  شو تلشل ذي م 
  ترذكيمز لشيشمة الم ذً نمب تذإ يلشمل كريمات ذيم م ذيلممر يأل مض الميع داليا ذيشهائن إيكن ت إالات متفاإتمة  ال

تينمممما   يغمممرض ذيتلشمممل  شمممو بكثيمممر ممممن  يمممإ  نسمممان ترذكيمممز ي حمممين تلتممما  كريمممات ذيممم م ذيلممممر يإلالممم
إذء ذيقائشممة بممدن يمم  هللا ذآلهمم ذ   إ حساسممة المم ذً ًا همم ذالٱ يممى ذيخاليمما إحيمم ة ذينممضذة تكممضن إ ذيصممفيلات ذي مضيممة 

هيممو الانممب   نسممانة الممي ذإلمرذضممية بكتريمما ذيمكممضإذت ذيعنقض يممٱيمثممل ميشممرًذ م مممًا يمعرالممة  يفمما  -ذيم يفان
شمة  نم ما نقمضم تكمضن لات  ممايكرإغرذم 1ويمو هإزن ما  من هم ذ ذيم يفان يصمل ترذكيز إذط ة ال ذً  نَّ م يإ ال

 نم   ذيبزئميإل  من   مضإ منماطق ذيتلشمل ذيمسيإل ذألكما يع  ه ذ ذي يفان   إذنببلقن ا الي إإي  ذأل
   Dinges et al., 2000و كاإ ذي م تنمية ذيهكتريا  شو إسط 

الي ذيهكتيممرأ إ ذيخمما ذيمم يفانيعمم   ذيمكممضإذت ذيعنقض يمممة ذي ههيممةهنَّ ذي يمضجيسممين  يفمما ذيمم أ تنتبممى 
   إهمض Ratner et al., 2006و ذيمكممضنة يشثقمبإ ة يش م ذيلايَّ  يفانات من تين ذي معرالتى ذألإل ذي أ تهللاَّ 

  در  من داليا ذيشهمائن نضذ   غلية   يي ر ك يإ  شو تل   يي ر  شو غلاء ذيكرية ذيلمرذء اللسب   ج
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   شممو تلفيممز ذيمممضت ذيمهممرمج يشخشيممةإذيعمممل غلممية ذيخشيمة   تكممضين ذيثقممضب ذيصممغيرة الممي ه   يعممل  شممو 
   Dinges et al., 2000و كما هض ذيلال الي ذيخاليا ذيشمفية

كيشمض  ذيتمضن   33إزنمى ذيبزي مي كرإمضسمضم  شو تقع  hla يفا -يش يفان ةذيملفر  كما  نَّ ذيمضإ ة
 مم ذ ذيلممامض ذألمينمممي مينممي  حممامض  293  أهممرإتين ذيناضممج إيلتممضأ  شممو همم ذ ذيمم يفان  شممو ذي

Cysteineشمممو كميمممات كهيمممرة ممممن بقايممما  يفممما  –تتابعمممات ذيممم يفان  المممي حمممين يلتمممضأ ذيبمممزء ذيضسمممطي ي 
هللا يقممع نممزيذإلهمم ذ    إإنَّ Bhakdi and Tranum-Jensen, 1991وذيكاليسممين ذيلممامض ذألمينممي 
در دغمماإتمي ذيمتممنيعى دممالل ذيطممضإ ذيشض إيمم يإ يممتهللا تصمم  agr ةضممااليذإلة ذيمنظممم ذيمضإ ممةتلمه سمميطرة 

 -ذيم يفان نَّ    1979و Rogolskyإ كر    (Dinges et al., 2000)من ذينمض الي ذيمزإ ة ذيمغشقة 
يلممابى  Alpha-2 ن  جحقمماً    إ  ممر  Alpha-2 إ Alpha-1يفمما يتممديس مممن لسمممين إذضمملين هممما  

  حا يممممممةيكممممممضن  شممممممو شممممممكل إحمممممم ذت  يفمممممما  -ذيمممممم يفانهالممممممرذز كممممممما  نَّ  Delta-toxin  يتمممممما -ذيمممممم يفان
(Monomers)  ن إحمممممممم ذت سممممممممها ية      إيتكامممممممممل مممممممممع غلمممممممماء ذيخشيممممممممة ذي مممممممم  سممممممممطضذنيةه  يكممممممممض  

(Cylindrical heptamers)  ون هم ذ ذيلمكل ذيم أ يكمضن متعم   ذيضحم ذت إ م يإ المد(Polymeric 
ن ذيضح ذت ذيسها يمممة ذألسطممضذنية المي غلاء ذيخشيمة يى ذيق إة  شو تلشيل داليا حقيقية ذينضذة  إ ع  تكض  

   Dinges et al., 2000نانضمتر و 2 – 1يتكضن  قب لطره يتممرذإح ما تين 

 (β-hemolysin) بيتا –الذيفان الحال للدم -2
كيشمممض  ذيتمممضن  إتنتبمممى معظمممهللا سمممالجت ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة  35 يقممم إ تممممإزنمممى ذيبزي مممي  يفمممان 
  يفانيمتشممإ همم ذ ذيممإ دممر   نسممان إذيشهممائن ذألمممرذض الممي ذإلغشممب ذألٱ تكممضن مسمميإية  ممن ذي ههيممة ذيتممي 
 كريمات ذيم م ذيلممر  ممن اب ممن ذيخاليما نى سام يمبمض ة كهيرةهكما   Sphingomyelin يم داصية 

   Murray et al., 2013وذيهيض ذي م داليا إ 
كريمات ذيم م ذيلممر يلشمل    إجيألغنام يمتشإ ه ذ ذي يفان ذيقاتشية  شو تلشيل كريات ذي م ذيلمر

مم ى  نَّممهكممما   إذنممبيأل ذيفعاييممة  نَّ  كتلممس   ٱه   إغيممر لاتممل يشف ممرذن    مممة الممي دنممازير غينيممار يألغيممر منخ  
يعممممم   يممممم يإ  م37º نممممم  بعممممم  ح مممممنى م 10ºلمممممل ممممممن  سممممممية تظ مممممر  نممممم  ح مممممنى ت إالمممممة حمممممرذإة ذي

ي م ذ  hlbإتقمع ذيمضإ مة ذيملمفرة    Hot-cold hemolysinوبماإ ًذ  -تيتما متغيمرًذ حماإذً  –ذي يمضجيسمين
ذيتمممي همممي   Phosphorylaseو ذيفسمممفرةنزيممممات هالعاييمممة ذيممم يفان   إيمتشمممإ  شمممو ذيكرمضسمممضمذيممم يفان 
Mgوذيمغنيسيضم  آيضن  يو تضذال  ترذكيز معينة منهبلاالة 

إيعمل ه ذ ذي يفان بصضإة متخصصمة    2+
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   ه   Dinges et al., 2000و Sphingomyelinإ يمممم  Lyso-phosphatidylcholin  شمممو
ة ذيخاإاليمممة يخاليممما حقيقيمممة ذينمممضذة  ممممما يزيممم  ممممن ذيممم أ يضالممم  المممي ذيطهقممم Sphingomyelinيمممتلطهللا 
 ,.Nair et al)سمريع ممن دمالل ذيغلمماء  إ ايتايممي يسممع يشبزي مات ذيصمغيرة بمايعهضإ بلمكل   نفا يت ما 

2000)   

 (γ-hemolysin) كاما –الذيفان الحال للدم -3
 نائيممة ذيتركيممب هممما  نتمما  نممض ين مممن ذيمم يفاناتٱذيمكممضإذت ذيعنقض يممة ذي ههيممة  شممو تعمممل بكتريمما 

Gama-hemolysin إ  Panton-Valentine Leukocidin (P-VL) من ما من  كالً   ه   يتديس
لهممل مممن كاممما  –يممتهللا تصممنيع ذيمم يفانإ   S and F componentsتممرإتينين مسممتقشين يطشممق  شي ممما 

ممممن تشمممإ % 3-2 هممملممممن ل   PVL عصمممنَّ الميمممع سمممالجت بكتريممما ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة ذي ههيمممة تينمممما ي  
مالمات ذيم  من ذيسالجت ذيمعزإية من ذآل% 90 يقاإب   إيكن ماذيسالجت نتما  هم ذ ٱ ممة تقمضم برة يألنخ  
ري ة وا  ذيدمالي ذألكضنى  اماًل م مًا   مما ي ل  شو ذي يفان    Todar, 2005بش ية ذيتنخش

 ذيهشعميمممممممممممة ذيكهيمممممممممممرة   إ (Neutrophilsيخاليممممممممممما ذيع يمممممممممممة كامممممممممممما  شمممممممممممو ذ -ذيممممممممممم يفانيمممممممممممي ر 
كريات ذي م  يلشله     يشهائن نضذ    ي ة من كريات ذي م ذيلمر تتلشيل كما يقضم    Macrophagesو

ذيقاتشيممة متالكممى  ٱهيممو الانممب  مم م  إذيكممالب  نممبذإ إذأل إذيمم الا     إذيممما ز غنممامإذأل  نسممانذيلمممر يإل
 نسممممانة  شممممو تلشيممممل داليمممما ذيمممم م ذيهمممميض يإلقمممم إ مقاتممممل ذييشلصممممان   شممممو تلشيممممل كريممممات ذيمممم م ذيلمممممر

   Dinges et al., 2000و

 (δ-hemolysin) دلتا –الذيفان الحال للدم -4
 غلية ذيخشضيةإيمتاز بقاتشيتى  شو تلطيهللا ذألحام ًا  مينيًا   26من حضذيي  يتكضن ه ذ ذي يفان
% ممن سمالجت 97 مايقماإب  إإنَّ كيشمض  ذيتمضن  3حمضذيي ذيبزي ي  ىإزنإيهشغ   يخاليا ذيشهائن ذيمختشفة

Staph. aureus  مضإ ة  تضذسطة ر يى  لفَّ نتا  ه ذ ذي يفان إذي أ ي  ٱلا إة  شو تكضنhld وPeng et 

al., 1988   
  CoNSممما ونممزيهللا مخثممر ذيهالز ذيمكممضإذت ذيعنقض يمممممة ذيسايهمممممة إل % مممن70 – 50 يقمماإب ممما نَّ ه

 de Araujoو تمزذل غيمر إذضملة جذيتمي مرذضميتى  يتما  شمو ذيمرغهللا ممن ٱ -نتما  ذيم يفانٱلما إة  شمو 

Melo et al., 2017    َّمن دالل   ضإ تد يره ذيمميه الي تنشخر ذيبش  نه العايية ه ذ ذي يفان كما تهي
تثهيط   شوتعمل  ذي هضن ذيمفسفرة نَّ      ال  كما إ    ترذكيز  ايية  شو ذيليضذنات ذيمختهريةستعمايى تٱ ن  
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يكانيكيمة    إ سمهب ذيمضإ مة ذيتركيهيمة ي م ذ ذيم يفان الممنَّ مLee et al., 1987و يتما  -العاييممممة ذيم يفان
الزئيمة ذيلمامض ذينمضإأ ضممن هيو تلفير ذيمضإ ة ذيتركيهية إذيسهب يعض    غير إذضلة بايكامله الرذز ٱ

 -كايم يفان :ستنسما   م   ممن  ضذممل ذي مرذإةٱ  ذي أ يي أ ت إإه  هيو تنليط RNA-3وسضمي ذيرذيهض 
ستنسما  ترإتينمات ذيخشيمة ٱ كمهعيمة  هيمو الانمب ذيمعض  إذي يفانات إ يفان متالزمة ذيص مة ذيسمية  يفا  

باينسممهة غيممر معممرإ  كعامممل ضممرذإة  يتمما  - إإ ذيمم يفان  نَّ ي الحممظ يمم يإ   Aثممل تممرإتين م ذيسممطلية
   Novick et al., 1993و Staph. aureusيا يهكتر 

 ß – Lactamase Productionنتاج إنزيات البيتاالكتام ٱ: 2-2-4-5
 ذيلياتيممةيشم مما ذت  ذيقمم إة  شممو تلشيممل حشقممة ذيهيتاجكتممامهنزيمممات ذيهيتاجكتممام مبمض ممة تمتشممإ 

 ,Bushو  (Cephalosporinsذيسيفايضسهضإينات إ   (Penicillinsذيهنسشينات إتعطيل العاييت ا مثل 

 ,.Jawetz et alتبماه ذيم ما ذت ذيلياتيمة ذيتابعمة ي ما وٱشهكتريما تممنع صمفة ذيمقاإممة يممما    2001

مستلثة صضإة بإ مثل ذإلنزيمات ذيتركيهية  مستمرة  ا بصمضإةمَّ تنض ين هنزيمات ه ه ذإل   إت نتج 2016
   Koneman et al., 1997ذيهيتاجكتممام وذيلاإيمممة  شممو حشقمممة  ذيلياتيممةيضالمممض  ذيم مما ذت  نتيبممةً 

ذيقمممماالزة    إذيعناصممممرذيهالزميمممم ذت  إ ذيكرإمضسممممضم ذيهكتيممممرأ كممممل مممممن  الينممممات إذلعممممة  شمممموالت لممممف  ر ي مممما 
(Transposones) وMedeiros, 1997    مضإ ممات لممفر هنزيمممات ذيهيتاجكتممام تضذسممطة ت  ممما  مما ًة إ

 مثمل ذيلياتيمةم ما ذت ذييمسميإية  من مقاإممة مضإ مات ذذي  ي ماً لمضية  شو ذيهالزمي ذت ذيتي تلممل م
   Waldvogel, 2000  وErythromycinذإلإ رإمايسين وإ   (Tetracycline ذيتترذسايكشين

 شمو كمرذم ذيمتضذال ة الي الميمع  نمضذ  ذيهكتريما ذيمضالهمة إذيسمايهة يمشمضن  ذيهيتاجكتامتعمل هنزيمات 
 ائ  ي ا نض   200 كثر من   ال اًل  ن كضن ا مبمض ة كهيرة ت هللا هيط العايية م ا ذت ذيهيتاجكتامتث

وهنزيمممات ذيهيتاجكتممام   كممما تممدتي  هميت مما مممن مقمم إت ا  شممو تكسممير حشقممة ذيهيتاجكتممام يكممل ذيهنسممشينات 
 ,.Koneman et alذيفماإزة ي ما و ذيهكتريماغير العاية ضمم  إذيسيفايضسهضإينات  مما يبعل من ذأل إية 

هنزيمممممات تفممممرز ذي ههيممممة  يممممةذيعنقض  ذيمكممممضإذت% مممممن 90   هيممممو الانممممب  يممممإ الممممدن ممممما يقمممماإب 1997
   Murray et al., 2013با  يشخشية ذيهكتيرية وضزن ذي% من ذي2ذيهيتاجكتام ذيتي تلك  ل نسهة 
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 Other Virulence Factorsعوامل ضراوة ٱخرى  :2-2-4-6
در  تنتب ا بكتريا ذيمكمضإذت ٱنزيمات إ يفانات هال نا    ضرذإةمن  ضذمل  كره  سهق   ماإ طًا ب
تيرإكسممممي  ذيمممم أ يقممممضم تتلضيممممل  نممممزيهللا ذيكتمممماييزهنتمممما  ٱمثممممل  ت امرذضمممميٱالممممي  ذً ي مممما  إإ يكممممضن ذيعنقض يممممة 

 نتمممما ٱ   إ Jawetz and Adelberg's, 2016بين إممممماء وإكسمممم يممممو ه H2O2ي إإالين ممممممممممذي 
ممما يسممع يشهكتريما ذي أ يمتاز بق إتى  شو تلشيل دثمرة ذيشيفمين  Staphylokinase)وذيستااليشضكاينيز 

 ذيبش يمممة دمممما يلرإع إذيبمممرإح إذيخممم إ  إحممم إ  ذجذيمصمممابة بمممانسمممبة ذيم ممميس  تلممماإ دمممالل نباإل
ذيمم أ يقممضم تتكسممير  DNase نممزيهللا ذيملشممل يشمم نانتمما  ذإلٱكمم يإ    Menestrina et al., 2011و

DNA  تر ممممممممسصمممرة ذيفضسمممفاتية  نائيمممة ذأل شممممو ذيتلشمممل ذيممممائي يآممممن دمممالل  مشمممى داليممما ذيم ممميس
 ,Jawetz and Adelberg'sو يو سائلهة يشلامض ذينضإأ إتلضيشى ممممذيرئيسضح ذت ذيهناء ممممي ةمممذيرذبط

ذيق إة  شو ه م ذيههتيم ذت ذيمنتبمة ممن ذي أ يمتشإ   Proteaseو    ال اًل  ن هنزيهللا ذيهرإتييز2016
 إ ايتممايي يسمم هللا المميا تركيممب ذيخاليمم ذيمممضذ  إذيعناصممر ذيهرإتينيممة ذي ذدشممة المميإتلشيممل  لهممل داليمما ذيعائممل

   Bizye et al., 2014و ذيعنقض ية ذيمكضإذت مرذضيةٱ
ممما    إ Hyaluronidaseذيمكممضإذت ذيعنقض يممة هممض هنممزيهللا ودممر  ذيتممي تفرزهمما نزيمممات ذألإلذمممن 

  الممي Hyaluronic acidحممامض ذي ايشضإإنممإو  ذيمم أ يعمممل  شممو تلطمميهللانتلمماإ سمممو بعامممل ذإلي  
شممو ذيم أ يعممل    Lipaseو نمزيهللا ذيلمال يشم هضن ذإلإ    Murray et al., 2013ونسمبة ذيرذبطمة ذأل

نسممممبة ذي هنيممممة ذأل  شممممو غممممزإيسمممما   بكتريمممما ذيمكممممضإذت ذيعنقض يممممة  تلشممممل ذيلمممملضم إذيزيممممضت إ ايتممممايي
ذيمم يفان ذيقاتممل همم ه ذيهكتريمما هممي: دممر  ذيتممي تنتب مما ذأل ذيمم يفانات   كممما  نَّ MacFaddin, 2000و

ذيممم م ذيهممميض بمختشمممس داليممما إهممم م   أ يعممممل  شمممو تلطممميهللامذيممم  (Leukocidin ذيممم م ذيهممميض يخاليممما
لشقمممة  ذيم لطمممهللا يPenicillinaseو   إذيهنسمممشينيز Demuth and Lamont, 2006 ا وشمممكاي 

خ ممممل  شمو تسشمممممم أ يعمممممذيان تقلمر ذيبشم  مممم يفإ   (Peacock, 2006)ذيهيتاجكتام الي الزي ة ذيهنسيشين 
هممي  هكتريممايشدممر  مممن ذينممضذتج ذألإ   (Henry, 2001)طي ممممم  ذيسممممممممة ذيبشممممممممممتالزم ههاً مممممممممممش  مسمممممممممممذيب

ممممن  ضذممممل ذي مممرذإة ذيتمممي ذيشممم ذن يعتهمممرذن  Gelatinase)إذيبيالتينيمممز و  (Ureaseهنزيممممي  ذييمممضإيز 
 مرذضية هم ه ذيهكتريماٱالي م ما   إإذً  تشعب إ ايتايي  ذيمباإإة يو ذجنسبةهصابة نتلاإ ذإلٱ الي ساههللات
   Murray et al., 2013و
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 Antibioticsالمضادات الحياتية : 2-3
حيماء ذأل مختشفمة ممن نمضذ ٱن ما ممضذ  كيمياإيمة   مضية تنتب ما هراله ذيم ما ذت ذيلياتيمة  شمو    

نمممض ذيهكتريمما   (Bacteriostatic إ تثهمميط   (Bactericidal ذيمب ريممة إتكممضن ي مما ذيقمم إة  شممو لتممل
   Singh et al., 2015 إن  ن تي ر  شو داليا ذيبسهللا و

 Biosynthesis of Antibioticsلمضادات الحياتية البناء الحيوي ل: 2-3-1
 كتمممال نمممض ذيخشيممةٱ نتاال مما بعمم   ه   يممتهللا هيممض ذيثممانضأ حمم  نممضذتج ذأل تعتهممر ذيم مما ذت ذيلياتيممة 

  نتما نتما  ذيم ما  ذيليماتي بطمضإ ذإلٱإيطشمق  شمو ذيطمضإ ذيم أ يمتهللا اليمى   ذيثهماتإإصضي ا هيو طضإ 
تكضن    ه   (Biosynthetic genes ذيمسيإية  ن تكضين ذيم ا ذت ذيلياتية تنائيةمضإ ات تكضن ذيإ 

غشه ما مضإ مة    30 – 10تمين إيترذإح    ها   حامشة يشمعشضمات ذيضإذ ية ذيملفرة يهناء ذيم ا  ذيلياتي
  ه   تتلفز يع   من ذجنزيمات ذيمتتابعةلفَّر ن ا ت  هكما   حيانا  شو ذيهالزمي  إذلعة  شو ذيكرإمضسضم إ 

ممن ذينممض  يم يإ يف مل سما ة  48 ذيليماتي بعم  ممرإإجنزيمات ذيمسيإية  من تنماء إتكمضين ذيم ما  ذ
يمممو مممم ة هنتممما  إصمممضًج يمممام ممممن  مشيمممة ذإل إ  ال مممة  تي بعممم  يمممضمين نتممما  ذيم ممما  ذيليممماهذيكلمممس  مممن 

 ذيمطفمممرذت كايتلمممعيععمال سمممتمنتممما  ذيم ممما ذت ذيلياتيمممة بهمكمممان زيممما ة إ اإل ًذ إذحممم  اً سمممهض  لصممماها  
Irradiation)    مشيمممممة تنممممماء إتكمممممضين ذيم ممممما  ذيليممممماتي تتمممممد ر  نَّ  ضممممماالة ممممممضذ  كيميائيمممممة  كمممممما هإ 

 ,Okaforو إذيفضسممفاتي  إذيكر ممضني  بممايتغييرذت ذينض يممة إذيكميممة ذيتممي يلمم  ها ذيمصمم إ ذينترإالينممي

2007   

 Action Modes of Antibioticsلمضادات الحياتية آلية عمل ا: 2-3-2
 مضلمع ذي م  ماس مهاشر تمين ذيم ما  ذيليماتي إ  شو إالض  تتعتم  آيية  مل ذيم ا  ذيلياتي 

Target site)  ذيم ما   ذدممل دشيمة ذيهكتريمما  إن  ن يمي ر  يممإ  شمو داليمما السممهللا  ذيمخصمب يمم يإ
   إهممم ه ذيم ممما ذت مثهطمممة يمضلمممع ذي ممم   مثمممل: تثهممميط كممماًل ممممن تنممماء ذيبممم ذإ 3-2والممم إل  نسمممانذإل

ذيخشممضأ  إ نمماء ذيغلمماء ذيهالزمممي  إتخشيممق ذيهممرإتين  إ مشيممة ذإلستنسمما  إذيترالمممة  إتخشيممق ذألحممماض 
   Jawetz et al., 2016; Talaro, 2008و DNAإ  RNAذينضإية 

إالما تممممى  Bernatovaاس آييممممة  مش مممما إالقممممًا يممممم يمكممممن تقسمممميهللا ذيم مممما ذت ذيلياتيممممة  شممممو  سمممم
 هيو:  2013و

 تمتشإ ذيق إة  شو تلطيهللا إلتل ذيهكتريا ذيمرضية : م ا ذت حياتية لاتشة يشهكتريا  1
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إٱبقائ مما يقما  نممض ذيهكتريما إتمتشمإ ذيقمم إة  شمو تثهميط إ : مثهطمة ينممض ذيهكتريماحياتيمة م ما ذت   2
 ذيمنا ي تض ائفى ذيمتمثشة تتلطيهللا إلتل ذيهكتريا الي طضإ ذيثهات  هللا بع   يإ يقضم ذيب از 

موزعدددة بحسددد  موقدددع الهددددف ومسدددتوى الفعاليدددة المجددداميع المضدددادات الحياتيدددة : 3-2جددددول 
(Talaro, 2008) 

 الفعالية مستوى  الهدف )التثبيط(موقع  أنواعها الحياتيةمجاميع المضادات 

  Penicillinsو ذيهنسشينات

Penicillin G, 

Amoxicillin, 

Ampicillin, 

Oxacillin, 

Amoxicillin-

Clavulanic acid  ذيب ذإ ذيخشضأ تخشيق 
يهكتريا ذ لتل

ذيمضالهة إذيسايهة 
 ذيسيفايضسهضإينات يمشضن كرذم

Cephlaosporins)  
Cefoxitin, 

Ceftriaxone 

 Glycopeptides)  Vancomycin ذيكاليكض هتي ذت

 ذيهرإتينتخشيق  Chloramphenicol)  Chloramphenicol ذيكشضإذمفينكضل

نمض ذيهكتريا  تثهيط
ذيمضالهة إذيسايهة 
 يمشضن كرذم

 تخشيق حامض ذيفضييإ DHFR)) Trimethoprimمثهطات 

 كضينضيضناتذيفشضإ 
Fluorquinolones)  

Ciprofloxacin 

هنزيهللا تغيير شكل ذيلامض 
 DNAذينضإأ 

topoisomerases 

 ,Tetracyclins  Tetracyclineو ذيتيترذسايكشينات

Doxycycline 
 تخشيق ذيهرإتين

 ذألمينضكاليكضسي ذت
Aminoglycosides)) 

Gentamycin, 

Amikacin 
 تخشيق ذيهرإتين

لتل ذيهكتريا ذيسايهة 
 يمشضن كرذم

 ,Macrolides)  Azithromycin ذيماكرإيي ذت

Clindamycin 
 تخشيق ذيهرإتين

نمض ذيهكتريا  تثهيط
 ذيمضالهة يمشضن كرذم

نمض ذيهكتريا  تثهيط تخشيق ذيب ذإ ذيخشضأ  Carbapenems)  Imipenemذيكاإ اتينيمات 
ذيمضالهة إذيسايهة 
 يمشضن كرذم

 mRNAتخشيق  Refampin  Refampinوذيريفامهين 
 تخشيق ذيب ذإ ذيخشضأ  Nitrofurantoin  Nitrofurantoinوذينترإاليرذنتين 
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 Bacterial Resistance of Antibioticsلمضادات الحياتية مقاومة البكتريا ل: 2-3-3
ممما  شمممو ذيكرإمضسمممضم  غايهممًا مممما ي لمممفَّر يمقاإممممة ذيهكتريممما يشم ممما ذت ذيلياتيمممة مضإ مممات ملمضيمممة هم 
 ذيهكتيرأ  إ ذيهالزمي   إل  تنلمد ذيمقاإممة نتيبمة حم إ  طفمرة المر ذء ذإلسمتعمال ذيضذسمع إذيعلمضذئي ي م ه

   Talaro, 2008ذيم ا ذت  كما هض ذيلال الي هنتا  هنزيمات ذيهيتاجكتام و
هنَّ ممممن  كثمممر آييمممات ذيمقاإممممة  هميمممًة همممي تلطممميهللا حشقمممة ذيهيتاجكتمممام بفعمممل هنزيممممات ذيهيتاجكتمممام 

   ه   يت ممن تد يرهما Guilfoile et al., 2007ذيمت ممة مبممض تي  ذيهنسمشينات إذيسيفايضسمهضإينات و
 Crossو يعرضممميغشمممق ذإلإتهممماة ذممممن دمممالل كمممرذم  يمشمممضن  شمممو ذيهكتريممما ذيمضالهمممة إذيسمممايهة ذيكهيمممر 

linking   بسمهب ذإلإتهماة تمين  ذيخشمضأ ذيبم ذإ مكضنمات  نماء  مشيمة تخشيمق  الي طهقة ذيههتي إكاليكان
ذيملممممتركة الممممي تخشيممممق   PBPsو Penicillin-binding proteinsحشقمممة ذيهيتاجكتممممام إذإلنزيمممممات 

ال مماًل  ممن هيقمما   مشيممة تخشيممق الممي ذيبمم ذإ ذيخشممضأ  يعرضمميمممن دممالل  مشيممات ذإلإتهمماة ذ ذيهممرإتين
إنتيبة ي يإ تمضت ذيخشية بسهب   PBPsهنزيمات إتهاة م ا ذت ذيهيتاجكتام مع ال ذإ ذيخشية بفعل ه

م ما ذت ذيهيتاجكتمام هيو الانب  يإ تمتماز   ئ  م بقائ ا  ن  ذي غط ذيضذطزيا ة ذي غط ذألزمضزأ إ 
ممما يبعمل من ما  كمرذم يمشمضن ممن ذيهكتريما ذيمضالهمة إذيسمايهة بطيف ا ذيضذسع الي ذيعمل ض   نضذ  مختشفمة 

   Forbes et  al., 2007; Al-camo, 2001لاتشة يشهكتريا باي إالة ذألساس و

 (Methicillin: مقاومة بكتريا المكورات العنقودية للمضاد الحياتي المثيسيلين )2-3-4
يممممو حيممممز  دممممال همممم ذ ذيم مممما  هٱلصمممميرة مممممن ممممم ة بعمممم   يشمثيسمممميشينذيهكتيريممممة مقاإمممممة ذي  ممممرت 

  دمم ت ممهللا    Jones et al., 1997و Intrinsic ة ذي ذدشيممةمممممممذيمقاإم  ه  كانممه مممن نممض  عمالسممتذإل
ألشمممخاص ذيمصممماتين بممماألمرذض إ ممماألدب  نممم  ذنتلممماإ دممماإ  ذيمستلمممفيات سممميشين باإليذيمقاإممممة يشمث
 ,.Cox et alذيلياتية بمعزل  ن ذإلستلاإة ذيطهية وشم ا ذت بمالرذة ييتعاطضن  ينإك يإ ذي ذيمزمنة 

1995   
المممي ذألممممرذض هحممم    همممهللا مسمممههات   MRSAتعممم   ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة ذيمقاإممممة يشمثيسممميشين و

نتيبممًة   Al-Rawahi et al., 2008)وتممزذل تتزذيمم  مسممتمر إممما م ممه دمسممة  قممض  طممضذل ذيعممايهللا 
 ,NCCLSذيلياتيمة و ذيم ما ذتإ نضذ مًا  دمر  ممن م ما ذت ذيهيتاجكتمام طيفمًا إذسمعًا ممن يمقاإمت ما 

  إهممي تختشممس  ممن 'PBP2 إ  PBP2a   بسممهب هنتاال مما ترإتينممات إذبطممة يشهنسممشين تعممر  تممم 2003
تقشيمل   ال ماًل  من آييمة  مش ما المي PBPsذيمبمض ة ذي ذدشة ضمن  نضذ  ذيهرإتينات ذيرذبطة يشهنسيشين 
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  إهمممم ذ ممممما يفسممممر لمممم إة ذيمكممممضإذت ذيعنقض يممممة ذيمقاإمممممة ة  إ ذيتبممممان  مممممع م مممما ذت ذيهيتاجكتممممامذأليفمممم
 شمو ذيمرغهللا ممن إالمض  ذيترذكيمز ذيمثهطمة يم ما ذت ذيهيتاجكتماميشمثيسيشين الي هكمال تنماء الم ذإ ذيخشيمة  

   Ito et al., 2004و القط PBP2a تما   شو ذيفعايية غير ذيمثهطة يم باإل
 mecAتعممر  تمممم  Staph. aureus  شممو كرإممممضسضم DNAضمماالية ممممن هعمممة لطهنَّ إالممض  
 شمثيسمميشينذيهكتريمما يذألسمماس ذيبزي مممي يمقاإممممة كيشممض زإ  لا مم ة  تكممضن  50 – 30يتممرذإح طضي مما مممن 

 يشمثيسممميشين ذيلساسمممةالمممي  مممزجت ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة ذي ههيمممة ال ممماًل  مممن  ممم م إالمممض  هممم ه ذيقطعمممة 
ذيمتضذالمم ة  شممو  mecAطة مضإ ممة اتضسمم PBP2aر ترإتينممات لممفَّ ت  إ    Oliveira et al., 2000و

تل يمم  إ  MRSAالممي بعممض سممالجت  mecAه دممال مضإ ممة ال مماًل  ممن    MRSAوكرإمضسممضمات 
هيمو الانمب تل يمم  تضذالم  تشمإ ذيمضإ مة الممي   (Song et al., 1987)ي ما ذينترإالينيمة ذيقضذ م   تسشسمل

 ,.Deplano et alوذيمكمضإذت ذيعنقض يمة ذي ههيمة إذيمكمضإذت ذيعنقض يمة ذيسمايهة إلنمزيهللا مخثمر ذيهالزمما 

ضإ مممممممة ممملممم   بملممم  ذت ذيمتمثيسممميشين تذياإمة ممممممممممممق   إممممن دمممممالل  يمممإ يمكممممممممن ذإلسمممتنتا  بمممدن 1997
  إهمض مما يفسمر هنتقمال ذيعنقض يمةذيمكمضإذت  نتقمال تمين  نمضذ ذإلذيتي تكضن حمرة   mec determinatsو

   Katayama et al., 2000و ذيمقاإمة يشمثيسيشين تين ذألنضذ  ذيهكتيريةإإنتلاإ 
 SCCmec Staphylococcal)ز وذيرمممممممممم  1999إالما تمممممممممى و Hiramatsuحممممممممم َّ   

chromosome cassettes mec  باإل تمممما   شمممو  ذيضإذ يمممة يشعنقض يممماتيش جيمممة  شمممو ذيعناصمممر
mecDNA   م ي  ممزت مضإ تمان  اييمة ذيفعاييمة ه   نصمرًذ إإذ يمًا ال يم ًذ  نمى كضccrA  إccrB  المي  مشيممة
إيعمممالن  شممو   SCCmec متمركممزتين الممي ذيبممزء ذيكرإمضسممضميإتكضنممان تلمما ذت ذيب يمم ة تكممضين ذإل
تينمما  اً  مينيم اً حام م 499يلتمضأ ذألإل  شمو   ال شمو ذيتمضذيي CcrBإ  CcrAذيههتيم  ذيمتعم   تلفير 
مناطق  SCCmec)ًا هيو الانب  يإ تضال   شو يساإ إيمين و ميني اً حام  542ذيثاني  شو يلتضأ 
ذيلياتيمممة يشم ممما ذت إممممة مضإ مممات ذيمقامعقممم  مثمممل ذيمضلمممع ذيممم أ يلممممل  ذيلياتيمممةشم ممما ذت يمقاإممممة 

mecI-mecR1-mecA gene complex  ذيلياتيممممة يشم ممما ذت ذيمقاإممممةلمممفير ت شمممويعممممل  إ 
ض عمب ممنغايهمًا مما ت لممل  ذيمسيإية  ن ذيمقاإمة يم ا  ذيمثيسيشين mecAمضإ ة كما  نَّ   ذيمختشفة

   Suzuki et  al., 1992و ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة ذألدممر  نممضذ   إ  Staph. aureusذيسالجت يهكتريما 
 ناصممر إإذ يممة ال يمم ة تضذسممطة  ملمضيممةلمم  تكممضن ذيمضإ ممة ذيمقاإمممة يشمثيسمميشين إمممن الانممب آدممر الممدن 

   ccrBإ  ccrA  تستطيع ذإلنم ما  إذإلسمتثاإة ممن دمالل مضإ مات ذإلتلما ذت ذيب يم ة وSCCmecو
سمما    شممو تفسممير تهمما ل ذيمعشضمممات ذيم مممة تممين ذألنممضذ  ذيمختشفممة ت SCCmec إذسممة تضزيممع تي مم    نَّ 
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سم هللا المي ت  إ مما  SCCmecمعرالمة آييمة تنظميهللا نب  يمإ المدن  كتريا ذيمكضإذت ذيعنقض ية ذي ههية هيو الاإ 
-Methicillin  هيو حساسة  (MRSAم ا  ال ي  يتهللا من داليى تلضيل ذيسالجت ذيمقاإمة هنتا  

sensitive Staphylococcus aureus وMSSAو  Ito et al., 2004   
ت مممهللا  ممم ة م ممما ذت ذيتمممي  (Stable penicillins) مبمض مممة ذيهنسممميشينات ذيثاتتمممة نَّ  عتقممم  ي  
ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة  تمتشمممإ تمممد يرذت ملفمممزة يهكتريمممان إذيناالسممميشي يسممميشين إذألإكزذسممميشينمثمممل ذيمث حياتيمممة
همممممتال  همممم ه  هج  ن  بعممممض ذي إذسممممات    ممممرت   MacFaddin, 2000و  شممممو ذيمقاإمممممةذي ههيممممة 
نتيبممة  Staph. aureus  ه   تنلممد مقاإمممة  شممو تلفيممز ذيمقاإمممة يشمثيسمميشينضممعيفًا  تممد يرذً ذيمبمض ممة 

طة آييممات ذسممتض   CoNSمممن ذألنممضذ  ذيهكتيريممة ذيسممايهة إلنممزيهللا مخثممر ذيهالزممما وذإلكتسمماب مممن هنتقاي مما 
 Waldron andو إذيعما ي ذيهكتيمرأ   لترذن ذيهكتيمرأ  إذيتلمضل ذيمضإذ ياإلذيمتمثشمة بمنتقمال ذيمضإذ ي ذإل

Lindsay, 2006; Lindsay et al., 2006  إ كممر   McKinney بممدن   2001إالما تممى و
   إ ل إة كامنة  شو (Cephamycin   إ ذيسيفامايسين Cefoxitinو تينيكسذيم ا  ذيليضأ ذيسيفض 

إالما تمممى  Dariniالمممي حمممين  كَّممم      كثمممر ممممن ذيهنسممميشينات mecA شمممو تلفيمممز  نظممممة تنظممميهللا مضإ مممة 
إيكنمى يعممل  شمو    (MSSAالمي  مزجت  PBP2aإلنتما   تينيكسيسيفض  شو   م تلفيز ذ  2004و

  زجت  ذت ذيمقاإمة غير ذيمتبانسةتلفيز ذيمقاإمة ذيكامنة الي ذيع

 شعاع المؤين على الخلية البكتيريةلإل الحيويةالتأثيرات : 2-4
Biological effect of Ionizing Radiations on Bacteial Cell  

  إ ترسمميب  Primary ionizationوحمم ذ  تممدين  إيممي بمشممعا   شممو ذيخشيممة ذيليممة ذإليممي ر 
تتمد ير ذيبم إإ ذيلمرة ن تثهميط ذيخشيمة  كمما   المي  المزذء ذيخشيمة ذيم ممة  Energy depositionوطالة 

سشسممشة ذيتفمما الت  نَّ    إإBallarini et al., 2008لمم  يلمم   بصممضإة مهاشممرة  إ غيممر مهاشممرة و
ايمشيضن من ذيثانية تينما ج تستغرع هج الزء بيشبزي ات ذيمختشفة ذيمي ية هيو ذيت مير ذيليضأ ذيكيميائية 

 ,Scholz and Elsässerو  إ حتممو سممنضذت  إ  يممام   تثهيممه ذي ممرإ إ  ممضإه لمم  يسممتغرع سمما ات  

طر يمًا ممع ذينلماة ذيتكما رأ ي ما إ كسميًا ذيتمي تتناسمب شعا  شس حساسية ذيخاليا يإلتختكما    2007
تكمضن ذيم أ بمضالهمى  ""Bergonei and Tribondeau Lawنضن لسمب لمابمع ذيتخصمب ذيخشمضأ 
 ذي إية  ن ذيضكاية ذي إيية يشطالةء الا ما  إإالقًا يلطة تكا ريًا حساسة ال ًذ يالشعا ذيخشية ذيهكتيرية ذين

يممو ذيبمم إإ ذيلممرة هملمملضنة تنفصممل ذييبعممل الزي ممات ذيممماء شممعا  ذيممميين ذإل نَّ    IAEA, 2004و
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 ذت ذيقاتشيممة ذيعاييممة يشتفا ممل ذيلممرة  المم إإ ذي ي إإكسمميل ذيخشيممة ذيليممة مكضنممةً بسمم ضية  نمم ما يمممر الممي 
 هللا تشمإ ذيبزي ماتإ حم   هم  كيمب الزي مات م ممة المي حيضيمة ذيخشيمةذيكيميائي إذيتي يمكن  ن تغير المي تر 

  شو ذيصفات ذيضإذ ية ذيملفرة يض ائس ذيخشية ذيمختشفة ذيمسيطر  DNAهي 

 السينية على الخلية البكتيرية التأثير الحيوي لألشعة: 2-4-1
Biological Effect of X – ray on Bacteial Cell  

نمانضمتر   100 ذت طضل ممضالي لصمير و لمل ممن ة ممة ك رإمغناطيسيممة هي  شعمة ذيسينيمذألشع
ة مممو ذيطالما ًذ  شمم تممٱ سمهللا  100 – 60ممن  يتمرذإحت لمة  اييمة إ سممإ رذع ذيمضذ  مدتة  شو ٱمي ا ذيقاتشي
ممم ة ذيمممرغهللا ممممن  إذسمممات   شمممو إ    Mettler Jr., 2009و ةمممممذيمستعمش يضنمممات إذيممم إذت آلذ  هتمممه  ن    

  هج (FDA, 2000)نسمان يتلمعيع يمي  ي ما تمد ير سمام  شمو ذإلذيمت يبمة إذيبزي مات ذيمتضيم ة دمالل ذ
يهللا ذألغ يمة دمالل معمامالت تعقم ه تمه ٱ   ذيبر ضميذيملتض  % من 9 99نَّ العاييت ا ذيعايية الي هدتزذل  

(Bryniolfsson, 1975)   إه ه ذيعمشية تتهللا إالقًا يمFarkas من دالل:1997و   
 شعا  مع مكضنات ذيخشية ذيت ذدل ذيمهاشر يإل  1
مثممل  Radiolytic ionsذيتمم ذدل غيممر ذيمهاشممر مممن دممالل  مممل نممضذتج ذإلشممعا  ذآليضنيممة   2

Hوال إإ ذيماء 
OHإ  +

eaqإ  –
–   

اليممى بمعممزل  ممن  رذت  تغي ممذيكرإمضسممضمي لمم  يسممهب  DNA شممو شممعا  ذيممميين إلهمم ذ إ نَّ تممد ير ذ
إ شمو ذيمرغهللا ممن    Grecz et al., 1983وذيغلماء ذيسمايتض الزمي ممما يتسمهب تتثهميط نممض ذيبمرذ يهللا 

  بع م ذيتعمرض ذيمهاشمر دترذع ذألشعة إتسر  اٱيمنع يب ذإ ذيرصاصي ذيعازل ذذإلحتياطات ذيمتخ ة و
لمم  يتعرضممضن يبممر    هج  ن ممهللا ذيتلخيصممية ذيسممينيةشممعة ذألن ذيعممامشين الممي حقممل شمصممضإين ذيلممعا ييي

ر  ه  حيممز إ هممة ذيتصممضي ضمممننعكمماس ذيفضتضنممات إذألشممعة  ممن ذيبمم إذن إذأل مما  ناتبممة  ممن ٱإذط ممة 
ذيتعمرض يتشمإ ذيبر مات مضي  م ًة ذي مرإ  تي م    نَّ المي ذيخشيمة ذيترذكمي مبتمعًا   ذيبر اتها ويظ ر تد ير 
سمتلثا  ذيبزي مات صمالح ذي مرإ  من طريمق ٱإلالرصمة كهيمرة يشخشية طضيشة يتر   ة  شو الترذت  ذيضذط 

(IAEA, 2004)  تفسميره إالمق آييتمي   ماهرة ذيقشيشة يمكن  زي ات تضذسطة ذيبر مممستلثا  ذيبكما  نَّ ه
 :  من داللJavad Mortazavi, 2004و  شو ذيمستض  ذيبزي يذإلستلثا  

مممن دممالل هسممتلثا  ذيبر ممات ذيضذط ممة يإلشممعا  ذيممميين  DNA repairingصممالح ذيمم نا ٱ  1
  شو تكضين ذيهرإتينات ذيمساهمة الي تشإ ذيعمشية 

  Free radical detoxificationزذية ذيتسمهللا تضذسطة ذيب إإ ذيلرة ٱ  2
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يخشيممة ذيليممة ذ DNA تخشيممقشممعا  ذيممميين تثهيطممًا ميلتممًا الممي إليذيبر ممات ذيضذط ممة كممما تسممهب 
إهمض مما يممنع ذيخاليما ذيمعرَّضمة يإلشمعا    بع  ذيتعرض كل    شو سا ات  5م ة ويستمر ذيمعرَّضة 
نتا  ذيب إإ هي ًا  شو ل  يلث   ذيتثهيطذي رإ  هيو الانب  يإ الدن صالح ٱالي ذيلفاء إ إلتًا  طضل 

 Feinendengen etو ض آدمرألأ تعمرش   كثمر مقاإممةً عرضمة يإلشمعا  ذيلمرة ذيتمي تبعمل ذيخاليما ذيم

al., 1987   
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 Materials and Methods                     المواد وطرائق العمل: 3
 Materials: المواد 3-1
 Laboratory Apparatus and Equipments المختبرية األجهدددزة واألدوات: 3-1-1

 المستعملة قيد الدراسة ومناشئها المختبرية زة واألدواتددداألجه: 1-3جدول 

 المنشأ أو األداة أسم الجهاز ت
 PCR                 Thermocycler apparatus BioRad (Korea)لرذإية وال از ذي إإذت ذي 1

 Refrigerator Concord (Lebanon)                                                          الالة 2

 Vortex CYAN (China)                                                               ذيماز  3

 Filter papper                               Difco (USA)مايكرإمتر   22 0إإع ترشيع و 4

 Electric oven Eriotti (Italy)                                                 الرن ك ر ائي 5

 Autoclave                                                          مضص ة 6

Gallenkamp (England) 

 Hot plate                                                  صفيلة ذيتسخين 7
 Incubator                                                           حاضنة 8
 Magnetic stirrer                                        ملر  مغناطيسي 9
 Sensitive electronic balance                    ميزذن  يكترإني حساس 10
 Water distillator                                            ال از ذيتقطير 11
 High speed cold centrifuge Hettich (Germany)     ذيمركزأ ذيمهر   ايي ذيسر ة ذينه ال از  12

 Standard wire loop John Bolten (England)                                ذينالل ذيزإ ي ذيقياسي 13

 Water bath Memmert (Germany)                                                     حمام مائي 14

 Compound light microscope Olympus (Japan )                      مب ر ضضئي مركب 15

 pH meter Radiometer (Danmark)                                           مقياس ذي ذية ذيلام ية 16

 Ependorff tubes                                           ناتيب هتن إإ  17
Sigma (England) 

 Collection tubes المع                                              ناتيب  18
 Digital camera Sony (Japan)كاميرذ إلمية                                                19

 Sterilized cotton swabs Sterellin Ltd. (England)                           مسلات لطنية معقمة 20

 Disposable Petri dishes                  طهاع تترأ  ذت هستعمال إذح  21
Superestar (India) 22 ناتيب هدتهاإ                                                    Test tubes 

 Slides and cover slides                   شرذئع زالاالية إغطاء ذيلريلة 23
 Nanodrop spectrophotometer Thermo (USA)            ال از اللب ذيلامض ذينضإأ  24

 U.V Transilluminator UVP (USA)مص إ ذألشعة الضع ذيهنفسبية                       25
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 Laboratory Materials المختبرية: المواد 3-1-2
 Standard Culture Media: األوساط الزرعية الجاهزة 3-1-2-1

 ومناشئهادراسة المستعملة قيد الاألوساط الزرعية الجاهزة : 2-3جدول 

 المنشأ الغرض من الستعمال الوسط الزرعيأسم  ت

                         ترإسكاإإ -ذيمثيل ذألحمر/ الضك مرع  1
MR/ VP broth 

هستعمل يشكلس  ن ذيتلشيل ذيكامل  إ ذيبزئي 
 يشسكريات إإنتا  ذإلستيل مثيل كاإ ضن 

Biolife 

(Italy) 

 ساس  كاإ ذي م                                               2
Blood agar base 

  ن لاتشية ذيهكتريا  شو هنتا  ذي يمضجيسين يشكلس

Himedia 

(India) 

 كاإ ذيماكضنكي                                              3
MacConkey agar 

إيشتمييز  إسط هنتخاتي يشهكتريا ذيسايهة يصهغة كرذم
 تين ذيهكتريا ذيمخمرة إغير ذيمخمرة يالكتضز

                                        ذيمانيتضلمشع  اإك  4
Mannitol salt agar 

يشتفريق تين ذيمكضإذت ذيعنقض ية ذيمخمرة إغير 
 ذيمخمرة يشمانيتضل

                                                  ذيمرع ذيمغ أ 5
Nutrient broth 

 حفظ ذيعزجت ذيهكتيرية إ  ذمت ا

 ذيل ي  –شركاإ كشيمك  6
    Kligler's - Iron agar (KIA) 

 H2S ن لاتشية ذيهكتريا  شو هنتا  غاز  يشكلس
 إتخمر ذيسكريات

                                      هنتضن  -مضير اإك  7
Muller-Hinton agar 

 يفلب حساسية إمقاإمة ذيهكتريا يشم ا ذت ذيليضية

                                                   اإ ذيمغ أكذأل 8
Nutrient agar 

 إسط  ام يشتنمية

ذيصضيا ذيتر تي                                        مرع  9
Tryptic soy broth 

  ن لاتشية ذيهكتريا يشكلس
  شو تكضين ذيغلاء ذيليضأ 

                                   ستريه سيمضن   كاإ 10
Simmons citrate agar 

 يفلب لاتشية ذيهكتريا إلست ال  ذيسترذت

Oxoid 

(England) 

                                             ذييضإيا اإك  ساس  11
Urea agar base 

 ذييضإيز يفلب لاتشية ذيهكتريا  شو هنتا 

12 
                       ذيقشب –غ نقيع ذي مامرع 

Brain-heart infusion broth 
 إسط يتنليط ذيعزجت ذيهكتيرية إنقش ا

مرع ماء ذيههتضن                                         13
Peptone water broth 

  ن لاتشية ذيهكتريا  شو هنتا  حشقة ذألن إل يشكلس
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 Standard Dyes and Reagents: الصبغات والكواشف الجاهزة 3-1-2-2

 مناشئهاالدراسة و ة المستعملة قيد الصبغات والكواشف الجاهز : 3-3جدول 

 المنشأ الصبغة أو الكاشفأسم  ت
 Methyl red                                         حمرصهغة ذيمثيل ذأل 1

B.D.H. (England) 2 صهغة ذيلهر ذي ن أ                                          Indian ink 
 Oxidase reagent                                    كاشس ذألإكس يز 3
 Dye ethidium bromide Biobasic (Canada)                      م    ي يض ذأل صهغة ترإمي  4

 Hydrogen peroxide (H2O2)          %3 SDI (Iraq) ذي ي إإالين كاشس تيرإكسي  5

 Safranine stain Sigma (England)                      صهغة ذيسفرذنين                   6

 Gram stain Syrbio (France)                               كرذم                مشضن ملاييل  7
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 Chemical Materials: المواد الكيميائية 3-1-2-3

 مناشئهاالدراسة و : المواد الكيميائية المستعملة قيد 4-3جدول 

 المنشأ أسم المادة ت
 α-naphthol                                          نفثضل – يفا  1

B.D.H. (England) 

 Ethanol                                  (96%)كلضل ذإليثانضل  2
 NaCl                                             كشضإي  ذيصض يضم 3
 Glycerol                                               كشيسيرإل 4
 HCl                                         حامض ذي ي إإكشضإيإ 5
              H2SO4                                   حامض ذيكهريتيإ ذيمركز 6
 Formaldehyed                               ملشضل ذيفضإمايي اي  7
 BaCl2.5H2O                               كشضإي  ذيهاإيضم ذيمائي 8
 Potassium tellurite                          تيشضإيه ذيهضتاسيضم 9
 Sucrose                                                   سكرإز 10
 KOH                                        هي إإكسي  ذيهضتاسيضم 11
 Urea solution                                     ملشضل ذييضإيا 12
 KI                                                 يض ي  ذيهضتاسيضم 13
 Solubile starch                                    ذينلاء ذي ذئب 14
 DNA ladder (100pb)                     سشَّهللا ذيلامض ذينضإأ  15
 K2HPO4                    نالضسفات ذيهضتاسيضم  حا ية ذي ي إإالي 16
 KH2PO4                نائية ذي ي إإالين      الضسفات ذيهضتاسيضم  17
 Glucose                                             كشضكضز      18
 Paraffin wax                                      شمع ذيهاإذالين 19
 Agarose gel                                       هالم ذألكاإإز 20

Biobasic (Canada) 21 ذإلنزيهللا ذيلال يشخاليا                                   Lysozyme 
 TBE buffer                                ذي ذإ  ملشضل ذيترحيل  22
 PCR water Bioneer (Korea)                         ماء تفا ل سشسشة هنزيهللا ذيهشمرة 23

 G                     Penicillin G Powder Himedia (India)و مسلضع تنسممميمشين 24

 Iodine Mastdiagnostic (USA)                                                       ذييض  25

 NaOH Merk (Germany)                                       هي إإكسي  ذيصض يضم 26
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 Miscellaneous Materials: المواد المتفرقة 3-1-2-4

 ومصدرها: المواد المتفرقة المستعملة قيد الدراسة 5-3جدول 

 المصدر أسم المادة ت
 Human blood                                         م ذإلنسان 1

 / ذي يضذنيةذيرئيسي ذي ممركز نقل 
 Human plasma                                    بالزما بلرية 2

 Antibiotic Discs: أقراص المضادات الحياتية 3-1-2-5

: أقراص المضادات الحياتيدة ورموزهدا وتراكيزهدا المسدتعملة قيدد الدراسدةج المأجهدزة مدن 6-3جدول 
 التركية Bioanalyseشركة 

 التركيز الرمز أقراص المضادات الحياتية ت
1 Amikacin AK 10 µg 

2 Amoxicillin AX 25 µg 

3 Amoxicillin - Clavulanic acid AUG 20/10 µg 

4 Ampicillin AM 25 µg 

5 Azithromycin ATH 15 µg 

6 Cefoxitin FOX 30 µg 

7 Ceftriaxone CRO 30 µg 

8 Chloramphenicol C 30 µg 

9 Ciprofloxacin CIP 10 µg 

10 Clindamycin DA 10 µg 

11 Doxycyclin DO 30 µg 

12 Gentamicin GEN 10 µg 

13 Imipenem IPM 10 µg 

14 Nitrofurantoin NIT 30 µg 

15 Oxacillin OX 5 µg 

16 Penicillin  G P 10 units 

17 Rifampin RA 5 µg 

18 Tetracycline TE 30 µg 

19 Trimethoprime TM 5 µg 

20 Vancomycin VA 30 µg 
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 Standard Kits: العأدد الجاهزة 3-1-2-6

 ومناشئها: العأدد الجاهزة المستعملة قيد الدراسة ومكوناتها 7-3جدول 
 المنشأ مكوناتها أسم العدة

 بكتريا ذيمكضإذت ذيعنقض ية   ة تلخيب

API-Staph. Kit 
 ــــ

BioMerieux 

(France) 

 سشسشة هنزيهللا ذيهشمرة  ة مزيج تفا ل 
AccuPower® PCR PreMix 

Tag DNA polymerase 1U 

Bioneer  

(South Korea) 

dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, 

dTTP) each: 250 µM 

Tris-HCl (pH 9.0) 10 µM 

KCl 30 µM 

MgCl2 1.5 µM 

Loading dye 

 مض ذينضإأ ذيهكتيرأ ا  ة ٱستخالص ذيل
Presto™ Mini gDNA Bacteria Kit 

GT Buffer 30 ml 

Geneaid (USA) 

GB Buffer 40 ml 

W1 Buffer 45 ml 

Wash Buffer 100 ml 

Elution Buffer 30 ml 

GD Colum 100 pcs 

2 ml collection tubes 100 pcs 
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 Primers: البادئات 3-1-2-7
 من دمالليمضإ ات ذيتلخيب إذي رذإة إذيمقاإمة يشم ا ذت ذيلياتية با ئات داصة ست عمشه ٱ

إ رنمامج تصمميهللا   NCBI GeneBankمسمتعمال مضلمع تصميهللا ه ه ذيها ئات من لهل ذيهاحمث إ يمإ ب
/ كضإيممما Bioneer شمممركة تضذسمممطةذيها ئمممات  تشمممإتب يمممز   ال ممماًل  مممن Primer 3 plusذيها ئمممات 
  ذيبنض ية

 : البادئات المستعملة قيد الدراسة وتسلسل قواعدها النتروجينية وحجوم نواتج التضخيم8-3جدول 

 ('3-'5)تسلسل القواعد النتروجينية  أسم البادئ نوع البادئ
 حجم ناتج
التضخيم 

(bp) 

با ئات مضإ ات 
 ذيتلخيب

16S rRNA gene Staph. 

haemolyticus 

GCGGTAATACGTAGGTGGCA F 
470 

GGGTCCCCGTCAATTCCTTT R 

16S rRNA gene Staph. 

epidermidis 

GAGCTTGCTCCTCTGACGTT F 

475 
TGCCACCTACGTATTACCGC R 

16S rRNA gene Staph. 

aureus 

TCAACCGTGGAGGGTCATTG F 

556 

GTTTGTCACCGGCAGTCAAC R 

با ئات مضإ ات 
  ضذمل ذي رذإة

hlA gene 

GCGGCCTTATTGGTGCAAAT F 

289 

GCGAAGTCTGGTGAAAACCC R 

icaA gene 

TCGTTGATCAAGATGCACCA F 

380 

GCGTTGCTTCCAAAGACCTC R 

hlB gene 

TGCTGAAGATGGTGGCGTAG F 

400 

TGATTGAGGGTCCCATGTGC R 

با ئات مضإ ات 
مقاإمة بعض 
 ذيم ا ذت ذيلياتية

blaZ gene 
ACAGTTCACATGCCAAAGAGT F 

477 

TACCGAAAGCAGCAGGTGTT R 

mecA gene 

TCTTGGGGTGGTTACAACGT F 

541 
ACCACCCAATTTGTCTGCCA R 

R: Reverse primer ذيها   ذيعكسي                                                 F: Forward primer ذيها   ذألمامي 
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 قيد الدراسةالمتَّبعة العمل : مخطط توضيحي لخطوات 1–3شكل 

جمع العينات 

 (ينةع 200)

 زرع العينات

 تشخيص العزالت البكتيرية

الصفات 

 الزرعية

الفحص 

 المجهري

اإلختبارات 

 الكيموحيوية

التشخيص 

-APIبنظام 

20 Staph. 

بعض 

عوامل 

الضراوة 

 البكتيرية

مقاومة 

بكتريا 

المكورات 

العنقودية 

للمضادات 

 الحياتية

قابلية بكتريا 

المكورات 

العنقودية 

على إنتاج 

إنزيمات 

 البيتاالكتام

المكورات 

العنقودية 

المقاومة 

 للمثيسيلين

 عن: يالمظهر الكشف

  :المورثات الوراثي عن الكشف

 حفظ وإدامة العزالت

16S rRNA hlA hlB mecA blaZ icaA 
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 Methods: طرائق العمل 3-2
 Sterilization: التعقيم 3-2-1

ذيفرن ذيك ر مائي ضذسطة الا  ت ذيتي تلتا  هيو تعقيهللا  ذيمختهرية  ةذيزالااليذأل إذت الميع    ق  مه
ممه ذألإسماة ذيزإ يمة إذيملاييمل ذيتمي تلتما  هيمو ق        الي حمين يم ة سا تينم °180 ن   إالة حرذإة 

 15يمممم ة  2هنمممج باإنممم / 15ضمممغط م إ °121 ال ممماز ذيمضصممم ة  نممم   إالمممة حمممرذإةضذسمممطة إطمممب ت تعقممميهللا  
ذيممضذ  ممايكرإمتر  المي تعقميهللا  22 0ستعمال إإع ذيترشيع ولطر ذيفتلة ذيضذحم ة = ٱ  ال اًل  ن  ليقة

   Harley and Prescott, 1996و إذيملاييل ذيتي تتد ر بايلرذإة

 Preparation of Reagents and Solutions: تحضير الكواشف والمحاليل 3-2-2
 : الكواشف3-2-2-1
يشكلمس  من لاتشيمة ذيهكتريما  شمو  هسمت عم ل  : Oxidase test reagentز ي كاشمس هدتهماإ ذألإكسم -1
   Harley and Prescott, 1996و كس يزألإ ذهنزيهللا نتا  ه
نتا  هذيهكتريا  شو  ل إةيشكلس  ن هست عم ل  : Catalase test reagentكاشس هدتهاإ ذيكتاييز  -2

   Greenwood, 2012وذيكتاييز هنزيهللا 
  غهللا 5وٱ ذبة من  ر  ح  َّ دتهاإ ذألن إل  ه   ٱالي هست عم ل  : Kovac’s reagentكاشس كضالاك   -3

  مممل مممن كلممضل ذآليزإ رإ يممل 75الممي و Para-dimethyl aminobenzaldehydeمممن ممما ة 
ممم إ حممممام ممممائي  سمممتعمالبم صمممفر  ييصمممهع يمممضن ذيكاشمممس  HClممممن   ممممل 100و يممموهذيلبمممهللا  ل  كم 

حفظ بقنينة معتمة شاحب    Harley and Prescott, 1996و الي ذيثالالة  إمن  هللاَّ  
م: Methyl red reagentكاشس  حمر ذيمثيمل  -4   غمهللا ممن ذيمثيمل ذألحممر 1 0و ٱ ذبمةممن  ر  ح  َّ

  200  ممل بمضماالة و500وذيلبهللا هيمو إذ كمَّل % 95كلضل ذيمثيشي تتركيز من ذي  مل 300الي و
   Harley and Prescott, 1996ومل من ذيماء ذيمقطر 

ذيهكتريما  لم إة من  كلمسيشهسمت عم ل   :Voges-Proskauer reagentترإسمكاإإ  –كاشمس المضك  -5
  ه   Acetyl methyl carbinolذألسمميتل مثيممل كمماإ ينضل نتمما  إذيكشضكممضز إ تخميممر سممكر  شممو 

ر  من   :2000و MacFaddinبلسب ذيملاييل   ناه  ح  َّ
 ر  من %: 5نفثضل  -ملشضل و    يفا من   مل 100الي ونفثضل  –يفاغهللا من ذأل  5و  ذبةٱح  َّ

 % 96تتركيز  يشي ذيكلضل ذأل
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  غمهللا ممن 40و ٱ ذبةمن  ر  ح  َّ %: 40ملشضل وب  هي إإكسي  ذيهضتاسيضم  KOH  المي حبمهللا
   مل 100وهيو  ل  كم   من ذيماء ذيمقطر  هللاَّ 

 : المحاليل3-2-2-2
م: Normal salineملشضل ذيمشع ذيفسشبي  -1   90والمي  NaCl ممن  غمهللا 85 0و ٱ ذبمةممن  ر  ح  َّ

إالة ت ضص ة إحفظ م هللاَّ   قَّهللا باي ايماء ذيمقطرب  مل 100ويو هذيلبهللا إذ كمَّل  رمن ذيماء ذيمقطمل 
 . Baron and Finegold, 1995و الرذء ذيتخااليس ذيمطشض ةإلم °4 حرذإة

مر  :McFarland tube standard No. (0.5)نهض مة ماكفرجنم  ذيقياسمية ٱ -2 إالقمًا ي مما الماء  تح َّ
إ تم ويشخاليا    اً يهي  تقر  ذً إل طاء       2003و NCCLSالي    لم/ دشية  810×  15ل َّ

مممر إالقمممًا ي مممما  إإ ه  (PBS) ذإ  ذيفضسمممفات ذيمشلمممي  -3   ممممن 2001إالما تمممى و Sambrook: ح َّ
المي  NaClممن   غمهللا 9وإ  Na2HPO4  غمهللا ممن 79 0و إ KH2PO4ممن  غهللا  144 0 ذبة وٱ
مممل    مممهللاَّ 7.4وذي يممم إإاليني هيمممو ذألس  ضمممهط  إ  ذيمقطمممر ممممن ذيمممماء  ممممل 800و بايمممماء ذيلبمممهللا ذ كمَّ

 بايمضص ة إ قَّهللا هيو ذيشتر ذيمقطر 
نة من: يكلسملاييل ذ -4   ن هنزيمات ذيهيتاجكتام وطريقة ذييض  ذيقياسية ذيسريعة  ذيمكضَّ
مملشمضل ذينلماء ذيمم ذئب:    -  مممن ذيمماء ذيمقطممر   ممل 90والممي  ءذينلما  غممهللا ممن 1وٱ ذبمة مممن ر ح َّ

ممل  لممائق   10م يممم ة °100رذإة هممزذز  نمم   إالممة حممالممي حمممام مممائي يضضممع ذيمممزيج  ذيلبممهللا إذ كمَّ
   مل 100هيو و

  ممل 50المي و KI  غمهللا ممن 32 5و إ   غهللا من ذييض 03 2وٱ ذبة من ر ح َّ ملشضل ذييض :  -ب
  مل  هللاَّ حفظ الي لنان  معتمة الي ذيثالالة  ن   إالة 100و هيوكمَّل ذيلبهللا ذ  إ من ذيماء ذيمقطر 

 م °4حرذإة 
الي   G  غهللا من مسلضع ذيم ا  ذيليضأ وتنسشين 6 0وٱ ذبة من ر ح َّ : G ملشضل تنسشين - 
  مل  هللاَّ   قَّهللا ذيملشضل بايترشميع 100كمَّل ذيلبهللا هيو وإذ   ذإ  ذيفضسفات ذيمشلي من   مل 50و
م °20-  إحفممممممممممظ بايتهريمممممممممم   نمممممممممم   إالممممممممممة حممممممممممرذإة 2 7ذألس ذي يمممممممممم إإاليني هيممممممممممو و ضممممممممممهطإ 
   Greenwood, 2012و
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 Preparation of Culture Media الزرعيةاألوساط : تحضير 3-2-3
 Standard Culture Media: األوساط الزرعية الجاهزة 3-2-3-1

  إالقمًا يتعشيممات مناشم  ا  2-3ست عمشه ذألإساة ذيزإ ية ذيباهزة لي  ذي إذسة ضمن ذيبم إل وٱ
   1-2-3ت هعه  مشية ذيتعقيهللا بلسب ما إإ   آنفًا وذيفقرة: ٱإ 

 Structural Culture Media: األوساط الزرعية التركيبية 3-2-3-2
 ن لاتشية ذيهكتريما  شمو تلشيمل ذيم م   هست عم ل  يشكلس: Blood agar mediumإسط  كاإ ذي م  -1

ر إالقًا يتعشيمات ذيلركة ذيم نتبة يى  من    مل 950  غهللا من  ساس  كاإ ذي م الي و40 ذبة وٱإح َّ
  يتممر  ممهللاَّ   ق  ممهللا 1و يمموهذيلبممهللا  كمممل  ٱ  إ 4 7إضممهط ذألس ذي يمم إإاليني  شممو و  مممن ذيممماء ذيمقطممر

ذيمغسممضل تنسممهة ذيمعقممهللا إ نسممان ييممى  م ذإلهضمميس  ٱ  م إمممن  ممهللاَّ °55بايمضصمم ة إ  ممر     هيممو  إالممة حممرذإة 
م °4إحفمظ  نمم   إالمة حممرذإة ييتصممشب  طهمماع تتمرأ إتمر  صمب ذيضسممط المي ييمتهللا بعم   يممإ   (%5)
   MacFaddin, 2000و
 ن لاتشية ذيهكتريا  شمو هنتما  هنمزيهللا  يشكلسهست عم ل  : Urea agar mediumإسط  كاإ ذييضإيا  -2

ر إالقًا يتعشيمات ذيلركة ذيم نتبة يى  من    غهللا من  ساس  كاإ ذييضإيا الي 4 2 ذبة وٱذييضإيز  إح َّ
ييمى هضميس  ٱ  م إممن  مهللاَّ °45  مل من ذيمماء ذيمقطمر  مهللاَّ   ق  مهللا بايمضصم ة إ  مر     هيمو  إالمة حمرذإة 95و
دتهماإ معقممة ٱ ناتيمب صمب ذيضسمط المي ييتهللا بع   يإ     مل من ملشضل ذييضإيا ذيمعقهللا بايترشيع5و

   Forbes et al., 2007وصشب بصضإة مائشة يتت هإت رك

 Collection of Samples جمع العينات: 3-2-4
ذينسمممائية   إ ذي يضذنيمممة ذيتعشيممممي يات كمممل  ممممن:ممممن مستلمممفوذيعمممزجت ذيهكتيريمممة  ذيعينمممات ه معمممال  
ممممن  ذيعمممامذيلمممامية إ  ذيعمممام إ فمممإ  ام ذيعممم و   إذيلممممزة  إذيلسمممين و   يألطفمممال  طفمممال ذيتعشيمممميإذأل

 شممعةإذأل  إذيمفممرذس ذيلشزإنممي  إحمم ذت ذيممرنين ذيمغناطيسمميالسممام ذيعممامشين الممي ٱمنمماطق مختشفممة مممن 
   إ مبمض  2017/ 4/ 1وإيغاية   2016 /11/ 1ومن  إيشفترة   مال ذيمطا هللا   ال اًل  نذيسينية

   تضز ه كاآلتي:1ومشلق   ينة  200كشي تشغ  و
 50  شخاص ذيعامشين الي إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي من ذأل ينة 
 50  شخاص ذيعامشين الي إح ة ذيمفرذس ذيلشزإني من ذأل ينة 
 50  ذيسينية شعةشخاص ذيعامشين الي إح ة ذألمن ذأل ينة  
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 50  ذجغ ية حامشيمن  ينة  
  إذإإذٱل  إذيبممممرإح  إذيبشمممم    نإذأل  نممممسذألمنمممماطق مختشفممممة شمممممشه: دمممم ت ذيمسمممملات مممممن ٱ  

 ذيمسممممملات ذيقطنيمممممة ذيلاإيمممممة  شمممممو إسمممممط نالممممملسمممممت عم شه ٱإ  ذيبنسمممممين ممممممن ك مممممال إ د مممممماإ مختشفمممممة 
Transport media swabs   من نضAmies  ت اي مان حيضيذيعزجت الي  مشية المع  

 Culture of Samples زرع العينات: 3-2-5
  30 – 20وهيو ذيمختهر مهاشمرًة دمالل ن قشه ذيمسلات ذيلاإية  شو إسط نالل وذيفقرة   اله  

إ  ه  ليق   بعم ها اإ ذيمماكضنكيكمإسمط  إ اإ ذيم م كمإسمط   بطريقة ذيتخطيط  شمو  طهماع كمل  ممنة  إز 
ح ن ذألطهاع ذيتي يهللا يظ ر   ال اًل  ن سا ة  24ويم ة م °37 ن   إالة حرذإة ح  نه ذألطهاع 
  سا ة  در  لهل ٱ تهاإها نتيبة سايهة   24وسا ة يم ة   24والي ا نمض دالل 

 Diagnosis of Bacterial Isolates تشخيص العزالت البكتيرية: 3-2-6
خ  صممه  دتهمماإذت ذيكيمضحيضيممةذيفلممب ذيمب ممرأ إذيصممفات ذيزإ يممة إذإله تممما ًذ  شممو   ممزجت ش 

 :إكما يدتي  ذيعنقض يةذيمكضإذت 
 Cultural Characteristics: الصفات الزرعية 3-2-6-1

 :ذآلتية ت ذيصفات ذيزإ ية يشمستعمرذت ذينامية  شو ذألإساة ذيزإ ية     ح  
   ممم: ذيممم م اإكمممإسمممط  ذيصمممفات ذيلمممكشية يشمسمممتعمرذت ذيناميمممة إ يضذن ممما  كمممما تمممهللاَّ ذسمممطتى تض     ت ح 

  ن هنتا  ذيهكتريا إلنزيهللا ذي يمضجيسين  تضذسطتى يكلسذ
    القممط  رذمكمممشممضن مسممتعمرذت ذيهكتريمما ذيسممايهة يتفريقيممًا ينمممض  اً إسممطإسممط  كمماإ ذيممماكضنكي: ي عمم

مرة من ما إذسمة ذيصمفات ذيلمكشية  إن ذيمضالهة  إتمتهللا تضذسمطتى   يتشمإ ذيمسمتعمرذت إتفريمق ذيم خم  
حمممرذء  إ  ذيمسمتعمرذت ذيمخمممرة يسممكر ذيالكتمضز بممديضذن   ت    ممر يسمكر ذيالكتممضز  من غيرهمما  ه  
 Winnوشمفاالة  غيمر ذيمخممرة يشسمكر ذيمسمتعمرذت ت  مر  المي حمين إإ ية  شو سطع ذيضسط

et al., 2006   
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 Microscopic Examinationي الفحص المجهر : 3-2-6-2
ممممه  غه الميممممع ذيعممممزجت  ذيمب ريممممة مممممن حيممممث شممممكش ا   اصممممفات  ه  تممممه رذم  إ ذيهكتيريممممة بمشممممضن كممممص 

 تبمشع ذيخاليا إ بمشضن كرذم إٱصطهاغ ا 

 Biochemical Testsالختبارات الكيموحيوية : 3-2-6-3
  سا ة 24ونقل الزء من مستعمرة التية بعمر :   الر أ  من دالل Catalase testدتهاإ ذيكتاييز ٱ -1

%   3و H2O2لطمممرة ممممن ملشمممضل ذضممميس ي ممما سمممطة نالمممل زإ مممي هيمممو شمممريلة زالااليمممة نظيفمممة ذتض 
   MacFaddin, 2000وإكسبين إذلترنه ذينتيبة ذيمضالهة بظ ضإ القا ات غاز ذأل

  24ونقمل المزء ممن مسمتعمرة التيمة بعممر :   المر أ  ممن دمالل Oxidase testدتهماإ ذألإكسمي يز ٱ -2
إذلترنممه ذينتيبممة إإلممة ترشمميع ملممهعة بكاشممس ذألإكسمم يز  هيممو دلممهي معقممهللا   ممض سممطة ذتض سمما ة 

   MacFaddin, 2000و ضذن   10ذيمضالهة بظ ضإ ذيشضن ذألزإع دالل 
:   الممر أ  باإل تمما   شممو طريقمة  نهض ممة ذإلدتهمماإ Coagulase testدتهماإ هنتمما  مخثمر ذيهالزممما ٱ -3

غيمر ذيمخفمس هيمو ٱناتيمب ٱدتهمماإ بالزمما ذيم م ن   مممل مم5 0ضماالة وٱممن دمالل    Test tubeو
ذيمسممممت  الة  ه   ذيهكتيريممممة   مممممل مممممن مممممرع ذيصممممضيا ذيتر تممممي إذيمشقلممممة بممممايعزجت 5 0و حاإيممممة  شممممو
 دالي مما سما ات  إتمهللا  إ ممع م يمم ة°37حمرذإة  نمم   إالمة دتهماإ الممي حممام ممائي ٱناتيمب ذإلح منه 
ن  مرذلهمممة ذألناتيمممب ذيتمممي يمممهللا تظ مممر ٱسمممتبابة تينمممما  يفلمممبيباتيمممة ذ يمممياًل  شمممو ٱكضن ممما ذيخثمممرة  تكمممض 
 ذينتممائج مممن م يشتدكمم °35  إالممة حممرذإة دممر  إ نمم  ا ة   سمم24والممي ذيلاضممنة ممم ة كممه ت ر دتهمماإ يإل
   MacFaddin, 2000و
بمسمتعمرة التيمة إسمط ذيم م ذيصمشب :   الر أ  من دمالل تشقميع Hemolysis testدتهاإ تلشل ذي م ٱ -4

  سمما ة  24و م يممم ة°37  إالممة حممرذإة نمم  ذألطهمماع  هح ممن    ممهللاَّ إمممن سمما ة    24 – 18بعمممر و
 شممو  ذيهكتريمما لمم إة  شممو  جيممةً  ذيمسممتعمرذت حممضل شممفاالة منمماطق ظ ممضإإذلترنممه ذينتيبممة ذيمضالهممة ب

   Greenwood, 2012و ذي م تلشيل
: إهممض هدتهمماإ هنممزيهللا مخثممر ذيهالزممما ذيمممرتهط Clumping factor testدتهمماإ  امممل ذيتكتممل ٱ -5

Bound coagulase تمهللا ممن دمالل هت  هما  طريقمة ذيلمريلة ذيزالااليمة   إSlide test ه  إضمعه  
إذضمميس هيممو هحمم ذهما ممملء ذينالممل مممن مممرع  لطرتممان مممن ذيهالزممما  شممو الممانهي ذيلممريلة ذيزالااليممة

  تينمما ذضميس هيمو ذألدمر  لطمرة سما ة  24 – 18 مرها ومستعمرة التية بذيصضيا ذيتر تي ذيم شقَّع 
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ذيمقاإنمممة  مزالممممه ذيمكضنمممات بعنايمممة يشلصمممضل  شمممو معشَّمممق متبممممان   ممممن ذيمممماء ذيمقطمممر يغمممرض 
   MacFaddin, 2000و    انية20 – 5ذينتيبة ذيمضالهة بظ ضإ دثرة مميزة دالل و إذلترنه

: Growth test on mannitol salt agarدتهماإ ذينممض  شمو إسمط مشمع ذيممانيتضل ذيصمشب ٱ -6
  سما ة  إممن  مهللاَّ 24 شمو ذيضسمط بمسمتعمرة التيمة بعممر و  المر أ  ممن دمالل تشقميع ذألطهماع ذيلاإيمة 

إذلترنمه ذينتيبمة ذيمضالهمة تتغيشمر يمضن  سما ة   24ويمم ة م °37 نم   إالمة حمرذإة  طهماعح من ه ذأل
   Koneman et al., 1997ذيمستعمرة إذيضسط ذيمليط ت ا هيو ذيشضن ذألصفر ذي ههي و

  الر أ  من دالل تشقيع إسط ذييضإيما ذيصمشب بمسمتعمرة التيمة : Urease testنتا  ذييضإيز ٱدتهاإ ٱ -7
إكانمه ذينتيبمة  سما ة   48 – 24ويمم ة م °35  سا ة  هللاَّ ح نه  نم   إالمة حمرذإة 24 – 18و

  (MacFaddin, 2000)ذيمضالهة مقترنة  تتغيشر يضن ذيضسط من ذألصفر هيو ذيضإ أ 
:   الر أ  من دالل Anaeobic glucose fermentation testدتهاإ تخمر ذيكشضكضز جهضذئيًا ٱ -8

تشقيع ذألناتيب ذيلاإيمة  شمو سمكر ذيكشضكمضز بمايعزجت ذيهكتيريمة  إ عم  تغطيمة سمطع ذيضسمط بطهقمة 
مك ا و إكانه    يام  5ويم ة م °37  سهللا ح نه ذألناتيب  ن   إالة حرذإة 2من شمع ذيهاإذالين س 

ل يضن كاشمممممس   حمر ذيفينضل ذيمضالض  الي ذيضسمممممط هيمو ذيشمضن ذألصمفر ذينتيبة ذيمضالهة مقترنة تتلضش
 ,Kloos and Schleiferك جيمة  شممو إالمض  بكتريمما ذيمكمضإذت ذيعنقض يممة ذيمنتبممة يشلممممممممامض و

1983   
 تمهللاَّ : Sugar fermentation and gas production testنتما  ذيغماز ٱدتهماإ تخممر ذيسمكريات إ ٱ -9

نتا  كهريتيم  ذي يم إإالين إ يمإ تتشقميع إشو تخمر ذيكشضكضز إذيالكتضز إ  ن لاتشية ذيهكتريا   ذيكلس
بطريقمممة ذيطعمممن إذيتخطممميط  شمممو ذيسمممطع  Kligler's–iron agarناتيمممب ذيلاإيمممة  شمممو إسمممط ذأل

ممممح  ه  ذيمائمممل بممممايمزإإ  ذيهكتيمممرأ  ممممم ت  ت  إإ سممما ة   24يممممم ة م ̊ 37حمممرذإة ناتيمممب ت إالممممة ذأل نه    
تغيممر إإنَّ   المي ذيقعممر إذيسمطع ذيمائممل  pHس ذي يمم إإاليني وذأل سماس ذيتغيممرذت المي ذينتيبمة  شممو 

صمممفر  ييمممل  شمممو لممم إة ذيهكتريممما  شمممو تخممممر سمممكرأ ذيكشضكمممضز يمممو ذألهحممممر يمممضن ذيكاشمممس ممممن ذأل
نتا  غماز هسفل ذيضسط ذيصشب  تينما يكضن  نتا  ذيغاز اليكضن  شو شكل القا ات هما  إذيالكتضز  

   Morello et al., 2006ب وذيصش سفل ذيضسط سض   كهريتي  ذي ي إإالين  شو شكل إذسب 
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نة من: IMVCمبمض ة هدتهاإذت  -10  ذيمكض 
  ٱدتهاإ هنتا  ذألن إلIndol production test :  إسمط مماء ذيههتمضن ممن دمالل تشقميع    المرأ 

م يممم ة °37 إالممة حممرذإة  نمم   ح ممنهإ ببممزء مممن ذيمسممتعمرة ذيهكتيريممة ذينقيممة ذيمممرذ  هدتهاإهمما 
 مضالهممةذيذينتيبمة  كانمهإ    م ة لطمرذت ممن كاشمس كضالماك يمى   ذضميس  إممن  مهللاَّ سما ة  24و

لمم إة ذيهكتريمما  شممو تلشيممل ذيلممامض ذألمينممي كمم ييل  شممو ظ ممضإ حشقممة حمممرذء ذيشممضن مقترنممة ب
   Baron and Finegold, 1995و ذألن إل إإنتا  Tryptophan ذيتر تضالان

 دتهمماإ  حمممر ذيمثيممل ٱMethyl red test:   ناتيممب ذيلاإيممة  شممو ألمممن دممالل تشقمميع ذ  الممرأ
  24ويممم ة م °37  إالممة حممرذإة نمم   ح ممنهإ هكتيممرأ بممايمزإإ  ذي MR-VP ذيضسممط ذيزإ ممي

مر مسمهقًا   كاشمس  م ة لطمرذت ممن ما ييذ ذضميس  إممن  مهللاَّ سا ة  كانمهإ  حممر ذيمثيمل ذيم ل َّ
ل يممضن ذيضسممط هيممو ذألحمممر ت مقترنممة  مضالهممةذيذينتيبممة  همم ذ  هسممت عمل  ه    لممائقبعمم   مم ة تلممض 

ذيناميممة  شممو ذيضسممط ذيغمم ذئي ذيلمماإأ  شممو ذيسممكر  شمممو  ممن لمم إة ذيهكتريمما  شكلممسدتهمماإ يذإل
سممما ة   24ودممالل إإنتمما  كميمممة كهيممرة مممن حممامض ذيالكتيمممإ  إ ذيفضإميممإ تخميممر ذيكشضكممضز 

   Brown, 2007و
  ترإسمممكاإإ –ٱدتهممماإ المممضك Voges-Proskaur test :  ممممن دمممالل تشقممميع ذألناتيمممب   المممرأ

م °37  إالمة حمرذإة نم   ح منهإ ذيهكتيمرأ مزإإ  ايبم MR-VP  شو ذيضسط ذيزإ ميذيلاإية 
 KOHنفثمممضل إ  – يفممما كاشممس لطممرذت ممممن ممما ب مممع ييه   ضمميس  إمممن  مممهللاَّ سممما ة  24ويممم ة 

مممر مسمممهقًا  ل يمممضن ذيضسمممط هيمممو مقترنمممة ت  مضالهمممةذيذينتيبمممة  كانمممهإ   هيمممو كمممل ٱنهض مممةذيم ل َّ تلمممض 
 شمو تلشيمل سمكر ذيكشضكمضز الزئيمًا  ن ل إة ذيهكتريا  كلسدتهاإ يشه ذ ذإل ذستعملذألحمر  ه   

  نم  تنميت ما  شمو ذيضسمط ذيلماإأ   Acetyl methyl carbinolإتكضين ذيمركمب ذيضسمطي و
   Brown, 2007و سكر شو ذي

 سمممت ال  ذيسمممترذت ٱدتهمماإ ٱCitrate utilization test :  إسمممط ممممن دمممالل تشقممميع   المممرأ
مممنى   نممم    سممميمضن سمممتريه ببمممزء ممممن ذيمسمممتعمرة ذيهكتيريمممة ذينقيمممة ذيممممرذ  ٱدتهاإهممماذي  إالمممة إح  

ر يممممضن ذيضسممممط مممممن تغيشممممتمضالهممممة ذيذينتيبممممة   لترنممممه  إ   سمممما ة48 – 24م يممممم ة و°37حممممرذإة 
يشكمماإ ضن  ال مماًل كمصمم إ إحيمم   شممو ٱسممت ال  ذيهكتريمما يشسممترذت  ذألد ممر هيممو ذألزإع  جيممةً 

المي  ن ٱنتا      من ذيمركهات ذيقا  ية ذيمي ية هيمو إالمع ذألس ذي يم إإاليني نلمض ذيقا  يمة 
   Winn et al., 2006وذيضسط 
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 .API-20 Staphالتشخيص بنظام : 3-2-6-4
تضذسمطة شمركة ع صمنَّ ذيم  ذيخماص تهكتريما ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة إ  .API-20 Staphعمل نظام ٱست  

BioMerieux   يب يتلمممخهممم ذ ذينظمممام  عملٱسمممتذيعمممزجت ليممم  ذي إذسمممة  ه    تلمممخيبذيفرنسمممية يتدكيممم
ج نمت  تمييمز ذينمض  ذيهكتيمرأ ذيم  إ يلصضل  شو نتائج مض ضلمة بن  ذيمكضإذت ب غية ذالميع ذألنضذ  ذيتابعة ي

  ممممن بممممالي ذألنممممضذ  ذألدممممر  ذيمنتبممممة ي مممم ذ ذألنممممزيهللا Staph. aureusذيهالزممممما مممممن  مخثممممرنممممزيهللا إل
  ٱدتهاإًذ تنتظهللا الي شمريط  شمو شمكل حفمر  20إيلتضأ ه ذ ذينظام  شو و   Greenwood, 2012و
 حفرة تلمل ٱسهللا ٱدتهاإ معين  كلإ 

 يشمكضإذت ذيعنقض ية .API-20 Staphتنظام تلخيب ذيمكضنات   ة  - 
  Ampuls of Staph. medium إسط بكتريا ذيمكضإذت ذيعنقض ية -1
  API Staph. strips ذيتلخيصيةدتهاإذت ٱشرطة ذإل -2
  Incubation boxصن إع ذيل ن  -3
  Mineral oil dropperلطاإة ذيزيه ذيمع ني  -4
 إهي:  Chemical reagentsذيكضذشس ذيكيميائية  -5

  VP2إ  VP1 دتهاإ ٱنتا  ذألسيتضن مذيكاشس ذيخاص ب - 
  NIT2إ  NIT1 ٱدتزذل ذينترذت دتهاإمذيكاشس ذيخاص ب -ب
  ZYMBإ  ZYMAدتهاإ ٱنتا  ٱنزيهللا ذيفضسفاتيز ذيقا  أ مذيكاشس ذيخاص ب - 

 طريقة ذإلستعمال -ب
مممن   -1 دتهممماإذت ذيكيمضحيضيمممة ذيصمممفات ذيمظ ريمممة إذإلتضذسمممطة صمممة لخَّ طه ذيعمممزجت ذيهكتيريمممة ذيم  ل  

 تزإ  ا  شو إسط  كاإ ذي م آنفًا ذيم كضإة 
بكتريممما ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة ومسمممتخشب ذيخميمممرة إذيههتمممضن  شمممو إسمممط ال تلمممه ذيقنينمممة ذيلاإيمممة  -2

Peptone-yeast extract     متلمه  مرإ  معقممة  إ بكتيمرأ متبمان  ممن ذيعزيمة   مايقل م 
ممع  كمضإة ملشمضل  ذيعمايق ذيهكتيمرأ إلضإنه  كضإة   ذيهكتيرية ذيمرذ  تلخيص ا إذيضسط ذيم كضإ

 دشية/ مل   810×  5 1ويشخاليا  تقريهياً  ذيقياسي ذي أ يعطي    ذً ن  ماكفرج
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ٱسممهللا ٱدتهمماإ كممل إذحمم ة من مما تلمممل حفممرة  20وفممر ذيصممغيرة ذيمضالممض ة الممي ذيلممريط ش ممه ذيل  م   -3
ن القا مات هضذئيمة  ذدمل ب تكمض  ذيهكتيرأ تضذسطة ماصة باستضإ ذيمعقمة ممع تبنشم بايعايق معين 
 ذيلفرة 

تين صمممممذيخا UREإ  ADH  ني المممممي ذيلفمممممرتينعممممملطمممممرة ممممممن ذيزيمممممه ذيم  2 – 1وضمممممعه إ   -4
 إ يإ يتضالير  رإ  ج هضذئية يشتفا شين   إالنيننزيهللا ذييضإيز إتلشل ذآلهٱنتا   دتهاإأ مب
 ذيمعقممهللا لطممرذت مممن ذيممماء ذيمقطممر ممع ذيلممريط بصممن إع ذيل ممن ذيهالسممتيكي ذيمهشممل ته ضممع  إ   -5

  24 – 18ويمممم ة م °37 نممم   إالمممة حمممرذإة  ذيل مممن مشيمممة ألالمممل تمممضالير  مممرإ  إطهمممة ٱ نممماء 
 سا ة 

 يشمكضإذت ذيعنقض ية .API-20 Staphتنظام لرذءة ذينتائج بلسب  - 
يشمكضإذت ذيعنقض ية بع  هضاالة ذيكضذشس ذيم إالة   نماه   APIلرذءة شريط ذيتلخيب بطريقة  تهللاَّ 

  اآلتي:إك  عةصنَّ هيو ذٱلدتهاإذت ذيخاصة بكل من ا إحسب تعشيمات ذيلركة ذيم  
لطمرة إذحم ة ممن كمل  ذضميس: Voges-Proskaure testاإإ ترإسمك –المضك  كاشس ٱدتهاإ -1

ذينتيبمممة مضالهمممة  نممم    مممضإ ذيشمممضن ذيهنفسمممبي  إ ذيمممضإ أ بعممم  ممممرإإ  تعممم   إ VP2إ  VP1ممممن 
    لائق 10و
لطرة إذحم ة ممن كمل ممن  ذضيفه: Nitrate reduction test كاشس ٱدتهاإ ٱدتزذل ذينترذت -2

NIT1  إNIT2 لائق 10بع  مرإإ وذألحمر ذينتيبة مضالهة  ن    ضإ ذيشضن  تع   إ    
لطمرة  ذضميفه: Alkaline phosphatase test كاشمس ٱدتهماإ هنمزيهللا ذيفضسمفاتيز ذيقا م أ -3

ذيهنفسممبي تعمم  ذينتيبممة مضالهممة  نمم    ممضإ ذيشممضن   إ ZYMBإ  ZYMAإذحمم ة مممن كممل مممن 
     لائق10بع  مرإإ و

تمهللا   إ ذيلريط بايرالض  هيو ذيقائمة ذيتضضيلية ذيمب مزة ممع ذينظمام ٱدتهاإذتبع   يإ بالي  ل ر ئه
دتهمماإذت  شممو ذإلاليممى  إز ممهنمماتج إ مخطممط ذيتفمما الت ذيي Numerical profileنمممض   إلمممي   ممل

ذيممرلهللا  م طمماء إ    4  2  1وباألإلممام ي مما  ذشممير كممل من مما  شممو  ال ممة ٱدتهمماإذت ذحتممض  شممكل مبمماميع 
 يممإ يممي أ هيممو ذيلصممضل  شممو نمممض   إلمممي سممها ي  مبمض ممة الممدنَّ ذيمطمماتق يشتفا ممل ذيمضالممب يكممل 

 Analyticalض   ذيتلشيمل مممممم ييل نمض  هيو مممممممإ ايرال  ريط تلخيب ذيع ةممممممدتهاإذت ذيعلرين الي شيإل
profile index  تهللا معرالة نض  ذيعزية ذيهكتيرية تضذسطة ذيرلهللا ذيم كضإ  2ومشلق  
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 دامة العزالت البكتيرية ٱحفظ و : 3-2-7
Preservation and Maintenance of Bacterial Isolates 

ألناتيمب ذيلاإيممة ممن دممالل تشقميع ذ  المرأ  : Short period incubationذيلفمظ لصمير ذألمم   -1
 م يمم ة°37  إالمة حمرذإة نم   ح نهإ    شو ذيضسط ذيمغ أ ذيصشب ذيمائل بايهكتريا ذيمرذ  حفظ ا

ذيعمزجت  ي ممان حيضيمة ذيلفظ  مشية إكرإتم  °4بايتهري   ن   إالة حرذإة  إحفظه  سا ة 24و
   Greenwood, 2012وتشض  ا  إتبنب

ألناتيب ذيلاإية  شو من دالل تشقيع ذ  الرأ  : Long period incubationذيلفظ طضيل ذألم   -2

ممم  َّهللا بايكشيسممميرإل و بايتبميممم   نممم   هحفظمممإ   حفظ مممابايهكتريممما ذيممممرذ  %  15ممممرع ذيصمممضيا ذيتر تمممي ذيم 

   Greenwood, 2012وم °20- إالة حرذإة 

 المظهري عن بعض عوامل الضراوة البكتيرية الكشف: 3-2-8
Phenotypic Investigation of Some Bacterial Virulence Factors   

:   الممرأ  مممن دممالل ذيطريقممة Haemolysin production testٱدتهمماإ ٱنتمما  ذي يمضجيسممين  -1
مم1987و Seniror and Hughesذيمضصممضالة مممن لهممل   مممل 5 ب  ل    إ مسممتخ ذم  م ذإلنسممان س 

% سمترذت ذيصمض يضم ومما ة مانعمة يشتخثمر  إنهم ًت 3إإضع الي  ناتيب هدتهماإ معقممة حاإيمة  شمو 
 لمائق يشمتخشب ممن ذيهالزمما إذيكضييسمترإل إذيلصمضل  10 إإة/  ليقة إيم ة  3000مركزيًا بسر ة 

ممشه ذيخاليمما مممرتين متتمماييتين بممايملشضل ذيمشلممي ذيفسممشبي   شممو إذسممب كريممات ذيمم م ذيلمممر بعمم ها غ س 
هه  باينه  ذيمركزأ بسر ة   لائق بعم  كمل ممرة  مهللا   ضميفه  10 إإة/  ليقة إيم ة  3000ذيمعقهللا إإ س  

 50 – 45% من ذيرذسب هيو إسط  كاإ ذي م ذألساس ذيمعقهللا بع  تهريممم ه هيمو  إالممة حمرذإة 5نسهة 
شتدكم  ممن سما ة ي 24م يمم ة °37م  هللاَّ إز     ذيضسط الي  طهاع تترأ معقممة إح منه ت إالمة حمرذإة °

إ  مه ذيعمزجت ذيهكتيريمة بطريقمة ذيتخطميط إح منه ذألطهماع ت إالمة حمرذإة  دشضه من ذيتشمض  بعم ها ز 
سممما ة يمالحظمممة لاتشيمممة ذيعمممزجت  شمممو تلشيمممل ذيممم م ه    يمممه  ذينتيبمممة ذيمضالهمممة  شمممو  24م يمممم ة 37°

مرة    إ تلشممل كشممي بلممكل هايممة شممفاالة حممضل ذيمسممتعα  ممضإ منمماطق تلشممل الزئممي وتلشممل مممن نممض  
   ßوتلشل من نض  
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ٱضمماالة لطممرة مممن مممن دممالل    الممر أ  : Capsaule formation testدتهمماإ تكممضين ذيملفظممة ٱ -2
  ذيسممايبغ ذيتصممهي إ طريقممة ذيمسمملة ذيرطهممة و مممةقشممريلة زالااليممة مع هيمموذيلهممر ذي نمم أ  صممهغة

ذيصمشب    سا ة إذينامي  شو ذيضسمط24 – 18  مل من ذيمزإإ  ذيهكتيرأ ذيفتي و1حاإية  شو و
ذيقشب  إمزاله ذيملتضيات وذيصهغة + ذيمزإإ  ذيهكتيرأ  إغطيه بغطاء ذيلريلة  –ينقيع ذي ماغ 

ن هاية شفاالة إال ل صه تله ذيع سة ذيزيتية يشمب ر ذي ضئي   إكانه ذينتيبة ذيمضالهة مقترنة تتكض 
   Stukus, 1997وغير مصطهغة حضل ذيخشية ذيهكتيرية 

  المر أ  ممن دمالل نقمل ذيمسمتعمرذت : Biofilm formation testدتهماإ تكمضين ذيغلماء ذيليمضأ ٱ -3
ييممى هذيم مما  ذيصممضيا ذيتر تممي إ  مممرع  شممو ة مممحاويمممة دتتار زالااليٱناتيممب ٱ ذيهكتيريممة ذيناميممة هيممو
إممن  ممهللاَّ سممكهه  سمما ة  24و يمم ةم °37 إالممة حممرذإة  نم    ممنهإح%  1 سمكر ذيكشضكممضز تتركيمز

ذيهنفسمبي  تي  بصمهغإالففمه إصمهغه  ذيمشلمي ذيممنظهللاايفوسفات ناتيب بملشضل ذألغسشه ذيعينات إ 
بايممماء  يممإ بغسممش ا ذيصممهغة ذيزذئمم ة إ بعمم ها تممهللا ذيممتخشب مممن  يممم ة  ممال   لممائق إذيسممفرذنين ذيهشممضإأ 

غلية ذيليضية الي ن ذألمالحظة تكضش إ يتبس ه بلكل  مقشضب إضع هللاَّ  يضناتذيمقطر ذيخايي من ذآل
   Hassan et al., 2011و اتيب إذيب إذن ذي ذدشية بلكل طهقة تنفسبيةنلعر ذأل

 ت الحياتيةاعن مقاومة بكتريا المكورات العنقودية للمضاد كشفال: 3-2-9
Screening of Staphylococcus spp. Resistance to Antibiotics 

 Disc diffusionنتلاإ ذيقرص ٱ ريقةممزجت ذيهكتيرية بطمممم إذئية يشعمممٱالرأ ٱدتهاإ ذيلساسية ذي
 إكاآلتي:   2003و NCCLSما إإ   الي  شو  ذً ه تما 
مممغ   -1 زيمممل ذيفمممائض من ممما ب مممغط ا  شمممو إٱ  ذيصمممضيا ذيتر تمممي ممممرع ممممزإإ  ذيمسممملة ذيقطنيمممة المممي  رتم  

 ذيبضذنب ذي ذدشية يألنهض ة 
طه  -2 ي ممان م ختشفمة هنتمضن ذيصمشب ألكثمر ممن ممرتين إ متباهمات  –ذيهكتريا  شو إسط ممضيرد ط  

 إالممممة حممممرذإة ذيغرالممممة ي مممممان  نمممم   ليقممممة   15وألطهمممماع يممممم ة إمممممن  ممممهللاَّ تركممممه ذ بايتسمممماإأ ها نلممممر 
 ٱمتصاص ذيرطض ة 

لرصممًا الممي   12و  إ   مشممهللا100مقاسممى والممي طهممق اتيممة ذيم مما ذت ذيليمممن  لممرذص   5وضممعه إ   -3
م    ت   إ   مشمهللا150مقاسمى وطهمق  مركمز ذيقمرص ذألإل مشمهللا وممن   24وإآدمر  ذيمسماالة تمين لمرص  ح 

 هيو مركز ذيقرص ذآلدر  



 

50 
 

نه ذألطهاع  -4   اتيةسا ة يبميع ٱنضذ  ذيم ا ذت ذيلي 18 – 16م يم ة °35 إالة حرذإة  ن  ح   
   3  ومشلق 2014و CLSIذيقياسية ذيم كضإة الي إلضإنه مع ذيقيهللا   هللا ليسه ٱلطاإ ذيتثهيط 

 بكتريا المكورات العنقودية على ٱنتاج ٱنزيمات البيتاالكتام قابليةعن المظهري  كشف: ال3-2-10
Phenotypic Screening of Staphylococcus spp. Feasibility to ß-lactamase Production 

 ممممن لاتشيممممة  كلممممسش  ي1978و WHOطريقممممة ذييممممض  ذيقياسممممية ذيسممممريعة ذيممممضذإ ة الممممي  عمشهٱسممممت  
 إكاآلتي:ذيهكتريا  شو هنتا  هنزيمات ذيهيتاجكتام  

ذيناميممة سمما ة   24 – 18ذيفتيممة وذيمسممتعمرذت تضذسممطة ذأل ممضذ  ذيخلممهية ذيمعقمممة الممزًء مممن ن ق ممل   -1
مممايكرإيتر   100وهيممو صممفيلة ذيتخممااليس ذي ليقممة ذيلاإيممة  شممو  ذيقشممب – ماغ  شممو إسممط نقيممع ذيمم
فر  الي  Gمن ملشضل تنسيشين  م كل حفرة من ح  حمرذإة  نم   إالمة نه ذيصمفيلة  إم زالمه اليم ًذ إح   

  ليقة   30وم يم ة 37°
فر ذيصفيلة   50بمق ذإ و ملشضل ذينلدضيس  ٱ   -2 مع مزال ما بصمضإة مايكرإيتر هيو كل حفرة من ح 

 باأل ضذ  ذيخلهية ذيمعقمة  الي ة
فمر ذيصمفيلة   20ملشمضل ذييمض  بمقم ذإ و ضيس  ٱ   -3 اليم ًذ ممع مزال ما ممايكرإيتر هيمو كمل حفمرة ممن ح 

 ي مان تبان  ذيملتضيات  ضذ  ذيخلهية ذيمعقمة باأل
ذيتغيممر ذيشممضني ذيسممريع مممن ذألزإع هيممو إإنَّ   دتفا ممل ذييممض  مممع ذينلمم  شممويشممضن ذألزإع ذ  لَّ   ممضإ -4

 نتيبة مضالهة  يع     لائق  5و دالل ذجتيض ذيشضن 

 المقاومة للمثيسيلينعن بكتريا المكورات العنقودية المظهري  لكشف: ا3-2-11
Phenotypic Screening of MRSA 

هنتمممضن  –إسمممط ممممضيرنتلممماإ ذيقمممرص ممممن دمممالل تخطممميط طريقمممة ٱب MRSA مممن  يكلمممسذ تمممهللاَّ 
  ذيسيفضكسميتينإ ذألإكزذسميشين ين ذيليمضيين م ما ذي لرذص  هإضعدتهاإها  هللاَّ ٱبايهكتريا ذيمرذ  ذيصشب 

منطقممة ذيتثهمميط ذأللطمماإ ي ليسممهبعمم ها  سمما ة  24ويممم ة م °37 إالممة حممرذإة  نمم  طهمماع ذأل ح ممنهإ 
   CLSI, 2014و ذيقيهللا ذيقياسية ذيم كضإة اليمع  لضإنهإ    Bauer et al., 1966و
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 PCR Test فحص تفاعل سلسلة إنزيم البلمرة: 3-2-12
يشم ما ذت ذيلياتيمة  نم    من بعمض مضإ مات  ضذممل ذي مرذإة إذيمقاإممة كلمسشالرأ ذيفلب يٱ  

 .Staphإ  Staph. epidermidisإ  Staph. haemolyticus نمممضذ  ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة و

aureus:إكاآلتي    
 Bacterial Genomic DNA Extraction البكتيري الوراثي مض النووي اٱستخالص الح -أ

م ة ذإلسمتخالص  ب مزة ممن شمركة ذيم  إتعشيمات ما  Genomic DNA extraction kitإالقمًا يع 
Geneaid اآلتي:ك ستخالصذإلالرأ  ٱ    ذألمريكية 

إإضمعه  ذيقشمب –ذي ماغ نامية  شو إسط مرع نقيع يكل  زية  ذيهكتيرأ عايق   مل من ذي1و نقل   -1
  1 إإة/  ليقمة  يممم ة و 10000و إنهم ت مركزيمًا بسمر ة  5 1معقممة حبمهللا وتنم إإ  هالمي ٱناتيمب 

 ذيسائل ذيطاالي همال ٱ إ المع ذيخاليا ذيهكتيرية يغرض  ليقة 
ذيخشمميط مممايكرإغرذم/ مممل  إمممز   20  مممايكرإيتر مممن ملشممضل ذياليسممضزذيهللا ذيمممنظهللا و200و يسضممٱ -2

    ضذن  5الي ًذ بب از ذيماز  يم ة و
دممالل التممرة    لممائق مممع ذيتقشيممب ذيمسممتمر يألناتيممب 10وذيغرالممة يممم ة  ةذيمممزيج ت إالممة حممرذإ  ح ممن   -3

 كامل يشخاليا الي ذيمزيج ذيتلشل ذيي مان  نذيل 
يو مزيج ذيخاليا ذيمتلششة ه ةذيع  عذيمب ز م GB bufferمن ملشضل   مايكرإيتر 200و يسٱض -4

     ضذن  5بب از ذيماز  يم ة و الي ذً  ما إمزال
 ذيلمام ذيمائي عمال ست   لائق بم10ويم ة م °60 ن   إالة حرذإة يمزيج ذ ح ن   -5
إمزال ما الي ًذ بب از يو ذيمزيج ذيمتلشل ه يشي ذيمطشق من ذيكلضل ذأل  مايكرإيتر 200و يسٱض -6

    ضذن  10ذيماز  يم ة و
 ممم ة  ذت ٱ  شممو  ةلاإيممذي  مممل 2حبممهللا وبمممع ذيناتيممب ٱهيممو تنمم إإ  ذإلناتيممب يخشمميط مممن ٱذ نقممل   -7

  ةمع ذيع  ةز ب   م  ذي GD filter columnمض ذينضإأ اصفو يتنقية ذيلم
 إإة/  15000وذيمركمزأ  ذينه خشيط الي ال از ذي شو  ةذيلاإي ة م ٱناتيب ذيبمع مع ذأله إضع   -8

  ةنضذتج ذيخاليا ذيمتلششب من تخش   ليقة يش1 ليقة  يم ة و
مض ايلماإأ  شمو ذيلممذ GD columnإنقمل  ةممن ذيملشممضل ذيرذسمب يشخاليما ذيمتلششمم ذيمتخشب  تمهللا  -9

  ةذينضإأ ذيو ٱنهض ة المع ال ي 
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ممذيم   W1 Buffer مممن ملشممضل  مممايكرإيتر 400و يسضممٱ -10  أ يممو ذيعمممض  ذيلمماإ ه ةز مممع ذيعمم ب  
 ذيمركمزأ  ذينهم ناتيمب المي ال ماز ذأل هإإضمعذيلمامض ذينمضإأ غسمل  شو ذيلامض ذينضإأ يغمرض 

     انية30 إإة/  ليقة  يم ة و 10000و
ذيلمماإأ  شممو ذيكلممضل مممن ملشممضل ذيغسممل   مممايكرإيتر 600وة ضمماالٱإ مممن ذيرذسممب  ذيممتخشب  تممهللاَّ  -11
شمتخشب ممن ذيم هضن يمض ذينمضإأ اإأ  شمو ذيلمايمو ذيعممض  ذيلمه ةب ز مع ذيع  يشي ذيمطشق ذيم  ذأل

    انية 30ويم ة  إإة/  ليقة   15000وذيمركزأ  ذينه ناتيب الي ال از ذأل هإإضع ذدل ذيعمض  
 انيمة  ةممر  إإة/  ليقمة   15000وذيمركزأ  ذينه يو ال از هناتيب ذأل ا ة ٱ إ من ذيرذسب  ذيتخشب   -12

  لائق   3يم ة و ة م يتبفيس ذأل
مممم -13   50ويسضممممٱإ تنمممم إإ  معقمممممة هٱناتيممممب هيممممو مض ذينممممضإأ اذيلاإيممممة  شممممو ذيلمممم ة ممممم ذأله نقش 

يمم ة  هيمو إسمط ذيعممض  إتركمه ةز مع ذيع ب   ذيم   Elution buffer ذبة من ملشضل ذإلمايكرإيتر 
  30ويمم ة  إإة/  ليقمة   15000وركمزأ مذي ذينهم ز اال مناتيمب المي ذأل هإمن  هللاَّ إضمعلائق    5و

يلين ٱالرذء اللب م °20-بايتبمي   ن   إالة حرذإة  همض ذينضإأ إحفظاذيل ذبة ٱيغرض  انية 
  ةذيهشمر هنزيهللا تفا ل سشسشة 

 DNA Examinationالمستخلص مض النووي االح فحص -ب
ذيخمممماص ذينممممانض إإب  ال ممممازتضذسممممطة ذيمسممممتخشب  DNAمض ذينممممضإأ اذيكلممممس  ممممن ذيلمممم تممممهللاَّ 
مض اتمممهللا ذيكلمممس ممممن دمممالل تل يممم  تركيمممز ذيلمممة إلياسممم ا  ه   حمممماض ذينضإيمممكيمممز ذألذتر  مممن بايكلمممس 
طمضل ممضالي يتمرذإح تمين  شو متصاصية لرذءة ذإلتى  تضذسطة لياس نقاإ ونانضغرذم/ مايكرإيتر  إ  ذينضإأ 
   نانضمتر  إ شو ذينلض ذآلتي:280 – 260و
  DNAمض ذينضإأ نض  اترنامج لياس ذيل رٱدتيإإب إ ذينانض تلغيل ال از تهللاَّ  -1
 Free nuclease waterممن ممايكرإيتر   2من دمالل سملب وإكيزة ذيمقياس مرتين تصفير  تهللاَّ  -2

 نظفمهإممن  مهللاَّ ذيتصمفير إالمرذء  شمو سمطع إكيمزة ذيمقيماس إ  ة معقممة إإضمع اتضذسطة ماصة  ليقم
 ز إإع نلا  داص بايب امستعمال ب يركيزةذ
 ذيب از إمن  مهللاَّ  مقياسذيمستخشب  شو إكيزة  DNAذيم من كل  ينة من   مايكرإيتر 1وإضع  -3

 تنظيس يقياس ذيعينة ذألدر   مشية ذيهيو الانب  DNAيقياس تركيز   OKذيه ء وضغط زإ 
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ذينمانض إإب  ال از شو متصاصية لرذءة ذإلمن دالل ذيمستخشب  DNAتل ي  نقاإة  ينات تهللاَّ   -4
 ن ما تكضن  اً ذيمستخشب نقي DNAذيم   نانضمتر  ه   ي عتهر 280إ  260 ن  ذيطضيين ذيمضاليين و

   8 1ومتصاصية نسهة ذإل

 PCR Master Mixتحضير مزيج تفاعل سلسلة إنزيم البلمرة  -ج
 Bioneerممن شمركة  ةذيمب مز إتعشيمات ما  AccuPower® PCR PreMixة  م بمسمتعمال 
ر  مزيج تفا ل سشسشة هنزيهللا ذيهشمرة  إكاآلتي: وكضإيا ذيبنض ية    ح    

ممم -1 ممممع ذيعممم ة إحاإيمممة  شمممو  ةب مممز م   (PCR)المممي ٱناتيمممب  ذيهشممممرة سشسمممشة هنمممزيهللاممممزيج تفا مممل  ر  ح    
   9-3وال إل  تفا ل مع ٱضاالة ذيمكضنات ذألدر  يمزيج ذيتفا لذيمكضنات 

    ضذن  5وذيماز  يم ة  بب ازبعناية  هإمزالذألناتيب ه غشق   -2
 DNA  مشيممة ت ممخيهللاء الممرذإل Thermo cycler ال مماز ذيم ممخهللا ذيلممرذإأ ذألناتيممب هيممو ن ق شممه  -3

 شممريطيمكممضإذت ذيعنقض يممة ذيمتمثشممة بعمشيممات الصممل هكتريمما ذية  إإذت ذيلرذإيمميشممو شممثذيظممرإ  ذيم   إالممق
DNA وDenaturation   نفصمممممل وإتهممممماة ذيها ئمممممات ممممممع ذيلمممممريط ذيم  إإAnnealingإتطضيمممممل   
  DNA (Extension) سشسشة

  Thermocyclerذيلرذإية  إلالرذء ذي إإذت Thermo cycler PCR ذألناتيب هيو ال از ن ق شه -4

 (PCR Master Mixة إنزيم البلمرة )ل: مكونات وحجوم مزيج تفاعل سلس9-3جدول 

Volume (µl) PCR Master Mix 

5 DNA template 

1.5 F. primer 
Primers (10 pmol) 

15 R. primer 

12 PCR water 

20 Total 

 

 

 



 

54 
 

 DNA برنامج الدورات الحرارية لتضخيم -د
Thermocycler Programme to DNA Amplified 

ترمبمممة  هإتمممم  PCRاز ب مممي ذيم مممخهللا ذيلمممرذإأ  عمالسمممتمبة ذيهشممممر  هنمممزيهللا سشسمممشة تفا ممملالمممرأ ٱ  
إت إ   كممل بمما    ي2001إالما تممى و Townsend لسممب طريقممةبذيب مماز  ممر  ذيمم إإذت ذيلرذإيممة يكممل ك 
   10-3 ال إلو  إإة 30يو هبا   

بواسددطة المضددخم الحددراري حسدد  نددوع البددادئ  DNA: الظددروف المثلددى لتضددخيم 10-3جدددول 
 لبكتريا المكورات العنقودية

Time (Min.) Temperature (°C) Repeat cycle PCR Step. 

5 95 1 Initial denaturation 

½ 95 

30 

Denaturation 

½ 58 Annealing 

1 72 Extension 

5 72 1 Final extension 

Forever 4 - Hold 

 Preparation of Agarose Gelتحضير هالم األكاروز  -ه
 تي:اآلإك   2001إالما تى و Sambrook ر حسب طريقة    ح  

 تتركيمز TBE bufferذيم ذإ   لملشمض ذيمل ممن   100والي ز إإ كامن هالم ذأل  غهللا 5 1و يب ٱ -1
  ليقة   15وذيصفيلة ذيلرذإية يم ة    شو 1Xو
ممن صمهغة ذيلمامض ذينمضإأ  ممايكرإيتر  3و ذضميسم إ عم ها °50ذي الم ييهر  ت إالة حرذإة  تر    -2

  معاً  مزالتاإ  Ethidium bromideة ذيم لعَّ 
ييتصممشب إتمر   (Comb)ذيلماإأ  شمو ذيملممط  Tray)إإز المي لايمب ذيترحيممل وكمماهمالم ذأل صمب   -3

ذيملمممط ممممن ذي مممالم بعنايمممة يغمممرض  ممممل    بعممم ها ذزيمممل ليقمممة  15و إالمممة حمممرذإة ذيغرالمممة يمممم ة  نممم  
 مة الي ذي الم يلقن ذيعينات ذيم خَّ ذيالزمة  (Wells)فر إتل ي  ذيل  

 Agarose Gel Electrophoresisالترحيل الكهربائي لهالم األكاروز  -و
مماإإز ذيم  كممذيترحيممل ذيك ر ممائي ي ممالم ذأل تممهللاَّ    الضيممه 100و% تلممه الممرع ال مم  1.5ر تنسممهة ل َّ
مممممم   ليقممممممة 60و  نمممممم  زمممممممن  مشممممممي  مهيممممممر 80وإتيمممممماإ   DNA (Bands) زم  يغممممممرض ذيكلممممممس  ممممممن ح 



 

55 
 

إالما تممى  Sambroukب طريقممة إحسمم   PCR productsو PCR نممضذتجمثممل  أ ي  ذيممسممتخشب ذيم  
 كما يأتي:و  2001و

  َّليممممليتذ فمممرة بصمممهغةات يكمممل ح  نمممممممايكرإيتر ممممن ذيعي  10و تلميممملتمممهللا Loading dye 2و 
 فر ذيل  الي  هضعإإ   ايكرإيترم
 شهللا ذيقيماس س  ستعمل ٱDNA ladder فمرة ذألإيمو زإ  لا م أ المي ذيل    2000 – 100و لبمهللاب

مع ذيلبمضم  إ ة  خمذيم  مضإ ة مقاإنة حبهللا ذيمن دالل  هللا خَّ ذيم   DNAتج  إ حبهللا ايقياس ن
   Markerقياس وذيهللا شَّ ة يس  ذألإزذن ذيبزي يَّ 

   ذي ذإ   ملشضل ذيترحيلالي إإز كاهالم ذألغمر TBE Buffer 1و تتركيزX إصل هيو   حتو
إ طمممه حكمممام إ مغطممماء ذيترحيمممل ب  بعممم   يمممإ إضمممع سمممطع ذي مممالم تمممهللا تغطيمممة ذ  مشمممهللا  5 – 3و
ممه  مشيمة ذيك ر مائي إت ايتيماإإذإصمل ب  Power supplyو ذيق إةمب ز أللطاب ذيك ر ائية بذ

     ليقة60ومهير يم ة   مشي  80إ والضيه إتيا  100وذيترحيل بفرع ال   
   ن إالض   كلسذي الم يش تهللا اللبنت اء  مشية ذيترحيل هبع DNA مص إ ذألشعة مستعمال ب 

   U.V Transilluminatorوالضع ذيهنفسبية 

 Statistical Analysisالتحليل الحصائي : 3-2-13
ال إيمممة وتهضيمممب  الميمممع ذينتمممائج يمعمممايير ذي إذسمممة ذيلاييمممة تضذسمممطة ترنمممامج ذيب إيمممة يسمممطع تمممهللاَّ 
ش شممه  Excel-2013ذيمكتممب و ضمممن حزمممة  Data Analysisتيانممات ذينتممائج بمسممتخ ذم ذأل ذة     إح 

ذيمضالممض ة الممي ذيض ممائس ذإلضمماالية يهرنممامج ذيب إيممة وذيبسمماإ   Analysis ToolPak إذت ذيتلشيممل ٱ
مم   تصممميهللا ٱ    ه   2016 كتصممميهللا تبريهممي يهيانممات ذينتممائج  ال مماًل  ممن  (CRD) ذيعلممضذئي ذيكامممل ت م 

يتل يمم  ذيفممرإع ذيمعنضيممة  نمم    LSDو لممل الممرع معنممضأ ٱذيمقاإنممة تممين ذيمتضسممطات بمسممتخ ذم هدتهمماإ 
   Steel et al., 1997و  P ≤ 0.05مستض  هحتمال و
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 Results and Discussionالنتائج والمناقشة                        : 4
 Isolation and Diagnosis: العزل والتشخيص 4-1

تسمبيل   P < 0.05و ةمعنضيمذي  مرت نتمائج ذيتلشيمل ذإلحصمائي يشعمزل ذألإيمي  نم  مسمتض  ٱ
زجت ذيهكتيريمممة  نممم  إحممم ذت ذيمممرنين ذيمغناطيسمممي مممممماإنًة باإلنممما  يشعمممممممهة  مممزل ممممن ذيممم كضإ مق  شمممو نسممم

مقاإنًة تنسهة حامشي ذألغ ية  ي  نع مه نسهة ذإلنا  ٱإذيمفرذس ذيلشزإني إذألشعة ذيسينية  الي حين 
حمممرزت   شمممو نسمممهة ممممن بمممالي ذيمبممماميع ذألدمممر  ليممم  ذي إذسمممة  هممم ذ إ نَّ نسمممهة ٱذيممم كضإ ذيعاييمممة إذيتمممي 

ذي كضإ هيو ذإلنا  تقاإ ه نض ًا ما الي إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي إذيليء  ذتى ينطهمق  شمو مبممض تي  
ذيمبممض تين إكم يإ ذيم كضإ ممع ذيمفرذس ذيلشزإني إذألشعة ذيسينية من حيث تقاإب نسهة ذإلنا   ن  

 ذيفاإع ذيمعنضأ اليما تين ما 

 
 (200العدد الكلي = بحس  جنس العاملين من مصادر العزل ) البكتيرية العينات: توزيع 1-4شكل 

إيمكممن تفسممير نتممائج تضزيممع ذيعممزجت ذيهكتيريممة بلسممب الممن  ذيعممامشين مممن مصمما إ ذيعممزل هيممو 
طهيعممة ذيعممامشين الممي تشممإ ذيضحمم ذت إممما يترتممب  شي مما مممن  مشيممات نظاالممة إتعقمميهللا متكممرإة  إ  مم م  ا  

  إمن ال ة حامشي ذألغ يةال اًل  ن طهيعة ذيعمل إنض ى  ذيمل   يبن  ذي كضإ  شو ذإلنا  كما الي 
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ذيمهاشمر تمين ذيمرضمو إذيعمامشين المي ذيضحم ذت ليم  ذي إذسمة لم  تكمضن ذيسمهب  ذيتمماسر  الدنَّ  مشية دٱ
  مممن  إإ الممي نقممل ذيمسممههات ذيمرضممية  ذدممل إحمم ذت ذيتممماسهمم ه  ي ممما ي مما و مشيممة  الممي نتيبممة ذيعممزل

ذيممرنين ذيمغناطيسممي  إذيمفممرذس ذيلشزإنممي  إذألشممعة ذيسممينية  إذيتممي تمتمماز بمسممتض   ممال  مممن ذينظاالممة 
  ذت ذيمستض  ذيمت ني الي  يإ ذيمبال  حامشي ذألغ ية إذيتعقيهللا  شو دال  

خ  صه ذيعزجت ذيهكتيرية لي  ذي إذسة من دالل زإذ  ت ا إتنقيت ا ٱ تما ًذ  شو ذيخصائب كما ش 
مم ت دصمممائب ذيفلمممب  ذيمزإ يممة يشمسمممتعمرذت ذيناميمممة  شممو ذألإسممماة ذيصمممشهة  هيممو الانمممب  يمممإ ٱ ت م 
ن ا بمشضن كرذم  كمما  ذيمب رأ ب غية ذيتعرش   ياني ًا  شو ٱشكال ذيخاليا ذيهكتيرية ذيمعزإية إترتيه ا إتشضَّ

حيضيمة إلكممال  مشيمة ذيتلمخيب يشعمزجت ذيهكتيريمة إتمييمز ذألنمضذ  ٱست عم ل  طيفًا من ذإلدتهماإذت ذيكيمض 
ه   ٱتمممم ت الميممممع ذيعممممزجت    1-4ذيتابعممممة يشبممممن  ذيضذحمممم   نمممم  بعممممض ذإلدتهمممماإذت ذيتفريقيممممة والمممم إل 

لمم إت ا  شممو ٱنتمما   Enterococcus faecalisإ  Streptococcus pyogenesصمة  مم ذ لخَّ ذيم  
بلممكل القا ممات غازيممة  اليممما ٱ  ممرت الميممع  H2O2مممن  O2ر ٱنممزيهللا ذيكتمماييز ذيمم أ يعمممل  شممو تلريمم

 .Pseudomonas sppإ  .Micrococcus sppذيعمزجت نتيبممة سممايهة إلدتهمماإ ذألإكسمي يز  مم ذ 
ما ٱت تمى  الميمع ذيعمزجت ممن  م م ٱنتاال ما إلنمزيهللا مخثممر  ذيتمي ٱ طمه نتيبمة مضالهمة يإلدتهماإ  ال ماًل  مَّ

ممرة يشمممانيتضل  إن ذألنممضذ  ذألدممر  ذيتابعممة  Staph. aureusذيهالزممما  مم ذ  ممزجت  ذيمنتبممة يممى  إذيم خم  
بقمم إت ا  شممو تخميممر ذيكشضكممضز الممي غيمماب  Staph. aureusيبممن  ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة  ه   ت عممر  

 من بعمض  Staph. aureusذألإكسبين إٱنتا  ذيلمامض إذيم أ ممن داليمى يمتهللا ذيتفريمق تمين  مزجت 
 ,Bairdتمتاز بى  من ل إة  شو تلمشل ذيمشضحة إتخمير ذيمانيتضل و  ي ما Micrococcusٱنضذ  الن  

ذيمكضإذت ذيعنقض ية كانه غير لا إة  شو تخمير  الميع ذيعزجت إداصةً     ال اًل  ن  يإ الدنَّ 1996
إ  .Pseudomonas sppامض مقاإنممممًة مممممع  ممممزجت   ذيلمممماإٱنتممممتضالممممض  ذألإكسممممبين  ذيسممممكريات

Escherichia coli  إKlebsiella pneumoniae  ذيتي ٱ  رت دال   يإ  إ ن  ٱالرذء ٱدتهاإ
ٱنتما  ٱنممزيهللا ذييضإيمما يشعممزجت كانممه بع مم ا منتبممة يمى إذيممهعض ذآلدممر غيممر منتبممة إذألمممر  ذتممى ينطهممق 

 تضذسممطة ذيعممزل متضذالقممة مممع ممما تممهللاَّ إإإ ه   شممو بممالي ذإلدتهمماإذت ضمممن ذيبمم إل  ذتممى  إالمماءت نتممائج 
MacFaddin إ    2000وPrescott  إ 2005وإالما تممممممى  Forbes شممممممو   2007إالما تممممممى و 

  ذيتضذيي
زت  مشيمممة ذيتلمممخيب ذيمممم كضإة سمممشفًا يشعمممزجت ذيهكتيريمممة ذيتابعمممة يبمممن   إممممن الانمممب مممز   آدمممر    

المي تلمخيب ذألنمضذ  ذيتابعمة ي م ذ ذيبمن   ي مما  .API-20 Staphذيمكضإذت ذيعنقض ية بمستعمال نظام 
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زإ ي من سر ة إ لة الي ذيكلس  ن ذينض  ذيهكتيرأ ال اًل  ن ذيتقشيل من  مشية ذيتشض  ذيم يتميز بى  
ذيعزجت ذيهكتيرية بصضإة متطابقة مع هدتهاإذت ه ذ ذينظام  إت رالممه    ه   كان تفا الت 1-4وصضإة 

ضإ تمممممهللاَّ تفسممممميرها تضذسمممممطة  ييمممممل ذيتلشيمممممل ذيمصمممممذيتمممممي إلمممممام مطابقمممممة ينتيبمممممة ذيتفممممما الت ٱبعممممم ها هيمممممو 
Analytical profile index  نظام ذيمرالق معAPI-20 Staph.  2ومشلق   

 : الختبارات المجهرية والكيموحيوية للبكتريا المعزولة1-4جدول 
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1 Staph. epidermidis 23 + + - - - - +  * * * * 

2 Staph. haemolyticus 21 + + - - - - - + * * * * 

3 Staph. aureus 13 + + - + - + + + * * * * 

4 Staph. xylosus 6 + + - - - -   * * * * 

5 Staph. capitis 5 + + - - - - - + * * * * 

6 Staph. hominis 1 + + - - - - +  * * * * 

7 Micrococcus spp. 35 + + + - * *  - * * * * 

8 Streptococcus pyogenes 13 + - - - * * + β * * * * 

9 Enterococcus faecalis 9 + - - - * * - * - * * - 

10 Pseudomonas spp. 5 - + + - K/K -gas * ± β - - - + 

11 Escherichia coli 2 - + - - A/Agas * - - + + - - 

12 Klebsiella pneumoniae 2 - + - - A/Agas * + - - - + + 

 ذيكشضكضز إذيالكتضز إتنتج ذيغاز    ر خم   ت  : A/Agas: ج ت خم  ر إج تنتج ذيغاز  K/K –gas  ر ذيكشضكضز إتنتج ذيغازخم   : ت  K/A  ت ل  شو   م هالرذء ذيفلب *
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 ألنواع جنس المكورات العنقودية .API-20 Staph: نتائج التشخيص بنظام 1-4صورة 
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  إذيخاصممة تتضزيمممع ذيعممزجت ذيهكتيريمممة بلسممب منممماطق 2-4تيَّنممه ذينتممائج ذيمممضذإ ة الممي ذيبممم إل و
اءت الممي ذيمرتهممة ذألإيممو تتسممبيش ا   شممو نسممهة ممممممضإذت ذيعنقض يممة المممممممممممممم زي مما مممن ذيبسممهللا  نَّ بكتريمما ذيمك

تنسمممهة  .Micrococcus spp%  تشت مما بكتريمما 50 34 ممزل مممن الميممع منمماطق ذيبسممهللا  ه   تشغممه 
شه بكتريما 50 4تنسمهة  E. faecalis% إ 50 6تنسهة  S. pyogenes%  هللاَّ 50 17 %  اليمما سمبَّ

Pseudomonas spp.  ال ماًل  من تسماإأ ك مال ذينمض ين 50 2نسهة  زل تشغه %E. coli  إK. 

pneumoniae  شه نسمممهة 00 1المممي نسمممهة ذيعمممزل ذيتمممي تشغمممه مممب   % 50 32%  شمممو ذيتمممضذيي  كمممما س 
 يشعينات غير ذيلاإية  شو  أ نمض مب رأ  إ  زجت بكتيرية 

ل  ٱإاليمما يخمب   .Staphإ  Staph. epidermidis ذينض مان نمضذ  ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة السمبَّ

haemolyticus  شممو ذيتممضذيي مقاتممل تسممبيل ذينسممب 50 10إ  50 11  شممو نسممهة  ممزل تشغممه   %
إ  Staph. xylosusإ  Staph. aureusيألنممضذ   %50 0إ  50 2إ  00 3إ  50 6ذيم ضيممة 

Staph. capitis  إStaph. hominis   ممما نسمممهة ذيعممزل ممممن ذيبسممهللا ومنممماطق ذيعمممزل  بايترتيمممب 
%  شمو ذيتمضذيي 62 4إ  54 1سب   ت ن  ي ا الي ذيبرإح إذإل إذإ  إذت ذين  2-4الي الحظ من ذيب إل و

%   شممو 92 36إ  77 30إ  15 26إتفا  مما بلممكل  مطَّممر   الممي ذألنممس إذيبشمم  إذأل ن  ه  تشغممه ٱإ 
 ذيتضذيي 

 البكتيرية بحس  مناطق عزلها من الجسم   العينات: توزيع 2-4جدول 

 البكتيرية العينات
النسبة  البكتيرية بحس  مناطق العزل العيناتن س  

)%(  الكلية
 للعينة

 النسبة الكلية
 جروح ٱدرار جلد ٱذن ٱنف )%( للجنس

Staph. epidermidis 86.95 8.70 4.35 0.00 0.00 11.50 

34.50 

Staph. haemolyticus 85.71 14.29 0.00 0.00 0.00 10.50 

Staph. aureus 38.47 30.77 15.38 7.69 7.69 6.50 

Staph. xylosus 83.33 0.00 16.67 0.00 0.00 3.00 

Staph. capitis 60.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2.50 

Staph. hominis 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 

Micrococcus spp. 37.14 5.71 54.29 0.00 2.86 17.50 17.50 

S. pyogenes 23.08 7.69 69.23 0.00 0.00 6.50 6.50 

E. faecalis 0.00 0.00 33.33 66.67 0.00 4.50 4.50 

Pseudomonas spp. 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 2.50 2.50 

E. coli 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00 1.00 

K. pneumonia 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00 1.00 

No growth 26.15 36.92 30.77 4.62 1.54 32.50 32.50 

 %100 4.00 7.00 27.50 19.00 42.50 لمنطقة العزل النسبة الكلية )%(
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ع ذيمعنممضأ و  2-4إمممن دممالل ذيلممكل و   يبممن  ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة P < 0.05يظ ممر ذيتفممضَّ
الناس إذألنضذ  ذيهكتيرية ذألدر   ه   حقَّمق  وه   ذي إذسة  بمق ذإ م ا س  إ   شو لشياًل من بالي ذأل

% مقاإنًة تهالي ذألالناس إذألنضذ  ذيهكتيرية ذألدر  لي  ذي إذسمة  كمما تفضلمه 11 51نسهة  زل تشغه 
% معنضيممًا  شممو مبمممل ذينسممب ذألدممر  93 25إذيهايغممة  .Micrococcus sppنسممهة ذيعممزل يبممن  

إ  S. pyogenes%  نمم  48 1إ  48 1إ  70 3إ  67 6إ  63 9إذيتممي تشغممه   يهممالي ذألنممضذ 
E. faecalis  إPseudomonas spp.  إE. coli  إK. pneumonia  مما  نم     شمو ذيتمضذيي 

ع 3-4زل تممين ذألنممضذ  ذيتابعممة يبممن  ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة وشممكل مممممممسممب ذيعاإنة ن  مممممممممق عنضأ مممممذيم  الممايتفضش
إ  Staph. epidermidisة ذألإيمو مممممممرزت ذألنممضذ  ذيثال مممممممممحٱإذضملًا اليمما تين ما  ه     P < 0.05و

Staph. haemolyticus  إStaph. aureus   84 18إ  43 30إ  33 33سممب ذأل شممو ذين %
إ  70 8يمة يألنممضذ  ذألدممر   شمو ذيتممضذيي إ فماإع معنممضأ اليمما تين مما  ال ماًل  ممن تسمبيل ذينسممب ذيمت ن   

  ذتى ذيلكل % إكما هي إذإ ة الي 45 1إ  25 7

 
 (135العدد الكلي= جناسها )ٱالبكتيرية بحس   العينات: توزيع 2-4شكل 
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LSD (P ≤ 0.05) = 0.29 
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 (69نواعها )العدد الكلي= ٱ: توزيع عزالت المكورات العنقودية بحس  3-4شكل 

ذيمضذإ  المي  عزل ليم  ذي إذسمة إتفضل ما ذيمعنمضأ ذي سب  هنَّ ذيسهب إإذء ص ذإة ذيمكضإذت ذيعنقض ية ين  
م سممهب مرضممي إذسممع ذيطيممس و تضذالمم ها كنهيممه طهيعممي الممي ذيبسممهللا إ ذألشممكال ذيممم كضإة سممشفًا ي عممز  هيمم

نلاء ذيعايهللا  هيو الانب  يإ المنَّى مع زيا ة ذإلسمتيطان إذإلسمتعماإ ٱينتلر  شو نطاع  إذسع الي الميع 
تمممنخفض ذيقممم إذت ذيمنا يمممة  ألنضذ ممى  تمممز ذ  ذيسمممالجت ذإلنت ازيمممة منمممى بايتضذالممم  إذيظ ممضإ داصمممًة  نممم ما

متال  ذيمسهب ذيمرضي مبمض ة من  ضذمل ذي رذإة  ذت ذيفعل ذيمرضي ذيمهاشمر ال ماًل ٱيشم يس إ 
 Stryjewski andو سممهة الممي ذيمبتمممع إذيمستلممفياتتكمممن ذيمسممههات ذيرئيسممة يشعمم إ  ذيم ه   ممن  مم    

Corey, 2014; Zasshi, 2004 نتممائج ذي إذسممات ذيسممابقة    إ نمم  مقاإنممة ذينتممائج ليمم  ذي إذسممة مممع
 Ocokoru  إ 2013و Aziz  إ 2013الممممممضذ  و   إ2013تظ ممممممر ذينتيبممممممة متضذالقممممممة مممممممع الهمممممماإ و

  ممممن حيمممث تسمممبيل   شمممو نسمممهة  مممزل يشمكمممضإذت ذيعنقض يمممة ممممن 2017  إحسمممن و2015إالما تمممى و
ذيسممهب الممي إيرالممع   ن  إذيبشمم   إذإل إذإ  إذيبممرإح  نممس  إذٱلمنمماطق ذيبسممهللا ذيملمم  ة ليمم  ذي إذسممة وذٱل

إتبعش مما لمما إة  شممو زيمم  مممن ضممرذإت ا يع يمم  مممن ذيعضذمممل ذيتممي ت  مممتال  ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة ذٱ يممإ هيممو 
  التعممم  ذإلنزيممممات إذحممم ة ممممن  ضذممممل ذي مممرذإة ذيتمممي تنتب ممما ذيهكتريممما ومثمممل مختشفمممة ذيتضذالممم  المممي تي مممات  

إتلشيش مما هيممو  ناصممرها يممب تلطمميهللا ذيمركهممات ذيع ممضية ذيمعقمم ة ذيتركذيكتمماييز إذييممضإيز  إتعمممل  شممو 
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   هيمو الانمب  يمإ المدنَّ تكيف ما ممع  إالمات ذيلمرذإة ذيضذط مة Baron and Finegold, 1995ذألإييمة و
يبم ذإ ذيخشيممة ٱمتالك ما م  إ مرإ  ذيعمي  ذيباالمة  إ ذيرطهمة إكم يإ ذيمشليمة ذيعاييمة ممن ال مة  إ °10و

ذيم الا  ممن  همهللا إسمائل  تعم   دمر  ٱ يشملفظة ممن ال مة  بعض سالجت ا إتكضين زمضزية إ حماية ٱكضسيشة 
 ;O'Riodan and Lee, 2004و ضممم  ذأل   ذيكيميمممائي إذيميكمممانيكيإذيلمايمممة ذيتمممي تتخممم ها 

MacFaddin, 2000   

 المظهري عن بعض عوامل الضراوة الكشف: 4-2
Phenotypic Investigation of Some Virulence Factors   

 Haemolysin Production الهيمواليسين نتاج: ٱ4-2-1
  لاتشيمممة ذألنمممضذ  ذيتابعمممة يبمممن  ذيمكمممضإذت 3-4 نممماه وٱيظ مممر ممممن ذينتمممائج ذيمممضذإ ة المممي ذيبممم إل 

نتممما  ذي يمضجيسمممين ذيلمممال يشممم م بك مممال نض ي مممى ذأليفممما إذيهيتممما  إ   مممرت نتمممائج ذيتلشيمممل ٱذيعنقض يمممة  شمممو 
شه  57ذإلحصائي يشهيانات  نى  من ذيمبمض  ذيكشي يشعزجت و ب   %   زية م نتبة 23 91و 52 زية  س 

 57%   ممزجت م نتبممة يشنممض  تيتمما  إمممن الانممب آدممر الممدنَّ ذيعممزجت ذيكشيممة و77 8و 5يشنممض   يفمما مقاتممل 
نتا  ٱ%   زية كانه م نتبة يشنض  تيتا من ذي يمضجيسين مقاتل   م 63 52و 30 زية  نصف ا تقريهًا 
مممن  Staph. epidermidis ممزجت يممع همم ذ إ نَّ الم %  يمم يإ ذينممض  37 47و 27ذينصممس ذآلدممر 

مممن  α-haemolysinم يمم إذضلمممممممة ة معنضيممةمممممممممممًا إ  جيمممممممنتاالٱو مصمممممممممما إ  زي مما ذيمختشفممة كممممممانه   شمم
ß-haemolysin نتبممه  ممزجت ٱ  الممي حممينStaph. haemolyticus  ذيمعزإيممة مممن إحمم ة ذيممرنين

له معنضيًا الي %  29 14متساإية  سب  ن  ذيمغناطيسي ك ال ذينض ين يش يمضجيسين إ    يم نتاال ا ٱتينما تفضَّ
α-haemolysin  نتاال مما يشنممض  ذآلدممر  ٱ شممو حسمماب حممامشي ذألغ يممة مممن إحمم ة ذيمفممرذس ذيلشزإنممي إ

ممممن إحممم ة ذألشمممعة  ß-haemolysinذيمنتبمممة يمممم  Staph. haemolyticusإ ايمقاتمممل المممدنَّ  مممزجت 
 Staph. aureus  إاليمما يخمب α-haemolysinذيسينية كانه   شو معنضيًا من مثيشت ما ذيمنتبمة يمم 

لمه معنضيمًا  شمو ذيم   α-haemolysinالدنَّ      زجت ا ذيمنتبة يمم   ß-haemolysinبمة من ما يمم نت  تفضَّ
   تي     نَّ الميع إحامشي ذألغ ية  ن  مصا إ  زي ا وإح ة ذيرنين ذيمغناطيسي  إح ة ذألشعة ذيسينية 

القممط إذألمممر  ذتممى  ß-haemolysinنتبممه ٱمممن إحمم ة ذيمفممرذس ذيلشزإنممي  Staph. aureus ممزجت 
-αه   كانممممه الميممممع ذيعممممزجت م نتبممممة يممممم حممممامشي ذألغ يممممة يممممنعك  بلممممكل  تممممام مممممع ممممما هممممض  شيممممى الممممي 

haemolysin  القط 
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 αعلدى ٱنتداج الهيمواليسدين عزلهدا بحس  مصدادر  عزالت المكورات العنقوديةقابلية : 3-4جدول 
 مظهريا   ßو 

  زجت ذيمكضإذت ذيعنقض ية
 بلسب مصا إ ذيعزل

ذيع   
 ذيكشي

ذيعزجت ذيمنتبة 
 يشنض 

α 

ذيعزجت غير 
ذيمنتبة يشنض  

α 

ذيعزجت ذيمنتبة 
 يشنض 

ß 

ذيعزجت غير 
 ذيمنتبة يشنض 

ß 

 % ذيع   % ذيع   % ذيع   % ذيع  

Staph. 

epidermidis 

 إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي

23 

7 30.43 0 0.00 2 8.70 5 21.74 

 21.74 5 4.35 1 0.00 0 26.09 6 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 8.70 2 21.74 5 0.00 0 30.43 7 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 4.35 1 8.70 2 0.00 0 13.04 3 حامشي ذألغ ية

Staph. 

haemolyticus 

 ذيرنين ذيمغناطيسيإح ة 

21 

3 14.29 0 0.00 3 14.29 0 0.00 

 4.76 1 28.57 6 0.00 0 33.33 7 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 4.76 1 23.81 5 9.52 2 19.05 4 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 9.52 2 14.29 3 0.00 0 23.81 5 حامشي ذألغ ية

Staph. 

aureus 

 إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي

13 

2 15.38 1 7.69 1 7.69 2 15.38 

 0.00 0 7.69 1 7.69 1 0.00 0 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 30.77 4 7.69 1 7.69 1 30.77 4 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 30.77 4 0.00 0 0.00 0 30.77 4 حامشي ذألغ ية

 47.37 27 52.63 30 8.77 5 91.23 52 57 المجموع الكلي

LSD (P  ≤ 0.05) 
 ذينسب ذيم ضيةيشمقاإنة تين 

 44 1يشقرذءذت ذألالقية = 
 ذينسب ذيم ضيةيشمقاإنة تين 

 .N.Sذيعمض ية = شقرذءذت ي

نتاال ما يإلنمزيهللا ذيلمال يشم م ٱهنَّ ذيسهب إإذء ذيتغاير تين ذيعزجت ذيتابعمة يشمكمضإذت ذيعنقض يمة المي 
وذيهكتريمما  إنض  مما إالا ممى  هيممو مصمم إ ذيمم م ال مماًل  ممن مصمم إ ذيعزيممة ٱبك ممال نض يممى  إ  حمم هما يمكممن 
 .Staph نتمما   ممزجتٱمممن   2012إالما تممى و Kahalidنتممى  نتممائج إطريقممة ذيفلممب  إهمم ذ ممما تيَّ 

epidermidis و ا زجت مممم الميممممع نتبممممهٱ  ذيتممممي 2014يش يمضجيسممممين إكمممم يإ ذيلمممممرأ وStaph. 

haemolyticus  إStaph. aureus مممالإًة  شمممو  يمممإ القممم  تيَّنمممه 100  يش يمضجيسمممين تنسمممهة   %
 .Staphإ  Staph. haemolyticus  ذيتلشيل ذيتام يش م تضذسطة الميع  زجت 2017نتائج حسن و

aureus   ذيم نتبمممممة يشنمممممضß  ممممممع  مممممزجت 80ل هيمممممو نخف مممممه نسمممممهة ذيتلشمممممٱتينمممممما %Staph. 

epidermidis ة سممشفًا تي مم    نَّ نتممائج ذي إذسممة ذيلاييممة المماءت   إهمم ذ لمم  يعممض  هيممو نفمم  ذألسممهاب ذيممضذإ 
 نتا  ذيعزجت ذيهكتيرية إلنزيهللا ذي يمضجيسين ذيلال يش م ٱمتضذالقة مع نتائج ذي إذسات ذيم كضإة الي 
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 Capsaule Formation: تكوين المحفظة 4-2-2
ألنمضذ  ذيمكمضإذت    نَّ لاتشيمة ذيعمزجت ذيهكتيريمة 4-4 شاإت نتمائج ذيتلشيمل ذإلحصمائي يشبم إل و
  زيممة  ه   تشممغ   57 زيممة مممن مبمممل  29% يممم 88 50ذيعنقض يممة  شممو تكممضين ذيملفظممة تشغممه نسممهت ا 

%   مممزجت  نممم  إحممم ة 39 17و 4ذيمكضنمممة يشملفظمممة  Staph. epidermidis  شمممو  ممم   يعمممزجت 
 Staph. haemolyticus%   ممزجت مكضنممة يشملفظممة مممن 05 19و 4ذيممرنين ذيمغناطيسممي مقاتممل 

ذيمكضنة يشملفظمة متسماإية المي  Staph. aureusالي حين كانه  زجت   حامشي ذألغ يةعزإية من م
ه   تشغمه  حمامشي ذألغ يمة ن  إح تي  ذيرنين ذيمغناطيسي إذألشعة ذيسمينية ال ماًل  من  سب  ذأل  ذ  إذين  

ذيمعزإيمة  Staph. epidermidis%   زية  هيو الانب  يإ يهللا ت سبَّل  أ لاتشية يعمزجت 38 15و 2
ذيمعزإية  Staph. aureusنخفاض ا هيو  زية إذح ة من ٱ شو تكضين ذيملفظة إ  حامشي ذألغ يةمن 

ن 69 7ممممن إحممم ة ذيمفمممرذس ذيلشزإنمممي تنسمممهة  %  كمممما  نَّ ذينسمممهة ذيكشيمممة يكمممل نمممض  ليممم  ذي إذسمممة مكمممض  
 .Staph مممممزجت  ممممممن  10% و47 43يشملفظمممممة ممممممن مبممممممل مصممممما إ ذيعمممممزل ذيمختشفمممممة تشغمممممه 

epidermidis  زيمة  ممن  12% و14 57إ Staph. haemolyticus  مزجت   7% و85 53إ 
 Al-Rubaey شمممو ذيتمممضذيي  إالممماءت تشمممإ ذينتمممائج مقاإ مممة نض مممًا مممما ينتمممائج  Staph. aureusممممن 

شه 2007إالما تممى و لمما إة  شممو تكممضين ذيملفظممة  إنتممائج  Staph. aureus% مممن 42  ذيتممي سممبَّ
نمه  زجت ما 2017حسن و يشملفظمة تنسمهة  Staph. aureusإ  Staph. haemolyticus  ذيتي كضَّ

  ذيتمي 2014 %  شو ذيتضذيي  المي حمين الماءت ذينتمائج غيمر متضذالقمة ممع نتمائج ذيلممرأ و35إ  25و
نمه الميمع  زجت ما و   Staph. aureusإ  Staph. haemolyticusإ  Staph. epidermidisكضَّ
ن  زجتمممممممى  2014و Al-Hiluنتمممممممائج إ  % 100ذيملفظمممممممة تنسمممممممهة   .Staph  ذيتمممممممي يمممممممهللا تكمممممممض  

haemolyticus بعمزجت    ذيخاصممة2017   مالإًة  شممو  يمإ المدنَّ نتممائج حسمن ويشملفظمةStaph. 

epidermidis  ن ذيملفظممة ذيتممي طاللممًا كانممه  شممو دممال  مممع نتممائج ذي إذسممة ذيلاييممة ٱذيتممي يممهللا تكممض  
نممه ذيملفظممة تنسممهة  %  إذيسممهب إإذء تشممإ ذيتغممايرذت لمم  يعممض  هيممو منمماطق ذيعممزل يألنممضذ  47 43كضَّ

ذيهكتيريممة إمصمما إها  ي ممما يشملفظممة مممن  إإ إلممائي إحممامي يشخشيممة ذيهكتيريممة مممن ذيظممرإ  ذيخاإاليممة 
تعم  ة بلمكل ممن سمكريات م تكضن ا بسهبكسات ا صفة ذيمقاإمة يشبفا  إ مشيات ذيهشعمة ٱال اًل  ن 

هللا ممممرإإ ذيبزي مممات ممممن دمممالل غمممال  ذيخشيمممة  ل  مشيمممة ذإلسمممتعماإ ذيهكتيمممرأ إت مممنظ   طهقمممة مخاطيمممة ت سممم   
   Ganal et al., 2007; Taylor and Roberts, 2005و
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 تكوين المحفظة مظهريا  على عزلها بحس  مصادر  عزالت المكورات العنقوديةقابلية : 4-4جدول 

ذيع    بلسب مصا إ ذيعزل زجت ذيمكضإذت ذيعنقض ية 
 ذيكشي

ذيعزجت غير 
ذيمكضنة 
 يشملفظة

ذيعزجت 
ذيمكضنة 
 يشملفظة

ذينسهة ذيم ضية يشعزجت 
 ذيمكضنة يشملفظة

Staph. epidermidis 
(n = 23) 

 17.39 4 3 7 إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي

 13.04 3 3 6 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 13.04 3 4 7 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 0.00 0 3 3 حامشي ذألغ ية

Staph. haemolyticus 

(n = 21) 

 14.29 3 0 3 إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي

 14.29 3 4 7 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 9.52 2 4 6 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 19.05 4 1 5 حامشي ذألغ ية

Staph. aureus 

(n = 13) 

 15.38 2 1 3 ذيمغناطيسيإح ة ذيرنين 

 7.69 1 0 1 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 15.38 2 3 5 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 15.38 2 2 4 حامشي ذألغ ية

 29 29 28 57 ذيمبمض  ذيكشي

LSD (P ≤ 0.05)  = 0.013للعزالت المكونة للمحفظة 

 Biofilm Formation: تكوين الغشاء الحيوي 4-2-3
لاتشيممة ذيعممزجت ذيهكتيريممة ذيمعزإيممة مممن مصمما إها ذيمختشفممة  شممو تكممضين ذيغلمماء ذيليممضأ تتضضممع 

   ه   تشغ  ذيمبمض  ذيكشي يشعزجت ذيمكضنة يشغلاء ذيليضأ 5-4ت جيت ا ذإلحصائية من دالل ذيب إل و
  زيمة 23صمل ٱ زيمة ممن  14% ال اًل  ن  يإ المدنَّ 18 70 زية إ نسهة  57 زية من  صل  40

نممه ذيغلمماء ذيليممضأ  أ تنسممهة  Staph. epidermidisتابعممة يممم  % مممن ذيعمم   ذيكشممي الممي 87 60كضَّ
 Staph. haemolyticus زيممة يممم  21%   ممزجت القممط مممن مبمممض  80 23و 5حممين كانممه هنمما  

نة يشغلاء ذيليضأ  هيو الانب  يإ تكضين غايهية ذيعزجت ذيتابعة يم  يشغلاء  Staph. aureusغير مكض  
%   مزجت القمط كانمه   يممة ذيقاتشيمة  شمو تكمضين 07 23و 3%   مزجت  م ذ 92 76و 10ضأ ذيلي

ذيغلاء ذيليضأ  إ ن  مقاإنة نتائج ذي إذسة ذيلايية مع نتائج ذي إذسات ذألدر  تظ ر متضذالقة مع نتائج 
Silva بخصضص  مزجت 2013إالما تى و  Staph. haemolyticus  نمه ذيغلماء ذيليمضأ ذيتمي كضَّ
إالما تمى  Al-Omari% يعزجت ذي إذسمة ذيلاييمة  إمتضذالقمة ممع نتمائج 14 57% مقاإنًة تم 60 تنسهة
نمممة يشغلممماء ذيليمممضأ تنسمممهة  Staph. aureus  بخصمممضص  مممزجت 2013و % مقاتمممل 50 87ذيمكض  

نمممة يشغلممماء  Staph. epidermidis% يشعممزجت ليممم  ذي إذسمممة   مممما بخصمممضص  مممزجت 92 76 ذيمكض  
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شتى نتمممائج 47 43ذيليمممضأ تنسمممهة    ممممن نسمممهة 2014و Al-Hilu% البممماءت   شمممو نض مممًا مممما ممممما سمممبَّ
شتى نتممائج 25   أ ذينسممهة 2017% إكمم يإ نتممائج حسممن و26 كر  إ لممل مممما سممبَّ % يشهكتريمما آنفممة ذيمم  

Gad 60 88  من نسهة تكضين تشغه 2009إالما تى و % 

تكدوين الغشداء الحيدوي علدى عزلهدا حس  مصدادر ب عزالت المكورات العنقوديةقابلية : 5-4جدول 
 مظهريا  

ذيع    بلسب مصا إ ذيعزل زجت ذيمكضإذت ذيعنقض ية 
 ذيكشي

ذيعزجت غير 
ذيمكضنة يشغلاء 
 ذيليضأ 

ذيعزجت 
ذيمكضنة 
يشغلاء 
 ذيليضأ 

ذينسهة ذيم ضية 
يشعزجت ذيمكضنة 
 يشغلاء ذيليضأ 

Staph. epidermidis 

(n = 23) 

 21.74 5 2 7 ذيمغناطيسيإح ة ذيرنين 

 21.74 5 1 6 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 13.04 3 4 7 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 4.35 1 2 3 حامشي ذألغ ية

Staph. haemolyticus 

(n = 21) 

 14.29 3 0 3 إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي

 19.05 4 3 7 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 19.05 4 2 6 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 23.81 5 0 5 حامشي ذألغ ية

Staph. aureus 

(n = 13) 

 15.38 2 1 3 إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي

 7.69 1 0 1 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 23.08 3 2 5 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 30.77 4 0 4 حامشي ذألغ ية

 70.18 40 17 57 ذيمبمض  ذيكشي

LSD (P ≤ 0.05)  0.004الحيوي = للعزالت المكونة للغشاء 

ممممن ٱكثمممر ذيسمممهب المممي تكمممضين ذيغلممماء ذيليمممضأ ممممن ل همممل ذيعمممزجت ذيهكتيريمممة ليممم  ذي إذسمممة يعممم   هنَّ 
 ,.Hola et alوكضنى  يلير هيو م   تضذال  ذيهكتريا الي تي ات مشض ة إممرضة   ضذمل ذي رذإة ٱنتلاإذً 

اليعمممل  شممو  ذيم مميسيمم   ذيكامنممة مممن ذيمثهطممات ذيمنا يممة يعمممل  شممو تممضالير ذيلمايممة ي مما   إ  2006
ة  ذيخاليمما ذيهشعميممذيمشت مممات  إ اتيممة تركيممز ذيمممضذ  ذيمغ يممة إحمايممة ذيخاليمما ذيهكتيريممة مممن ذيم مما ذت ذيلي

لاتشيمة ذإلسمتيطان  ذدمل يمكمضإذت ذيعنقض يمة   إممن الانمب آدمر تمتشمإ ذ Garofalo et al., 2007و
ذألغلمممية ذيليضيمممة ذيتمممي تقي ممما ممممن ذيممم الا ات  تضذسمممطة تكضين مممايتصممماع باألسمممطع ذيليمممة إذإلذيم ممميس 

   Ermolaeva et al., 2011وه ي ا ذيم يس إك يإ ذيعال  بايم ا ذت ذيلياتية ذيمنا ية ذيتي ي  
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 ت الحياتيةاكتريا المكورات العنقودية للمضادعن مقاومة ب كشف: ال4-3
Screening of Staphylococcus spp. Resistance to Antibiotics 

 .Staph  مممزجت يبميمممع  P < 0.05و ذيمعنضيمممة ذي جيمممة  4 - 4ول ممممممممممممن ذيلك يضحممممممممممظ  

epidermidis  ذيمعزإية من إح ذت ذيمرنين ذيمغناطيسمي إذيمفمرذس ذيلشزإنمي إذألشمعة ذيسمينية ال ماًل
ممممذيتممممي حممممامشي ذألغ يممممة  ممممن   – Amoxicillinإ  Amikacin ي ممممة مقاإمممممة يم مممما ذت     يممممهللا ت ه 

Clavulanic acid  إGentamicin  إImipenem  إVancomycin  مزجت  تم ت  ٱالمي حمين 
  Penicillin Gإ  Ampicillinإ  Amoxicillinيم ا ذت  ذيكشيةالقط مقاإمت ا  حامشي ذألغ ية

 .Staphبممممممالي  ممممممزجت  تمممممم تٱ  اليممممممما Ceftriaxone%  يممممممم 67 66إمقاإمت مممممما ذيمتضسممممممطة و

epidermidis  الانممب  مممنمقاإمت مما ذي ممعيفة يشم مما ذت ذألدممر  ليمم  ذي إذسممة  إ  حممامشي ذألغ يممةمممن
إ  Amoxicillin ممممممزجت إحمممممم ة ذيممممممرنين ذيمغناطيسممممممي مقاإمت مممممما القممممممط يم مممممما ذت    ممممممرتٱآدممممممر 

Ampicillin  إCefoxitin  إOxacillin  إPenicillin G  إ  43 71إ  43 71باين سممممب
 مقاإمة الكانهرذس ذيلشزإني مممممممممم ما  زجت إح ة ذيمف %   شو ذيتضذيي 43 71إ  71 85إ  71 85

 Penicillin Gإ  Oxacillinإ  Cefoxitinإ  Ampicillinإ  Amoxicillinالقمط يم ما ذت 
إ  33 83إ  33 83إ  33 83إ  33 83إ  33 83سممممب ذيتاييممممة إالممممق  ذين   Trimethoprimeإ 

 Amoxicillinة مقاإمت ا القمط يم ما ذت  طه  زجت إح ة ذألشعة ذيسينيٱ %  بايترتيب  إ 67 66
 Chloramphenicolإ  Ceftriaxoneإ  Cefoxitinإ  Azithromycinإ  Ampicillinإ 
إ  43 71إ  43 71إ  43 71إ  43 71سمممممب ضممممممن ذين   Penicillin Gإ  Oxacillinإ 

    شو ذيتضذيي %43 71إ  43 71إ  14 57إ  14 57
 تمما ًذ  شمو مصم إ ذيعمزل  ٱ من تيانات ذيلكل  ذتى الضذإع إذضملة يمقاإممة ذيعمزجت    ر  كما 

% مقاتمممممل 14 57تنسمممممهة  Chloramphenicolه   لاإممممممه  مممممزجت إحممممم ة ذألشمممممعة ذيسمممممينية م ممممما  
القمط ممن  Trimethoprimeت ت ا  زجت ذيضح ذت ذألدر   إكم يإ مقاإممة ذيم ما  ٱذيلساسية ذيتي 

  حامشي ذألغ يةذس ذيلشزإني إتلس  بالي  زجت ذيضح ذت ذألدر  بما الي ا ل هل  زجت إح ة ذيمفر 

ذيمعزإيمممة ممممن مصممما إها ذيمختشفمممة مقاإمت ممما ذيتاممممة  Staph. haemolyticusتممم ت  مممزجت ٱ
 – 4إكممما هممي إذإ ة الممي ذيلممكل و Penicillin Gإ  Ampicillinإ  Amoxicillinيم مما ذت 

ل  ي مة مقاإممة يم ما ذت 5  – Amoxicillinإ  Amikacin   إي الحمظ  نَّ الميمع ذيعمزجت يمهللا تسمب  

Clavulanic acid إ Gentamicin  إImipenem  إVancomycin  
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يشمقاإمة من مقاإمة  مزجت إحم ة ذيمرنين ذيمغناطيسمي   P < 0.05ذي جية ذيمعنضية وإتتضضع 
مما  مزجت إحم ة 100تنسمهة  Oxacillinإ  Cefoxitinيشم ما ين حمامشي ذألغ يمة إ  % تينمما لاإمت  

  اإ  زجت إح ة ذألشعة ذيسينية مقاإمة إحساسمية ٱ% هيو الانب 14 57ذيمفرذس ذيلشزإني تنسهة 
%  إيضحظ  من تيانات ذيلكل  ذتى مقاإمة  زجت إح ة ذيمفمرذس ذيلشزإنمي يم ما  50متساإية تشغه 

Azithromycin  تبمممماه همممم ذ ذيم مممما  مممممن ل هممممل  ممممزجت ٱاب ذيتلسمممم  %  شممممو حسمممم14 57تنسممممهة
ذيمصمممممما إ ذألدممممممر   ال مممممماًل  ممممممن  يممممممإ الممممممدنَّ  ممممممزجت إحمممممم ة ذيممممممرنين ذيمغناطيسممممممي لاإمممممممه ذيم مممممما  

Trimethoprime  تباهى ٱ  رت بقية ذيعزجت حساسيت ا ٱ% تينما 67 66تنسهة 

من إح ة ذيمرنين  Staph. aureus زجت  مقاإمة  6 – 4  رت ذينتائج ذيضذإ ة الي ذيلكل وٱ
% مقاإنًة بمايعزجت  ذت ما 100تنسهة  Amikacinم ا  ي  P < 0.05ذيمغناطيسي إ لكل  معنضأ و

 Staph. aureus زجت   ه ذ إ نَّ الميع تباهى  ٱ  رت حساسيت ا ٱمن مصا إ ذيعزل ذألدر  ذيتي 
إ  Ampicillinإ  Amoxicillinم ممما ذت % ي100عمممزل ذيمختشفمممة لاإممممه تنسمممهة ممممن مصممما إ ذي

Penicillin G َّم ما ذت % ي100سمه تنسممهة   إتلسAmoxicillin – Clavulanic acid  إ
Imipenem  إVancomycin يم مممما أ  تمممم ت ذيعممممزجت مقاإمت مممما ذيمتفاإتممممة ٱ  إمممممن الانممممب آدممممر 
Cefoxitin  إOxacillin تنسمممب حمممامشي ذألغ يمممة إ   ه   لاإمت مممما  مممزجت إحممم ة ذيمفمممرذس ذيلشزإنمممي
%  تينممما تشغممه نسممهة ذيمقاإمممة يعممزجت إحمم تي  ذيممرنين ذيمغناطيسممي إذألشممعة ذيسممينية 100متسمماإية و
تممم ت  مممزجت إحممم ة ذيمممرنين ذيمغناطيسمممي مقاإمت ممما تنسمممهة ٱ%   شمممو ذيتمممضذيي  كمممما 00 80إ  67 66
 تمم ت ا  ممزجت ذيضحمم ذت ذألدممر  ٱمقاتممل ذيمقاإمممة ذي ممعيفة ذيتممي  Azithromycin% يم ما  67 66

 تباهى  ٱ
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 من المضادات الحياتية ل طّيٍف واسعٍ ( المعزولة من مصادر عزل مختلفة 23)العدد الكلي =  Staph. epidermidis: مقاومة عزالت 4-4شكل 

AK AX AUG AM ATH FOX CRO C CIP DA DO GEN IPM NIT OX P RA TE TM VA

0.00 وحدة الرنين المغناطيسي 71.43 0.00 71.43 28.57 85.71 42.86 0.00 14.29 14.29 0.00 0.00 0.00 14.29 85.71 71.43 28.57 0.00 14.29 0.00

0.00 وحدة المفراس الحلزوني 83.33 0.00 83.33 16.67 83.33 16.67 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 83.33 83.33 33.33 33.33 66.67 0.00

0.00 وحدة األشعة السينية 71.43 0.00 71.43 71.43 71.43 57.14 57.14 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 28.57 71.43 71.43 0.00 0.00 42.86 0.00

0.00 حاملي األغذية 100.00 0.00 100.00 0.00 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 33.33 100.00 0.00 33.33 33.33 0.00
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 للتداخل
LSD (P ≤ 0.05) = 10.54   
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من المضادات الحياتية ل طّيٍف واسعٍ ( المعزولة من مصادر عزل مختلفة 21)العدد الكلي =  Staph. haemolyticus: مقاومة عزالت 5-4شكل 

AK AX AUG AM ATH FOX CRO C CIP DA DO GEN IPM NIT OX P RA TE TM VA

0.00 وحدة الرنين المغناطيسي 100.00 0.00 100.00 33.33 100.00 0.00 0.00 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00 33.33 100.00 100.00 33.33 0.00 66.67 0.00

0.00 وحدة المفراس الحلزوني 100.00 0.00 100.00 57.14 57.14 42.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.14 100.00 0.00 28.57 28.57 0.00

0.00 وحدة األشعة السينية 100.00 0.00 100.00 33.33 50.00 16.67 33.33 0.00 16.67 16.67 0.00 0.00 16.67 50.00 100.00 0.00 16.67 16.67 0.00

0.00 حاملي األغذية 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 40.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 20.00 0.00 0.00
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 للتداخل
LSD (P ≤ 0.05) = 9.82 
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 من المضادات الحياتية ل طّيٍف واسعٍ ( المعزولة من مصادر عزل مختلفة 13)العدد الكلي =  Staph. aureus: مقاومة عزالت 6-4شكل 

AK AX AUG AM ATH FOX CRO C CIP DA DO GEN IPM NIT OX P RA TE TM VA

33.33 وحدة الرنين المغناطيسي 100.00 0.00 100.00 66.67 66.67 33.33 0.00 33.33 33.33 33.33 33.33 0.00 33.33 66.67 100.00 33.33 33.33 66.67 0.00

100.00 وحدة المفراس الحلزوني 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 وحدة األشعة السينية 100.00 0.00 100.00 20.00 80.00 60.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 100.00 0.00 0.00 40.00 0.00

0.00 حاملي األغذية 100.00 0.00 100.00 25.00 100.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 100.00 100.00 0.00 25.00 50.00 0.00
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 للتداخل
LSD (P ≤ 0.05)  = 11.83  
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ممممن  مممرض ينتمممائج مقاإممممة ذيعمممزجت ذيهكتيريمممة يمممهعض ذيم ممما ذت ذيلياتيمممة  آنفممماً إ طمممًا بمممما إإ   
 .Staph  المنَّ  مزجت 6-4إ  5-4إ  4-4در كما هي إذإ ة الي ذألشكال وإحساسيت ا يشهعض ذآل

epidermidis  إStaph. haemolyticus حساسممممممميت ا ذيتاممممممممة يم ممممممما ذت مبمض مممممممة  تممممممم ت  ٱ
 .Staph  إذألمممر  ذتممى ينطهممق  شممو  ممزجت Gentamycinإ  Amikacinذألمينضكاليكضسممي ذت و

aureus   ممم ذ  زجت ممما ممممن إحممم ة ذيمفمممرذس ذيلشزإنمممي ذيتمممي لاإممممه م ممما Amikacin  تنسمممهة تاممممة
تنسممهة  Gentamycin%  إكمم يإ  زجت مما مممن إحمم ة ذيممرنين ذيمغناطيسممي ذيتممي لاإمممه م مما  100و
نعم ذم ٱ  ممن 2017  إحسمن و2014%  إه ه ذينتائج الاءت متضذالقة نض ًا ما ممع نتمائج ذيلممرأ و30

 Staph. haemolyticusإ  Staph. epidermidis نمم   ممزجت  Amikacinذيمقاإمممة يم مما  
  بخصمممضص 2014 نممم  غايهيمممة ذيضحممم ذت  إمتفقمممة ممممع نتمممائج ذيلممممرأ و Staph. aureusإكممم يإ 

  بخصممضص ذيمقاإمممة ي مم ذ ذيم مما  2017إم خايفممة ينتممائج حسممن و Gentamycin  ذيلساسمية يم مما
تمممد ير ذإلشمممعا  المممي غيممماب ذيمضإ مممة ذيم لمممف  رة المممي يمممو ه نممم  ذيعمممزجت  ذت ممما  إذيسمممهب المممي  يمممإ لممم  يعمممض  

يمرتهط وذيمضلمع ذي م    ذيتمي  30S تغيير الي ذيضح ة ذيرذيهضسمضمية ذيثانضيمةذيإلح ذ  ذيعزجت ذيلساسة 
  بعكمم  ذيعممزجت ذيمقاإمممة نتيبممة إالممض  ذيمضإ ممة ذيملممفرة إلحمم ذ  حمم إ  ذيمقاإمممةالتمنممع ذيم مما   ات مم

 ,Hanakiذيهكتيريمة و ذيمقممممممماإمةمسمههًا  ذيلمممممياتيذيتغييمر المي ذيمضلمع ذي م   إذيم أ يمرتهط بمى ذيم ما  

2004   
ات إذيسيفايضسممهضإينات  إاليممما يخممب مقاإمممة ذيعممزجت ذيهكتيريممة يم مما ذت ذيهيتاجكتممام وذيهنسممشين

 ذيتاممممة يم ممما ذت حساسممميت ا Staph. aureusإ  Staph. haemolyticus تممم ت  مممزجت  القممم 
 .Staphال مممماًل  ممممن مقاإمممممة  ممممزجت   Penicillin Gإ  Ampicillinإ  Amoxicillinو

epidermidis   يشم مما ذت ذيممم كضإة تنسممب متفاإتممة بلسممب إحمم ة ذيعممزل  مم ذ مقاإمت مما ذيتامممة يم مما
Amoxicillin - Clavulanic acid  هم ذ إ نَّ مقاإممة ذيعمزجت يم ما  Oxacillin  َّاله تمين تم إ

حممامشي مممن  Staph. epidermidis%  بلسممب إحمم ة ذيعممزل  مم ذ  ممزجت 50ذيتامممة هيممو ذينصممفية و
% ي  ذ ذيم ا   إالمي ذإلتبماه  ذتمى الممنَّ ذيتغماير المي 33 33  رت مقاإمت ا ذي عيفة ٱإذيتي ذألغ ية 

مقاإمممممة هيممممو ذيلساسممممية تممممين  ممممزجت ذينممممض  ذيهكتيممممرأ ذيضذحمممم  بمممممدتال  مصمممم إ ذيعممممزل يم مممما ذت ذي
ممن إحم ذت ذيمرنين ذيمغناطيسمي  Staph. epidermidisذيسيفايضسهضإينات من دالل مقاإمة  مزجت 

%  مممع 33 33تنسممب  اييمة تينممما كانممه ضممعيفة و Cefoxitinإذيمفمرذس ذيلشزإنممي إذألشممعة يم مما  
 نممو مقاإمممة ي مما ٱتمم ت ٱذيتممي  Staph. haemolyticus ممزجت مقاإنممًة مممع  ذألغ يممة حممامشي ممزجت 
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شه  مزجت 50يشم ما  ممع  زجت ما ممن إحم ة ذألشمعة ذيسمينية تنسممهة   Staph. aureus% تينمما سمبَّ
% كممد نو مقاإمممة ي مم ذ ذيم مما   إمممن الانممب آدممر المممنَّ 67 66مممن إحمم ة ذيممرنين ذيمغناطيسممي نسممهة 

لتصمرت  شمو  مزجت إحم ة ذألشمعة ذيسمينية ٱ% 50تنسمهة   شمو ممن  Ceftriaxoneمقاإمة ذيم ما  
 Staph. aureusإ مزجت إحم ة ذألشمعة ذيسمينية ممن  Staph. epidermidisممن  حمامشي ذألغ يمةإ 

  Staph. haemolyticusة يهالي ذيعزجت ب من ا  زجت القط مقاتل ذيمقاإمة ذيمت ني  
لمم  يعممض  هيممو تبمماه م مما ذت ذيهيتاجكتممام ٱهنَّ ذيسممهب إإذء ذيمقاإمممة ذيمتهاينممة يشعممزجت ذيهكتيريممة 

نزيممات ٱنتما  ٱذيتنض  الي آييات ذيمقاإمة يعزجت ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة يم ما ذت ذيهيتاجكتمام ممن دمالل 
إتهممماة ذيهرإتينمممات إ"ذيهيتاجكتمممام ذيم ثهطمممة يفعاييمممة هممم ه ذيم ممما ذت  إ ممممن دمممالل تغييمممر مضذلمممع ذي ممم   

    إ لم  يعمض  ذيسمهب هيمو  ضذممل ذي مرذإة Hiramatsu et al., 2001و " PBPsذيرذبطة يشهنسشين و
ا ال ممماًل  مممن يشهكتريممما  ذت ممما  التظ مممر بعمممض ذيعمممزجت مقممم ذإًذ   شمممو ممممن ذيمقاإممممة  شمممو حسممماب غيرهممم

مر ذإلدمتال  المي مسمتضيات  ذإلدتال  الي  رإ  ذإلدتهاإذت إنض  ذيتقنيات ذيم ستعمشة ل  ي ضال    إ يفس  
   إمممن الانممب آدممر المممنَّ ذيتغمماير الممي مسممتضيات ذيمقاإمممة يشنممض  Brown et al., 2005ذيمقاإمممة و

ة ذيلاييممة إداصممًة الممي ذيهكتيممرأ ذيضذحمم  ضمممن منمماطق ذيعممزل ذيمختشفممة إهممض ممما يممضحظ الممي نتممائج ذي إذسمم
دتال  ٱدر  الي آيية مقاإمت ا  ن  ٱ زجت ذيضح ذت ذإلشعا ية ل  يفسر سهب ذإلدتال  تين  زية إ 

نتممممما  ذإلنزيممممممات وذيهنسمممممشين ٱمصممممم إ  زي ممممما   يمممممإ  ألنَّ ذيمقاإممممممة يمبمض مممممة ذيهنسمممممشينات لممممم  تتعممممم   
إ  Transpeptidases يمية ذيعاييمة مثملإذيهيتاجكتام  إذيهرإتينات ذيرذبطة يشهنسشين  ذت ذيفعايية ذإلنز 

Carboxypeptidases  بمسممممممت  ذال ا الممممممي ذيغلمممممماء ذيسممممممايتض الزمي ذيممممممرتهط ببمممممم ذإ ذيخشيممممممة وتضالممممم  
ج يشمقاإمممممممممة ذيهكتيريممممممممة ي مممممممم ه ذيم مممممممما ذت نممممممممت  يم مممممممما ذت ذيهيتاجكتممممممممام إتغييرهمممممممما مضلممممممممع ذي مممممممم   ذيم  

   Rajalakshmi and Amsaveni, 2012; Pappu et al., 2011; Fuda et al., 2004و
  بمممدنَّ معظمممهللا ذيمقاإممممة ذيتمممي ت هممم ي ا ذيمكمممضإذت 2006إالما تمممى و Fudaشممماإ  ٱ  مممالإة  شمممو  يمممإ القممم   

سهب ذيتغماير المي  ي عز  تباه م ا ذت ذيهيتاجكتام يكضن مص إها بالزمي أ  إهنا يمكن  نَّ ٱذيعنقض ية 
السمممام ذيعممامشين المممي ذيضحممم ذت ٱمقاإمممة م ممما ذت ذيهيتاجكتممام تضذسمممطة ذيعزيمممة ذيضذحمم ة  نممم    زي مما ممممن 

شمعا ية تكمضن كفيشمة المي ٱشعا ية هيو ذإلشعا  إما يمكن  ن تتعرض يى  تشمإ ذيعمزجت ممن مضالمات ذإل
ا  ذإلنزيمات هيو الانمب ذيتغييمر نتٱذيتد ير  شو ذيمستض  ذيبزي ي  إ ذيض يفي يشهالزمي ذت إ إإها الي 

   يمضإ مة  ممن دمالل هحم ذ  طفمرة  إ الق م بعض ذيهرإتينات ذيرذبطة يشهنسشينر تلفيالي آيية ذيهالزمي ذت ي
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  إهمض مما تميإل هييمى بعمض نتمائج ذيليماتيما تنمتج آييمة ال يم ة تقماإم  إ تتلسم  الي ما ذيهكتريما يشم ما  
 ذي إذسة ذيلايية 

  المدتشفمممممممه Clindamycinإ  Azithromycinرإييممممممم ذت و مممممممما م ممممممما ذت مبمض مممممممة ذيماك
تم ت الميمع ذيعمزجت مقاإمت ما ذي معيفة و اييمة ٱذيعزجت الي مقاإمت ا ي ما بممدتال  مصم إ ذيعمزل  ه   

  إإحمم ة Staph. epidermidisن  مم ذ  ممزجت إحمم ة ذألشممعة ذيسممينية يهكتريمما ذيلساسممية  يشم مما ي  
 .Staph  إإحمم ة ذيممرنين ذيمغناطيسممي يهكتريمما Staph. haemolyticusذيمفمرذس ذيلشزإنممي يهكتريمما 

aureus   المن ا لاإمه م اAzithromycin  شمو 67 66 إ 14 57إ  43 71القمط تنسمهة   %
ذيتمضذيي إهم ذ مما يم ل  شمو ذيتمد ير ذإلنتخماتي يإلشمعا  المي ذينمض  ذيهكتيمرأ ممن دمالل ذيتمد ير  شمو آييمة 

ذيتمي المي ذيلايمة ذيطهيعيمة تمرتهط مع ما بلمكل   50Sسمضمية ذيثانضيمة إتهاة ذيماكرإييم ذت بايضحم ة ذيرذيهض ٱ
معكممضس يمنممع تلممكيل ذيممرإذبط ذيههتي يممة تممين ذألحممماض ذألمينيممة إكمم يإ ذيضحمم ة ذيرذيهضسممضمية ذيثانضيممة 

70S   سمممفل ٱممممن ذيتلمممرmRNA   المممي ذيلممماجت غيمممر ذيطهيعيمممة وذيعمممزجت    هج  نمممى  2010وذيعممممر
غيمر ممن ذإلإتهماة ذيعكسمي يشماكرإييم ذت بايضحم ة ذيرذيهضسمضمية ذإلشمعا  لم  ي   ذيمقاإمة لي  ذي إذسة  المنَّ 

إتتلمر  ذيرإذبط ذيههتي ية ما تين ذألحمماض ذألمينيمة هيو ذإلإتهاة غير ذيعكسي التتلكَّل  50Sذيثانضية 
  كمممما  نَّ نتمممائج ذيعمممزجت ذيلساسمممة يم ممما  mRNAسمممفل ٱهيمممو  70Sذيضحممم ة ذيرذيهضسمممضمية ذيثانضيمممة 

Azithromycin  المممماءت متضذالقممممة مممممع نتممممائجPappu إ 2011إالما تممممى و  Umadevi  إالما تممممى
لممير هيممو ضممعس لمم إة إهمم ذ ي    يشم مما ين  شممو ذيتممضذييضممعيفة ذيتممي سممبشه نسممب مقاإمممة   2011و

 ermذيمم أ يممتهللا تلممفيره مممن دممالل مضإ ممة  RNA methylaseنممزيهللا ٱنتمما  ٱذيعممزجت ذيلساسممة  شممو 
 ماله   مالإًة  شمو  يمإ ٱ ممة ذيمم كضإة قاإ  إهض  شو  كم  ذيعمزجت ذيم     Jorgensen et al., 2004و

نعممم ذم ٱلمممير هيمممو ت   Clindamycinتممم ت ا ذيعمممزجت ليممم  ذي إذسمممة يم ممما  ٱالممممنَّ ذيلساسمممية ذيعاييمممة ذيتمممي 
   إ هيمو ضمعس  إإهما Murray et al., 2013ذيمسميإية  من مقاإممة هم ذ ذيم ما  و inuAذيمضإ مة 

  ا ذيبزي ية ت  ني   شو ت  نتيبة تد ير ذإلشعا  
تمممممممم ت ا  ممممممممزجت ذيمكممممممممضإذت ذيعنقض يممممممممة يم مممممممما  ٱإاليممممممممما يتعشممممممممق بايمقاإمممممممممة ذي ممممممممعيفة ذيتممممممممي 

Chloramphenicol  م ذ  مزجت Staph. epidermidis  ممن إحم ة ذألشمعة ذيسمينية ذيتمي لاإممه
عممال  ذيهمم ذ ذيم مما  الممي سممتعمال هيممو نمم إة ٱذيمقاإمممة ذي ممعيفة ت عممز   المممنَّ %  14 57ذيم مما  تنسممهة 

ٱنممممممزيهللا  ر هيممممممولممممممفَّ ت   شممممممو بالزميممممممم   ةملمضيمممممم ة ممممممممن إالممممممض  مضإ مممممم إ  ذيبانهيممممممةبمممممماينظر يم مممممما فاتى 
Chloramphenicol acetyl transferase  ٱيقمما  ذيم مما  ذيليماتي  مممن ذيعمممل ذي أ يعمل  شو
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   Fluit et al., 2001و 50S رذيهضسمضمية ذيثانضيمة شمو ذيضحمم ة ذيممن دمالل تمد يره كمثهممط يشهمممرإتين 
متفاإتمممة  شمممو ذيعمممزجت ليممم  ذي إذسمممة  ذت ذيمقاإممممة ذي مممعيفة مقاإنمممًة  سمممب  ن  إإنَّ تمممد ير ذإلشمممعا  كمممان ت  

يسمهب لم     شمو مقاإممةٱ شه ذيتابعة يضح ة ذألشعة ذيسينية إذيتمي سمبَّ  Staph. epidermidisبعزجت 
ذيمضالمض ة  شممو وممع ذيرذيهضسمضمات ذيمقاتشمة ي ما  tRNAذيرذيهضسمضمات ذيمضالمض ة  شمو  تلما يعمض  هيمو ٱ
mRNA نممزيهللا ٱنتمما  ٱ  مممما تعمممل  شمموChloramphenicol acetyl transferase  ذيخاضممع

   إتتفمق ذينتمائج Booth et al., 2001يسيطرة بالزمي ية إيعمل ت إإه   شو تلشيمل ذيم ما  ذيليمضأ و
   من حيث ذيمقاإمة ذيمتهاينة يشم ا  2017وحسن إ   2014و Al-Hilu  اله نض ًا ما مع نتائج 

  رت ممممما  مممممزجت ذيمكمممممضإذت ذيعنقض يمممممة يم ممممما  ٱهنَّ ذيمقاإممممممة ذي مممممعيفة هيمممممو ذيمنع ممممممة ذيتمممممي 
Ciprofloxacin ذيتي حصشه  شو مقاإممة يشم ما  تشغمه 2017الاءت مختشفة مع نتائج حسن و  

إ ة الي ذينتائج  مما يلير هيو   م يي يشعزجت لي  ذي إذسة كما هي إذذ %  شو ذيتض 50إ  75إ  55و
إ  DNA gyraseا  ذإلنزيمممممممات مضسممممممضمية الممممممي ذيمضإ ممممممات ذيملممممممفرة إلنتممممممحمممممم إ  طفممممممرذت كرإ 

Topoisomerase type IV  متصماص ٱدمر  تقشمل ممن ٱت  هما  ذيعمزجت ذيهكتيريمة آييمات مقاإممة ٱ إ
نظممة ٱة  إ  من طريمق ذيم ا  نتيبة ح إ  ذيطفرذت  شو مستض  ذيمضإ مات ذيمنظممة ألغلمية ذينفا يم

   ال اًل  ن  يإ المنَّ هك ذ نض  من ذيم ا ذت Murray et al., 2013و Efflux systemsذي الق 
  إهمض مما آيمه هييمى نتمائج يتلمامذيمقطض  من  ض ة ذإل DNA إتمنع ن ايتي   DNA gyraseست    ت

إ  Doxycyclinذيتترذسمممايكشينات وذي إذسمممة ذيلاييمممة  كمممما  نَّ ذيمقاإممممة ذي مممعيفة يم ممما ذت مبمض مممة 
Tetracycline َّممرت الممي ن ممضحية ذيغلمماء ذيخمماإالي ي مم ذ ٱ  يمكممن تفسمميرها  شممو ضممضء حمم إ  طفممرة 

 إ    Booth et al., 2001ذيم ا   إ هيو آيية ذإلستعمال ذيمضضمعي يشم ما  المي  مال  ذألدمما  و
 يةذيرذيهضسممضمذيضحمم ذت  تلمما ٱيعيممق  مممما 30Sذيعكسممي مممع ذيضحمم ة ذيرذيهضسممضمية ذيثانضيممة  إتهاطممى  ٱهيممو 

   2010وذيعمر   mRNAذيمقاتشة ي ا  شو  يةذيرذيهضسضمذيضح ذت مع  tRNAذيمضالض ة  شو 
نعمممممم ذم ٱتلممممممير هيممممممو  Vancomycinإ  Imipenemكممممممما  نَّ ذيلساسممممممية ذيتامممممممة يم مممممما ذت 

  2014و Al-Hiluذيمقاإمة من ل هل  زجت ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة إهم ه ذينتيبمة تتفمق تماممًا ممع نتمائج 
  بخصمممضص م ممما  2017  إحسمممن و2014و Shah and Kumarالمممي حمممين تتفمممق ممممع نتمممائج 

Vancomycin  القممط  إذيسممهب الممي  يممإ يعممض  هيممو  مم م هكتسمماب ذيعممزجت يمضإ ممة ذيمقاإمممةvan  ذت 
 Clark أ ذي إإ ذألساس الي تناء ال ذإ ذيخشية و D, D-peptidaseنزيهللا ٱإتهاة ٱتغيير  ذيفعايية الي

et al., 2005    إ لم  يعمض  ذيسمهب هيمو زيما ة سمماكة ذيبم ذإ ذيخشمضأ ذيلسماس يشم ما    إ هيمو لشمة 
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ذيتمي تمي أ هيمو هحم ذ  تغييمرذت المي   D-Ala. D-Alaوذإلإتهاطمات ذيعرضمي ة   إ هيمو زيما ة ذين ايمة 
   إتلممير نتممائج ذيمقاإمممة  ي ممًا يم مما ذت Reipert et al., 2003مضلممع ذي مم   يمم يإ ذيم مما  و

Nitrofurantoin  إRifampin  تمم ت ٱ نَّ الميممع ذيعممزجت هيممو تضذسممطة  ممزجت ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة
ذيمقاإمممممة ذي ممممعيفة يم مممما   مقاإمممممة ضممممعيفة هيممممو منع مممممة بمممممدتال  مصمممم إ ذيعممممزل  ه   ت عممممز  تشممممإ

Nitrofurantoin مممن مممضذ  تناالسممية تمم دل ذيمسمماإ ذيليممضأ إتنمماال  ذيم مما   إ ييممو ٱنتمما  ذيهكتريمما ه
لاتشيت مما  شممو ٱمتصمماص  ذت حساسممية لشيشممة يمم يإ ذيم مما  هيممو الانممب تطممضير ٱنتمما  ٱنزيمممات دممالل 

ذيمقاإممة ذي معيفة يم ما     كمما  نَّ Davis et al., 1990و ممن ذيملميط ذيخماإاليحمامض ذيفضييمإ 
Rifampin  تنلممد نتيبممًة يلمم إ  طفممرذت إإذ يممة  شممو مسممتض  تركيممب ذإلنممزيهللاRNA polymerase 

إهض ما تيإل هييى نتائج    Jawetz and Adelberg's, 2016ذيم ا  ذيق إة  شو ذإلإتهاة بى  و    ت فق  
معين مع نتمائج  م  ق ذينتائج هيو ممممتضذالة ال اًل  ن ت ت ا ذيعمزجت لي  ذي إذسٱذيمقاإمة ذي عيفة ذيتي 

Al-Hilu بكتريممما   ممن  2014وStaph. haemolyticus  إنتمممائج حسمممن 17 47 ذت ذينسمممهة  %
  ن بكتريا  2008%  إنتائج ذيغزأ و25 ذت ذينسهة  Staph. epidermidis  ن بكتريا  2017و

Staph. aureus  33 33 ذت ذينسهة % 
دتشفممممه  ي ممممًا بمممممدتال  ٱ Trimethoprimeت ذيهكتيريممممة يم مممما  إ ديممممرًذ الممممدنَّ مقاإمممممة ذيعممممزج

شت امصم إ ذيعمزل إنمض  ذيعزيمة إإنَّ   شمو مقاإممة يشم ما   كانمه  Staph. epidermidis مزجت  سمبَّ
شه ذيمقاإمة  ذت ا يهكتريما 67 66 ب   % من إح ة ذيمفرذس ذيلشزإني  إ ن  إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي س 

Staph. haemolyticus  يإ إكمStaph. aureus  مقاإنمًة تضحم ذت ذيعمزل ذألدمر  يشنمض  ذيهكتيمرأ
 هنعممم ذم ا   مممرت الميع ممما مقاإممممة ضمممعيفة ي ممم ذ ذيم ممما  إصمممشه المممي بعمممض  من ممما هيممموٱذيضذحممم  إذيتمممي 

  إإنَّ سمهب ذيمقاإمممة  نمم  بعمض ذيعممزجت تلممير هيمو حمم إ  طفممرة  شمو ذيمسممتض  ذإلنزيمممي  %00 0و
ضممة يإلشممعا  ذيتممي   ز يممه من مما التسممهب تلممضيرًذ الممي تركيهممة ذإلنممزيهللا ذيمعرَّ يمكممن  نَّ تكممضن بسممهب ذيهي ممة 

Dihydrofolate reductase  سمي ما إ نَّ مقاإممة هم ذ ذيم ما  تمتهللا ممن دمالل مضإ مات ملمضيمة  شمو
ثممهَّط إذيمم أ يسمممع بمسممتمرذإ إ يفممة  بالزميمم  يلممل الي مما ذإلنممزيهللا ذيملممضَّإ ملممل ذإلنممزيهللا ذيكرإمضسممضمي ذيم 

  Trimethoprimeشق إذينمض تضالض  م ا  ذيمساإ ذيمغ
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 بكتريا المكورات العنقودية على ٱنتاج ٱنزيمات البيتاالكتام قابليةعن المظهري  كشف: ال4-4
Phenotypic Screening of Staphylococcus spp. Feasibility to ß-lactamase Production 

ر تياناتى  ذت ذيطابع ذيمعنضأ و6 – 4ذيب إل و %   زية 23 91و 52   نَّ P < 0.05  ت ظ  
نزيممممات ذيهيتاجكتمممام  كمممما  نَّ الميمممع ٱنتبمممه ٱ زيمممة يشمكمممضإذت ذيعنقض يمممة ليممم  ذي إذسمممة  57ممممن مبممممل 
 نزيمماتنتبمه ٱٱممن إحم ذت  زي ما ذيمختشفمة  Staph. aureusإ  Staph. haemolyticus زجت 

نتاال ما ممن ٱذيتمي تشغمه نسمهة  Staph. epidermidisممع  مزجت % مقاإنمًة 100تنسمهة  ذيهيتاجكتمام
 شممو نسممهة ٱ  زيممة تابعممة ي مما  همم ذ إ نَّ  23 زيممة مممن مبمممض   18% يممم 26 78الميممع مصمما إ  زي مما 

من إح ة ذألشعة ذيسمينية  Staph. aureus زجت  5نتا  يإلنزيمات إ فاإع معنضأ إذضع سبشت ا ٱ
ممن  Staph. haemolyticusجت  مز  7سمبشت ا  %33 33% مقاتمل   شمو نسمهة 46 38ه  تشغمه 

شه ن   ب   ممن  Staph. epidermidisمتسماإية يعمزجت  سمب  إح ة ذيمفرذس ذيلشزإني  هيو الانب  يإ س 
نزيممات ذيهيتاجكتممام ه   نتاال مما ٱلٱإحم ذت ذيمرنين ذيمغناطيسممي إذيمفمرذس ذيلشزإنممي إذألشمعة ذيسممينية المي 

 .Staph  مماله يت مممع  نَّ الميمممع  ممزجت  % يكمممل  من مما  إممممن دمممالل ذينتممائج ذيمممضذإ ة74 21تشغممه 

haemolyticus  إStaph. aureus 26 78% مقاتمل 100نزيممات ذيهيتاجكتمام تنسمهة ٱنتبه ٱ %
كانممه م نتبممة ي مم ه ذإلنزيمممات  إي عممز   يممإ ذإلإتفمما  الممي  Staph. epidermidisالقممط مممن  ممزجت 

مم ة من مما ممما هممض دمماإالي يتعشممق بٱذيلاييممة هيممو  سممب  ذين   اتيممة شم مما ذت ذيليذيعلممضذئي يتعمماطي ايسممهاب    
هيمو  إصمفة طهيمةهج تضالمض  صر  ذي إذء من إ  م إالض  ضضذبط تمنع بمعزل  ن ذإلستلاإة ذيطهية  

ايمسمتض  ذيخشمضأ اتيمة   مما ذيم ذدشي التيعشمق بذيمض ي ذيصملي المي ٱسمتعمال ذيم ما ذت ذيليي الانب ت ن  
إذيميين  شو ذيمستض  ذيبزي ي إمما ينمتج  نمى  يشهكتريا ال اًل  ن  إإ ذإلشعا  ذيمغناطيسيإذيبزي ي 

منت  من تغييرذت السمشبية ت ت مرالهللا  شمو شمكل مقاإممة نتيبمة ذإلنزيممات ذيم   مشه   ة تضذسمطت اب  إهم ذ مما تضصَّ
بممة إلنزيمممات ذيهيتاجكتممام تعمم  مقاإمممة هييممى ذي إذسممة ذيلاييممة إذي إذسممات ذيسممابقة مممن  نَّ ذيسممالجت ذيم نت  

 ,.Andrews et alيسيفايضسممهضإينات مممن دممالل كسممر حشقممة ذيهيتاجكتممام ويمبمض ممة ذيهنسممشينات إذ

نزيممممات ٱنتممما  ٱ   نَّ 1998و Firth and Skurrayكممماًل ممممن     إالمممي  إذسمممة سمممابقة تممميَّن  2002
مرذإ ذيهيتاجكتمام تضذسمطة ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة ج تعم  ذآل  Jawetzمما تي نمى  ييمة ذيضحيم ة يشمقاإممة  شمو غ 

and Adelberg's ممل ذ  مممن إالممض   ال ممة آييممات مقاإمممة يم مما 2016و ت ذيهيتاجكتممام تنلصممر تتلمش
نتممما  ٱذيتمممد ير ذيقاتمممل يشم ممما   إإالمممض  ذيعضذممممل ذيخشضيمممة مثمممل ذيهرإتينمممات ضمممعيفة ذأليفمممة يشهنسمممشينات  إ 

كممره آنفممًا بمنزيمممات ذيهيتاجكتممام   ممالإة  شممو  يممإ المممنَّ نتممائج ذي إذسممات ذيسممابقة  ممزَّ ٱ نتمما  زت ممما تممهللاَّ   
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   إ 2012إالما تمى و Ghadiri يم  % 23 95مرتفعمة تشغمه  سمب  ن   زجت ا إلنزيممات ذيهيتاجكتمام ت  
   2015إالما تى و Czekaj ي  % 45 93   إ 2013الضذ  و ي  % 80 81

إنتددداج إنزيمدددات علدددى عزلهدددا بحسددد  مصدددادر عدددزالت المكدددورات العنقوديدددة قابليدددة : 6-4جددددول 
 مظهريا  البيتاالكتام 

ذيع    ذيعزلبلسب مصا إ  زجت ذيمكضإذت ذيعنقض ية 
 ذيكشي

ذيعزجت غير 
ذيمنتبة 
إلنزيمات 
 ذيهيتاجكتام

ذيعزجت 
ذيمنتبة 
إلنزيمات 
 ذيهيتاجكتام

ذينسهة ذيم ضية 
يشعزجت ذيمنتبة 
إلنزيمات 
 ذيهيتاجكتام

Staph. epidermidis 

(n = 23) 

 21.74 5 2 7 إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي

 21.74 5 1 6 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 21.74 5 2 7 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 13.04 3 0 3 حامشي ذألغ ية

Staph. haemolyticus 

(n = 21) 

 14.29 3 0 3 إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي

 33.33 7 0 7 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 28.57 6 0 6 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 23.81 5 0 5 حامشي ذألغ ية

Staph. aureus 

(n = 13) 

 23.08 3 0 3 إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي

 7.69 1 0 1 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 38.46 5 0 5 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 30.77 4 0 4 حامشي ذألغ ية

 91.23 52 5 57 ذيمبمض  ذيكشي

LSD (P ≤ 0.05)  0.023= المنتجة إلنزيمات البيتاالكتام للعزالت 

 المقاومة للمثيسيلينالعنقودية  عن المكوراتالمظهري  كشف: ال4-5
Phenotypic Screening of MRSA 

 زية  57 زية من  صل  43 نَّ     رت  7-4نتائج ذيتلشيل ذإلحصائي ذيضذإ ة الي ذيب إل و
شةً   23 زيممة مممن مبمممض   17%  كممما  نَّ 44 75الماييممة تشغممه ٱتمم يإ نسممهة  لاإمممه ذيمثيسمميشين م سممب  

%  إهي   شمو معنضيمًا 91 73لاإمه ذيمثيسيشين ملق  قًة نسهة  Staph. epidermidis زية تابعة يم 
 زية  15%  ذيتي لاإمه ذيمثيسيشين تضذسطة 43 71و Staph. haemolyticus زجت  قتى  مما حقَّ 

نخف مه مقاإمت مما يشمثيسميشين معنضيمًا ٱنَّ ك مال ذينمض ين ذيسمابقين  زية تابعمة ي ما  ه ج   21من مبمل 
 13 زيمة ممن  صمل  11% يمم 62 84ممن نسمهة مقاإممة تشغمه  Staph. aureus مَّا حققتى  مزجت 

  زية  إكما هي إذإ ة الي ذيب إل  ذتى 
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 المظهري عن المكورات العنقودية المقاومة للمثيسيلين الكشف: 7-4جدول 

ذيع    ذيعزلبلسب مصا إ  زجت ذيمكضإذت ذيعنقض ية 
 ذيكشي

غير  ذيعزجت
ذيمقاإمة 
 يشمثيسيشين

 ذيعزجت
ذيمقاإمة 
 يشمثيسيشين

ذينسهة ذيم ضية 
ذيمقاإمة  شعزجتي

 يشمثيسيشين

Staph. epidermidis 

(n = 23) 

 26.09 6 1 7 إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي

 21.74 5 1 6 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 21.74 5 2 7 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 4.35 1 2 3 حامشي ذألغ ية

Staph. haemolyticus 

(n = 21) 

 14.29 3 0 3 إح ة ذيرنين ذيمغناطيسي

 19.05 4 3 7 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 14.29 3 3 6 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 23.81 5 0 5 حامشي ذألغ ية

Staph. aureus 

(n = 13) 

 15.38 2 1 3 ذيرنين ذيمغناطيسيإح ة 

 7.69 1 0 1 ذيمفرذس ذيلشزإنيإح ة 

 30.77 4 1 5 ذألشعة ذيسينيةإح ة 

 30.77 4 0 4 حامشي ذألغ ية

 75.44 43 14 57 ذيمبمض  ذيكشي

LSD (P ≤ 0.05)  0.020= المقاومة للمثيسيلين للعزالت 

ذيمظ ممرأ  ممن صممفة ذيمقاإمممة يشمثيسمميشين تضذسممطة  ممزجت ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة ليمم   هنَّ ذيكلممس
ي مممما يألديممر ممممن   ذي إذسممة تشخَّصممه بمسمممتعمال م مما أ  ذألإكزذسممميشين إذيسيفضكسمميتين  إن ذيمثيسمميشين

 من  ئج داط مة ج يمكمن تضذسمطت ا ذيكلمسنتما  طائمى  ٱ إ نتائج سشهية تمنبهللا  من تمد شره  بظمرإ  ذإلدتهماإ 
   اليسمتعمل García-Álvarez et al., 2011ياتي ذيمثيسميشين ومممممذيم ا  ذيل قاإمة بمستعمايى  أ  ذيم

 ممن ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة مقاإنممًة بايمثيسمميشين  يمقاإمتممى  إكزذسمميشين تنسممهة  اييممة الممي ذيكلممسم مما  ذأل
يمتبانسممة مممن ذيعاييممة يظممرإ  ذيتخممزين إل إتممى ذيعاييممة الممي ذيكلممس  ممن ذيعممزجت  ذت ذيمقاإمممة غيممر ذ

فممزًذ اليمم ًذ يمضإ ممة ذيمقاإمممة ل    ممما م مما  ذيسيفضكسمميتين اليعمم   م     CLSI, 2014ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة و
   Weigelt, 2007   إميشمرًذ  إييمًا ممع ذألإكزذسميشين  شمو مقاإممة ذيمثيسميشين وmecAيشمثيسميشين و
المي مصما إ ذإلشمعا  ذيمختشفمة تكمضن نضذ  ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة ليم  ذي إذسمة ممن ذيعمامشين ٱكما  نَّ  زل 

 ,.Neidell et alكفيشة المي ذيتمد ير  شمو ذيملم  ذت ذيضإذ يمة ذيم لمف  رة يمقاإممة ذيع يم  ممن ذيم ما ذت و

 Staph. aureusحصممماءه  المممي نتمممائج ذي إذسمممة ذيلاييمممة  ه   لاإممممه  مممزجت ٱ  إهممم ذ مممما تمممهللاَّ  2012
ذيمثيسمميشين تنسممهة  اييممة حممامشي ذألغ يممة ذيمعزإيممة مممن إحمم ذت ذيعممامشين ذيمعرَّضممين يإلشممعا  إكمم يإ 

 .Staph%  مممهللاَّ  مممزجت 91 73تنسمممهة  Staph. epidermidis% تشت ممما  مممزجت 62 84تشغمممه 
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haemolyticus  تممم ت ا ذيعمممزجت ٱ%  إذيسمممهب إإذء ذينسمممهة ذيعاييمممة المممي ذيمقاإممممة ذيتمممي 43 71تنسمممهة
نتمما   نضذ ممًا ٱذيمثيسمميشين لمم  يعممض  هيممو ذآلييممة  ذت مما الممي مقاإمممة م مما ذت ذيهيتاجكتممام مممن دممالل تبمماه ٱ

إة مممممن  إتهمممماة ٱغممممالع مضذلممممع ٱ   تعمممممل  شممممو PBPsنات ويهرإتينممممات ذيرذبطممممة يشهنسمممميشيذ اتنزيمممممٱملممممض 
 ذت م ممما ذت ذيهيتاجكتمممام ممممع ذيهرإتينمممات ذيرذبطمممة يشهنسمممشينات ممممما ينمممتج  ن ممما مقاإممممة غايهيمممة م ممما

تمم ت ا ٱ   إالماءت نتمائج ذيمقاإممة ذيعاييمة يشمثيسميشين ذيتمي Hiramatsu et al., 2001ذيهيتاجكتمام و
شتى نتممممائج  Staph. aureus ممممزجت ذيمكممممضإذت ذيعنقض يممممة إ مممماألدب   Al-Fu'adi  شممممو مممممما سممممبَّ

 إ 50 29إ  30 32  ه   تشغمممممممممممممممممممممممه 2013المممممممممممممممممممممممضذ  و   إ 2012و Al-hassnawi   إ 2010و
 ذيتضذيي %   شو 50 45

ومقاومتها للمضدادات  هوية المكورات العنقودية وبعض عوامل ضراوتهاعن الوراثي  كشف: ال4-6
 المحددة مظهريا  الحياتية 

ذيمضإذ ي  من مضإ مات بعمض  ضذممل ذي مرذإة إمقاإمت ما    ذيكلمس7-4يتهيَّن من دالل ذيلكل و
ر ذينسممب ذيممميشم ا ذت ذيلياتية ذيمل  ة مظ رياً   ضية  ذت ذيم جئل ذإلحصمائية ضممن ذيلمكل   ه   ت ظ   

ع ذيمعنممضأ يهكتريما ٱ ذيم ضيممة ممن مضإ ممة  سمب  متالك ما   شممو ذين  ٱالممي  Staph. epidermidis نماه ذيتفمض 
  إمضإ ممممة مقاإمممممة ذيمثيسمممميشين  إمضإ ممممة تكممممضين ذيغلمممماء ذيليممممضأ مقاإنممممًة مممممع α-haemolysinنتمممما  ٱ

Staph. haemolyticus  نزيممات ذيهيتاجكتمام  إ ايمقاتمل ٱنتما  ٱمتشكمه   شمو نسمهة ممن مضإ مة ٱذيتي
ذيم ضيممة يمضإ ممة  الممي ذينسممهة Staph. haemolyticusتسمماإت مممع  Staph. aureusالممدنَّ  ممزجت 

blaZ  مممن ذيمضإ ممات  كممالً  نخف ممه  نمم   ٱإhlA  إhlB  إmecA  إicaA  إ  18إ  17إ  17هيممو
   إيتهمع 5-4إ  4-4إ  3-4إ  2-4و ذيمضإذ ي ذيكلمس%   شو ذيتمضذيي  إهمض مما تيك  م ه  صمض إ 20

 ذيتفسيرذت ذيسابقة ذيتي تهللاَّ ذإلس اب الي ا 
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 ألنواع المكورات العنقوديةالمضادات الحياتية مقاومة و : مورثات بعض عوامل الضراوة 7-4شكل 
 ( المعزولة من وحدة الرنين المغناطيسي69)العدد الكلي = 

ذيمضإذ ي  من بعمض مضإ مات    المدنَّ ذيكلمس8-4إاليما يخمب إحم ة ذيمفمرذس ذيلشزإنمي وذيلمكل 
ذيضذضممع يهكتريمما ذيمعنممضأ مممن دممالل ذيتفممضع    ممر  ألنممضذ  ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة ذيثال ممة  ذي ممرذإة ضذمممل 

Staph. haemolyticus ضإ ات ذيعايية من ذيم سب  ن  بممتالك ا يشhlA  إhlB  إblaZ  54إذيهايغمة 
 icaAإ  mecAيممممضإ تي   Staph. epidermidisممممتال  ٱ%   شمممو ذيتمممضذيي مقاتمممل 54إ  75إ 

 هيممو ذيصممفر سممب  % إهممي   شممو مممما هممض مضالممض  الممي ذألنممضذ  ذألدممر   ال مماًل  ممن تمم ني  ذين  50تنسممهة 
 من إح ة ذيمفرذس ذيلشزإني  Staph. aureusالي  زجت  % 0و
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LSD (P ≤ 0.05) = 12.52 
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 ألنواع المكورات العنقوديدةلمضادات الحياتية ومقاومة امورثات بعض عوامل الضراوة : 8-4شكل 
 ( المعزولة من وحدة المفراس الحلزوني69)العدد الكلي = 

ممن  الشضحظه  P ˃0.05ذيمعنضية وغير  ما مضإ ات  زجت إح ة ذألشعة ذيسينية  ذت ذي جية 
مضإ ممة يذيم ضيممة  سممب  متالك مما   شممو ذين  ٱ Staph. epidermidis  تفممضع بكتريمما 9-4دممالل ذيلممكل و

هيمو الانمب تسماإي ا المي ذينسمهة ممع  %42  إمضإ ة مقاإمة ذيمثيسميشين α-haemolysin 47%نتا  ٱ
كتريمممما   همممم ذ إ نَّ بß-haemolysin 45%نتمممما  ٱ نمممم  مضإ ممممة  Staph. haemolyticusبكتريمممما 

Staph. haemolyticus نزيممات ذيهيتاجكتمام ٱنتما  ٱيمضإ مة  سمب  حتشمه ذيصم ذإة بممتالك ما   شمو ذين  ٱ
  إ نممم  ذيممممضإ تين ذألديمممرتين تسممماإ  ذينمممض ين ذآلدمممرين %40إمضإ مممة تكمممضين ذيغلممماء ذيليمممضأ  38%

 نَّ ذينسمهة  تي م      شمو ذيتمضذيي %30إ  31ة تسمبيل ذينسمهة  ذت ما يهكتريا ذيمكضإذت ذيعنقض يمة ممن ناحيم
 .Staphمثيشت ما يمم  تشغه   شو من Staph. aureus 33%ذيم ضية يمضإ ة ذيمقاإمة يشمثيسيشين  ن  

haemolyticus 25%  
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 ألنواع المكورات العنقوديدةلمضادات الحياتية ومقاومة ا: مورثات بعض عوامل الضراوة 9-4شكل 

 ( المعزولة من وحدة األشعة السينية69)العدد الكلي = 

  غيمماب 10-4وذيلممكل حممامشي ذألغ يممة كممما    ممرت  نممضذ  ذيمكممضإذت ذيعنقض يممة ذيمعزإيممة مممن 
ذيم ضيممة  سممب  نخفمماض ذين  ٱإ   Staph. aureusيمم    ß-haemolysinنتمما  ٱذيمضإ ممة ذيمسمميإية  ممن 

 .Staphمقاتممل ذيتفممضع ذيمعنممضأ يممم  Staph. epidermidisيبميممع ذيمضإ ممات بلممكل  معنممضأ يمم   

haemolyticus  60إ  42 شمو ذينسمب ذيم ضيمة ٱ الي الميع ذيمضإ ات لي  ذي إذسة ممن دمالل تسمبيل 
 .Staph%   شممو ذيتممضذيي إكممما هممي إذإ ة الممي ذيلممكل  ذتممى  ال مماًل  ممن تفممضع 50إ  42إ  50إ 

aureus  شو Staph. epidermidis يشمضإ مات ليم  ذي إذسمة  م ذ مما   ك مر  الي الميع ذينسب ذيم ضيمة
  hlBآنفًا بخصضص 
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ألندددواع المكدددورات لمضدددادات الحياتيدددة ومقاومدددة ا: مورثدددات بعدددض عوامدددل الضدددراوة 10-4شدددكل 

 حاملي األغذية( المعزولة من 69العنقودية )العدد الكلي = 

ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة نمضذ  ٱض  ممن مضإ مات بعمض  ضذممل ذي مرذإة يكمل نمذيضإذ ي  من  كلسذيهنَّ 
نتمممما  ذي يمضجيسممممين بك ممممال نض ي ممممى  إمضإ ممممة ذيمقاإمممممة ٱذيمضإ ممممة ذيمسمممميإية  ممممن  بممممما الي مممما ليمممم  ذي إذسممممة

 مماله ٱ نزيممات ذيهيتاجكتمام  إمضإ مة تكمضين ذألغلمية ذيليضيمة   هتت ما ذينتمائج ٱنتما  ٱيشمثيسميشين  إمضإ مة 
تشمإ ذيملم  ذت و ضذممل ذي مرذإة    مالإًة  شمو  ذيمظ رأ  ن ن دالي ا تهللاَّ تدكي  نتائج ذيكلسإذيتي م

ت متضذالقممة تمامممًا مممع نتممائج ذيمظ ممرأ المماء مممن تفسمميرذت تتعشممق تنتممائج ذيكلممس  يممإ المممنَّ ممما   ك ممر  سممشفاً 
أ إ ذيترحيمل ذيك ر مائي ي مالم ذألكماإإز ذيلما   نَّ 2-4الحظ من دالل ذيصمضإة وي  ذيضإذ ي  كما  ذيكلس

 16S rRNA ذيتلخيصمية ة ن ذيمضإ  كلسيخاص بايذذيهشمرة  يهللانز ٱتفا ل سشسشة   شو نتائج اللب
يكممل  House-Keepingمممتال  الميممع ذيعممزجت ي مما  إذيتممي تمثممل تمم إإها ذيمضإ ممة ذيتلخيصممية ٱ هممه  ٱ

زإالممًا  407إ  Staph. epidermidisزإالممًا لا مم يًا يهكتريمما  475بكتريمما  إتلمممل إزنممًا الزي يممًا يهشممغ 
 شو ذيتضذيي  Staph. aureusزإالًا لا  يًا يهكتريا  556إ  Staph. haemolyticusلا  يًا يهكتريا 

   مما يثهه هضية كل نض  من ذألنضذ  ذيهكتيريمة ذيثال مة  إ اينسمهة Ghebremedhin et al., 2008و
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مرذضميت ا ذيملمفرة ٱنتا  ذي يمضجيسين بك ال نض يى من دالل ذيعزجت ليم  ذي إذسمة التلمير هيمو ٱيمضإ ات 
   Berube and Wardenburg, 2013ذيفض ة ذيرئي  ذي أ ينلط ض  كريات ذي م ذيلمر و بعامل
ممممع ذيلممماجت ذيسمممريرية شممم ي ة ذإلمرذضمممية  ممم ذ  hlAذيم لمممفر بمضإ مممة  α-haemolysinنمممزيهللا ٱإيكمممضن 

 ß-haemolysinنمزيهللا ٱ   ذيتمي يترذالمق مع ما  ذئممًا Marrs et al., 2005دمما  ذيمسمايإ ذيهضييمة وٱ
إ شو ذيرغهللا من ذإلدتال  ذيضذضع ينتائج ذيترحيل    Ariyanti et al., 2011و hlBذيم لفر بمضإ ة 

ضمممن  ممزجت ذينممض  ذيضذحمم  يمنمماطق ذيعممزل ذيمختشفممة هج  نَّ مما المماءت متضذالقممة نض ممًا ممما مممن حيممث نسممب 
   كممممما  ن 2015إالما تممممى و Pinheiro  إ 2014إالما تممممى و Moravejiذيظ ممممضإ يشمضإ ممممات مممممع 

ذيملمفرة  blazذيملمفرة يمقاإممة ذيمثيسميشين  إمضإ مة  mecAمتال  بعض ذيعزجت لي  ذي إذسة يمضإ ة ٱ
 ذت ممما  ذيملمممفرة يتكمممضين ذيغلممماء ذيليمممضأ تعمممز  يألسمممهاب icaAنزيممممات ذيهيتاجكتمممام  إمضإ مممة ٱإلنتممما  

ممممن ذيمظ مممرأ إكممم يإ  ضذممممل ذي مممرذإة  إهممم ذ مممما حصمممل  شيمممى كممماًل  ذيمممم كضإة ضممممن نتمممائج ذيكلمممس
Prasad شو بكتريما 2012إالما تى و   Staph. epidermidis  إPinheiro 2015إالما تمى و  

  2012إالما تمى و Duranإ   Staph. haemolyticusإ  Staph. epidermidis شمو بكتريما 
  كمما  نَّ ذإلدمتال  Staph. aureus   شمو بكتريما 2014إالما تمى و Santos  إ 2013إ الهاإ و

الي ذينتائج  ن ذي إذسات ذيسابقة ل  يعز  هيو تد ير ذإلشعا   شمو ذيمسمتض  ذيمضإذ ي المي هحم ذ  طفمرة 
مما هممي  شيممى الممي ٱتممي أ هيممو القمم ذن مضإ ممة معينممة  إ  كتسمماب مضإ ممة ال يمم ة تلمممل صممفات تختشممس  مَّ

 سالجت ا ذيطهيعية  
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( PCRنددزيم البلمددرة )ٱ: الترحيددل الكهربددائي لهددالم األكدداروز الحدداوي علددى نتددائج فحددص تفاعددل سلسددلة 2-4صددورة 

تحت فرق جهد  ( ألنواع المكورات العنقودية16S rRNAالخاص بالكشف عن المورثة التشخيصية )
 2000 – 100( مددن Marker) Mويمثددل  دقيقددةج 60 وزمددنملددي أمبيددر  80وتيددار فولددت  100

 (4(ج بينما تأشير الرموز إلى تسلسل العزالت كما هي واردة في الملحق )bpزوج قاعدي )
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( PCRنددزيم البلمددرة )ٱ: الترحيددل الكهربددائي لهددالم األكدداروز الحدداوي علددى نتددائج فحددص تفاعددل سلسددلة 3-4صددورة 

( mecAومقاومددة المثيسدديلين ) (hlBو  hlAنتدداج الهيمواليسددين )ٱالخدداص بالكشددف عددن مورثددات 
 .Staph( فددددي بكتريددددا icaA( وتكددددوين الغشدددداء الحيددددوي )blaZنزيمددددات البيتاالكتددددام )ٱنتدددداج ٱو 

epidermidis  ج ويمثدددل دقيقدددة 60 وزمدددنملددي أمبيدددر  80وتيدددار فولدددت  100تحددت فدددرق جهددددM 
(Marker من )1000 – 50 ( زوج قاعديbp بينما تشدير الرمدوز إلدى تسلسدل العدزالت ) كمدا هدي

 (4واردة في الملحق )
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( PCRنددزيم البلمددرة )ٱ: الترحيددل الكهربددائي لهددالم األكدداروز الحدداوي علددى نتددائج فحددص تفاعددل سلسددلة 4-4صددورة 

نتاج ٱ( و mecA( ومقاومة المثيسيلين )hlBو  hlAنتاج الهيمواليسين )ٱالخاص بالكشف عن مورثات 
 Staph. haemolyticus( فددي بكتريددا icaAالحيددوي )( وتكددوين الغشدداء blaZنزيمددات البيتاالكتددام )ٱ

 100( مدن Marker) Mج ويمثدل دقيقدة 60 وزمنملي أمبير  80وتيار فولت  100تحت فرق جهد 
 (4(ج بينما تشير الرموز إلى تسلسل العزالت كما هي واردة في الملحق )bpزوج قاعدي ) 2000 –
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( PCRنددزيم البلمددرة )ٱ: الترحيددل الكهربددائي لهددالم األكدداروز الحدداوي علددى نتددائج فحددص تفاعددل سلسددلة 5-4صددورة 

نتاج ٱ( و mecA( ومقاومة المثيسيلين )hlBو  hlAنتاج الهيمواليسين )ٱالخاص بالكشف عن مورثات 
تحدت فدرق  Staph. aureus( فدي بكتريدا icaA( وتكوين الغشداء الحيدوي )blaZنزيمات البيتاالكتام )ٱ

 2000 – 100( مدن Marker) Mج ويمثدل دقيقدة 60 وزمدنملي أمبير  80وتيار فولت  100جهد 
 (4(ج بينما تشير الرموز إلى تسلسل العزالت كما هي واردة في الملحق )bpزوج قاعدي )
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 Conclusions and Recommendationsستنتاجات والتوصيات  اٱل: 5
 ستنتاجاتاٱل: 5-1

إ  Staph. epidermidisذألنمممضذ   ة ذيمكمممضإذت ذيعنقض يمممة بدنضذ  ممما ذيمختشفمممة إداصمممةً صممم ذإ   1
Staph. haemolyticus  إStaph. aureus  الممي نسممهة ذيعممزل إذيتلممخيب  شممو بممالي

 ذألدر  من ذيعزجت ذيهكتيرية ذألنضذ  
 هتمه هنتما  غايهيت ما ٱنتائج ذيكلس ذيمظ رأ  ن  ضذمل ذي رذإة يعزجت ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة   2

   إتفاإت ا الي تكضين ذيملفظة إذيغلاء ذيليضأ ßمقاإنًة باينض   αيش يمضجيسين من نض  
ال ممماًل  مممن هنتممما   ,ذيلياتيمممةم ممما ذت متعممم  ة يشمقاإممممة  شمممو هتممم ذء  ذيعمممزجت ذيهكتيريمممة لاتشيمممة  3

 غايهية تشإ ذيعزجت إلنزيمات ذيهيتاجكتام إمقاإمت ا يشمثيسيشين 
مممتال  ذيعممزجت ذيمنتبممة ٱذيمظ ممرأ مممن حيممث  كلممسذيممضإذ ي مممع نتممائج ذي ذيكلممستضذالممق نتممائج   4

شين يمقاإمة ذيمثيسيذيم لف  رة ذيمضإ ة   إ hlBإ  hlAيشمضإ ات ذيم لف  رة ي ا  ßإ  αيش يمضجيسين 
mecA   نزيمات ذيهيتاجكتام ٱإلنتا  إذيمضإ ة ذيم لف  رةblaZ إذيمضإ ة ذيم لف  رة يتكضين ذيغلاء  
يكمل نممض  ممن  نمضذ  ذيمكممضإذت  16S rRNA ذيتلخيصمية ةذيمضإ مم  ال ماًل  من icaAذيليمضأ 
 ذيعنقض ية 

 
 التوصيات: 5-2

ذيتعمرشض ذيمهاشمر ممن يزذم ذيعامشين الي إح ذت ذيتصضير ذيلعا ي بمتخا  ذإلالرذءذت ذيضلائية ٱ  1
ال مممزة ذيمممرنين ذيمغناطيسمممي ٱإغيمممر ذيمهاشمممر يإلشمممعا ات ذيميينمممة إغيمممر ذيميينمممة ذيصممما إة  مممن 

 إذيمفرذس ذيلشزإني إذألشعة ذيسينية 
يمقاإمممممة يبميممممع ذيم مممما ذت  إذسممممة ذينسممممق ذيهالزميمممم أ يشعممممزجت ذيم نتبممممة يعضذمممممل ذي ممممرذإة إذ  2

 ذيلياتية 
 ممن ذيطفممرذت ذيضإذ يممة  DNA sequenceذيكلممس تضذسممطة تقنيممة تسشسممل ذيلممامض ذينممضإأ   3

 ذيناالمة  ن ذإلشعا  إذيم سههة ي رذإة ذيعزجت ذيهكتيرية 
 
 



 

 

 

 
 السادسالفصل 

 املصادر

References 
 

 

 

 
 



 

92 
 

 References                                                 المصادر: 6
 : المصادر العربية6-1
مطهعمة ميسسمة  ذإ ذيكتمب  الامعمة   ترالمة  اصمهللا  مزإز مق مة الي ذيفيزياء ذينضإية  (.1982) إنكا

  109ذيبزء  ذيعرذع  ذيمضصل 
 إذسة بكتريضيضالية إإإذ ية  شو ذيعنقض يات ذي ههيمة ذيمعزإيمة ممن مرضمو (. 2013جبارج علي أياد )

   الامعة ذيقا سية  ذيعرذع ذيتر يةإساية ماالستير  كشية ت ذء ذيسكرأ الي م ينة ذي يضذنية  
 EXCELمهمما    شممهللا ذإلحصمماء مممع تطهيقممات  مشيممة بمسممتخ ذم (. 2016الجسددارج أحمددد جمددال )

  شممركة ذيبسممضإ يشتمم إيب إذإلستلمماإذت ذإلحصممائية ذيملمم إ ة  ذيطهعممة ذألإيممو  ذيعممرذع  2013
 صفلة  80

إذيمقاإممة  ذيكلس  من بعمض ذيبينمات ذيمسميإية  من  ضذممل ذي مرذإة (.2013جوادج مصطفى رعد )
ذيمعزإيمة ممن  Staphylococcus aureus يشم ا ذت ذيليضية الي بكتريا ذيمكمضإذت ذيعنقض يمة

ذيقا سممية   الامعممةذيعشممضم  كشيممة   إسمماية ماالسممتير  سممريرية مختشفممة الممي م ينممة ذي يضذنيممةحمماجت 
 ذيعرذع 

 إذسممة الزي يممة يشبينممات ذيمسمميإية  ممن ٱنتمما  ذي يمضجيسممين الممي ذيهكتريمما  (.2017حسددنج ريددام وسددام )
ة  تر يممكشيممة ذي  إسمماية ماالسممتير  ذيمسممههة ألدممما  ذيمسممايإ ذيهضييممة إمقاإمت مما يعضذمممل ذيسمميطرة

 ذيعرذع قا سية  الامعة ذي
 إذسمة بكتريضيضاليمة إالزي يمة يشمسمههات ذيهكتيريمة ذيمعزإيمة ممن (. 2014) لشمريج زهراء باسم شداكرا

  الامعمممة ذيكضالمممة  كشيمممة ذيعشمممضم  يت ممماب ذيمبممماإأ ذيهضييمممة المممي ذينبمممس  إسممماية ماالسمممتيرذمرضمممو 
   ذيعرذع  

  98 – 93 : 2و1مخاطر ذألشعة ذي إية  مبشة ذيثقاالة ذيعر ية   (.1983لظاهرج عدنان )ا
  مبشمة ذيتلمخيب ذيمخهممرأ  ذيم ما ذت ذيليضيمة إذيمقاإممة ذيبر ضميمة (.2010العمدرج عبدد السدالم )

  36 - 25 : 9و5
 ذينلاة ذي يمضجيسيني يهكتريا ذيمكضإذت ذيعنقض يمة ذي ههيمة ذيمعزإيمة (.2008الغزيج زينة زامل تركي )
الامعمة تر يمة  كشيمة ذي  إسماية ماالسمتير  مختشفة إمقاإمت ا يم ا ذت ذيلياة من حاجت مرضية

 ذيعرذع  أ لاإ  



 

93 
 

 : المصادر األجنبية6-2

Aires de Sousa, M.; Bartzavali, C.; Spiliopoulou, I.; Sanches, I.S.; 

Crisostomo, M.I. and de Lencastre, H. (2003). Two 

international methicillin-resistant Staphylococcus aureus clones 

endemic in a university hospital in Patras. Greece J. Clin. 

Microbiol., 41: 2027-2032. 

Al-camo, I.E. (2001). Fundamental of Microbiology. 6
th

 ed., Jones 

and Bartelett, London, UK, p: 25-34. 

Al-Fu'adi, A.H.H. (2010). Phenotypic and genotypic (mecA gene) of 

methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates in 

Dewaniya city. M.Sc. Thesis, College of Medicine, University 

of Babylon, Iraq. 

Al-hassnawi, H.H. (2012). Molecular characterization of antibiotic 

resistance and virulence factors of methicillin resistance 

Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from clinical cases in 

Babylon Province. Ph.D. Thesis, College of Medicine, 

University of Babylon, Iraq. 

Al-Hilu, S.A. (2014). Molecular study of virulence factors of some 

coagulase negative Staphylococci isolated from different 

infections. Ph.D. Thesis, Faculty of Science, University of 

Kufa, Iraq. 

Al-Jumaily, E.F.; Saeed, N.M. and Khanaka, H.H. (2014). Study 

the biological characterization of Staphylococcus aureus 

enterotoxin. World J. Pharm. Pharmaceutical Sci., 3(6): 13-30. 

Al-Omari, A.W.; Mohamad, A.M. and Raoof, W.M. (2013). 

Detection of biofilm formation in some pathogenic bacteria 

using tube and Congo red agar methods. J. Rafidain Sci., 24(6): 

55-65. 

Al-Rawahi, G.N.; Schreader, A.G.; Porter, S.D.; Roscoe, D.L.; 

Gustafson, R. and Bryce, E.A. (2008). Methicillin-resistant 



 

94 
 

Staphylococcus aureus nasal carriage among injection drug users: six 

years later. J. Clin. Microbiol., 46: 477-479. 

Al-Rubaey, N.K.F.; Sabri, M. and Al-Rubaey, O.K. (2007). 

Isolation and charactization of bacteria from patients of 

conjunctivitis in Hilla Province. J. Med. Babylon, 4(1): 44-63. 

Anderson, M.; Lefebvre, S. and Weese, J. (2008). Evaluation of 

prevalence and risk factors for methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus colonization in veterinary personnel 

attending an international equine veterinary conference. Vet. 

Microbiol., 129(3-4): 410-417. 

Andrei, T.; Kenyl, E.P. and James, M.S. (2006). Effect of gamma 

irradiation viability and DNA of Staphylococcus epidermidis 

and Escherichia coli. J. Med. Microbiol., 55: 1271-1275. 

Andrews, S.J.; Brooks, P.T. and Hanbury, D. (2002). 

Ultrasonography and abdominal radiography versus 

intravenous urography in investigation of urinary tract infection 

in men: prospective incident cohort study. J. Med. Microbiol., 

324(7335): 454-456. 

Ansari, S.A.; Baqai, R.; Memon, M.R.; Aziz, M. and Khan, M.K. 

(2011). Biofilm formation and isolation of Staphylococcus 

aureus from blood culture of patient under going oral surgical 

procedures. J. Pak. Dent. Assoc., 20(3): 181-184. 

Anstead, G.M.; Cadena, J. and Javeri, H. (2014). Treatment of 

Infections Due to Resistant Staphylococcus aureus. In: Ji Y. 

(eds) Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

Protocols. Methods in Molecular Biology (Methods and 

Protocols), Vol. 1085. Humana Press, Totowa, NJ., p: 259-309. 

Ariyanti, D.; Salasia, S.I.O. and Tato, S. (2011). Characterization of 

haemolysin of Staphylococcus aureus isolated from food of animal 

origin. Indonesian J. Biotech., 16(1): 32-37. 



 

95 
 

Atlase, R.M.; Brown, A.E. and Parks, L.C. (1995). Laboratory 

Manual Experimental Microbiology. Mosby Company, Inc. 

Aziz, S.A. (2013). Bacterial urinary tract infection in diabetic patients 

in Al-Najaf city. M.Sc. Thesis, Collage of Medicine, University 

of Kufa, Iraq. 

Baele, M.; Storms, V.; Haesebrouck, F.; Devriese, L.A.; Gillis, 

M.; Verschraegen, G.; de Baere, T. and Vaneechoutte, M. 

(2001). Application and evaluation of the interlaboratory 

reproducibility of tRNA intergenic length polymorphism 

analysis (tDNA PCR) for identification of Streptococcus 

species. J. Clin. Microbiol., 39: 1436-1442. 

Bagge, D.; Hjelm, M.; Johansen, C.; Huber, I. and Gram, L. 

(2001). Shewnella putrefaciens adhesion and biofilm formation 

on food processing surfaces. Appl. Environ. Microbial., 67(5): 

2319-2325. 

Baird, D. (1996). Staphylococcus. Cluster–forming gram positive 

cocci. chapter 11 in Mackie and Mc Cartney practical medical 

microbiology 14
th

 ed., Collee, J.G.; Marmion, B.P.; Fraser, 

A.G., Anthony Simmons Churchill Livingstone, NewYork, 

Edinburgh, London, p: 245-261. 

Ballarini, F.; Alloni, D.; Facoetti, A. and Ottolenghi, A. (2008). 

Heavy-ion effects: from track structure to DNA and 

chromosome damage. New J. Physics, 10(7): 2-18.  

Baron, E.J. and Finegold, S.M. (1995). Diagnostic Microbiology. 1
st
 

ed., Bailey and Scott’s, Mosbey Company, Baltimore, 

Philadelphia, Toranto, USA. 

Barretti, P.; Montelli, A.C.; Batalha, J.E.; Caramori, J.C. and 

Maria de Lourdes, R.S. (2009). The role of virulence factors 

in the outcome of staphylococcal peritonitis in CAPD 

patients. BMC Infect. Dis., 9(1): 212.  



 

96 
 

Barros, E.M.; Ceotto, H.; Basto, M.C.; Dos Santos, K.R. and 

Giambiagi-Demarval, M. (2012). Staphylococcus 

haemolyticus as an important hospital pathogen and carrier of 

methicillin resistance genes. J.Clin. Microbiol., 50(1): 166-168. 

Bauer, A.W.; Kirby, W.M.M.; Sherris, J.C. and Turck, M. 

(1966). Antibiotic susceptibility testing by a standerized single 

disk method. Am. J. Clin. Path., 36: 493-496. 

Bergey, D.; John, G.H.; Noel, R.K. and Peter, H.A.S. (1994). 

Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. 9
th

 Ed., 

Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, USA. 

Bernatova, S.; Samek, O.; Pilat, Z.; Sery, M.; Jezek, J.; Jakl, P.; 

Siler, M.; Krzyzanek, V.; Zemanek, P.; Hola, V.; 

Dvorackova, M. and Ruzicksa, F. (2013). Following the 

mechanisms of bacteriostatic versus bacteriocidal action using 

Raman spectroscopy. Molecules, 18: 13188-13199. 

Berube, B.J. and Wardenburg, B.J. (2013). Staphylococcus aureus 

alpha-toxin: nearly a century of intrigue. Toxins (Basel), 5: 

1140-1166. 

Bhakdi, S. and Tranum-Jensen, J. (1991). Alpha-toxin of 

Staphylococcus aureus. Microbiol. Rev., 55: 733-751. 

Bhatia, A. and Zahoor, S. (2007). Staphylococcus aureus 

enterotoxins. J. Clin. Diag. Res., 2: 188-197. 

Bizye, A.; Sago, A.; Admasu, G.; Getachew, H.; Kassa, P. and 

Amsays, M. (2014). Isolation, optimization and 

characterization of protease producting bacteria from soil and 

water in gondar town, north west Ethiopia, Int. J. Bacteriol. 

Virol. Immun., 3: 20-24. 

Booth, M.C.; Pence, L.M.; Mahasreshti, P. and Gilmore, M.S. 

(2001). Clonal associations among Staphylococcus aureus 



 

97 
 

isolates from various sites of infection. Infect. Immun., 69: 

345-352. 

Brown, A. (2007). Benson's Microbiological Application Laboratory. 

Manual in General Microbiology. 10
th 

ed. McGraw-Hill 

Company, Inc., USA,  p: 102-263. 

Brown, D.F.; Edwards, D.I.; Hawkey, P.M.; Morrison, D.; 

Ridgway, G.L.; Towner, K.J. and Wren, M.W. (2005). 

Guidelines for the laboratory diagnosis and susceptibility 

testing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA). J. Antimicrob. Chemother., 56(6): 1000-1018.  

Brynjolfsson, A. (1979). Food irradiation and nutrition. The 

Professional Nutritionist., 11 (4) : 7-10. 

Bush, K. (2001). New beta-lactamase in gram-negative bacteria: 

diversity and impact on selection of antimicrobial therapy. 

Clin. Infect. Dis., 32: 1085-1089. 

Chandrakanth, K.; Gavimath, C.C.; Kangralkar, V.A.; Morabad, 

U. and Virupakshaiah, D.B.M. (2010). Comparative 

genomics of Staphylococcus aureus coagulase gene. J. Adv. 

Bioinf. Appl. Res., 1: 31-36. 

Clark, N.C.; Weigel, L.M.; Patel, J.B. and Enover, F.C. (2005). 

Comparsion of Tn1546-like elements in vancomycin-resistant 

Staphylococcus aureus isolates from Michigan and 

Pennsylvania. Antimicrob. Agents and Chemother., 49(1): 470-

472. 

CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute (2014). 

Performance standards for Antimicrobial Susceptibility 

Testing; 24
th

 Information Supplement. Wayne, Pannsylvannia, 

USA, p: M100-S24. 

Coelho, S.M.O.; Reinoso, E.; Pereira, I.A.; Soares, L.C.; Demo, 

M.; Bogni, C. and Souza, M.M.S. (2009). Virulence factors 



 

98 
 

and antimicrobial resistence of Staphylococcus aureus isolated 

from bovine mastitis in Rio de Janeiro. Pesq. Vet. Bras., 29: 

369-374. 

Collee, J.G.; Fraser, A.G.; Marmiom, B.P. and Simmon, A. 

(1996). Mackie and McCarteny Practical Medical 

Microbiology. 4
th

 ed., Churchill Livingstone, Inc., USA. 

Cox, R.; Mellaghan, C.; Conquest, C. and King, J. (1995). 

Epidemic methicillin-resistant Staphylococcus aureus: 

controlling the spread outside the hospital. J. Hospital Infect., 

29: 107-119. 

Cucarella, C.; Tormo, M.A.; Ubed, C.; Trotonda, M.P.; Monzon, 

M.; Peris, C.; Amorena, B.; Lasa, I. and Penades, J.R. 

(2004). Role of biofilm-associated protein bap in the 

pathogenesis of bovine Staphylococcus aureus. Infect.  

Immun., 72(4): 2177-2158. 

Czekaj, T.; Ciszewski, M. and Szewczyk, E. (2015). 

Staphylococcus haemolyticus an emerging threat in the twilight 

of the antibiotics age. Microbiol., 161: 2061-2068. 

Daniel, B.; Saleem, M.; Naseer, G. and Fida, A. (2014). 

Significance of Staphylococcus haemolyticus in hospital 

acquired infections. J. Pioneer Med. Sci., 4: 119-125.  

Darini, A.L.; Palazzo, I.C. and Felten, A. (2004). Cefoxitin does 

not induce production of penicillin binding protein 2a in 

methicillin-susceptible Staphylococcus aureus strains. J. Clin. 

Microbiol., 42(9): 4412- 4413. 

Darwish, S.F. and Asfour, H.A. (2013). Investigation of biofilm 

forming ability in Staphylococci causing bovin mastitis using 

phenotyping and genotypic assay. Sci. World J., 2013: 1-9. 

Davis, B.D.; Dubecco, R.; Elsen, H.N. and Glusberg, H. S. (1990). 

Microbiology. 4
th

 ed., Harper and Row Publishers, Inc., USA. 



 

99 
 

de Araujo Melo, M.C.; Rodrigues, C.G. and Pol-Fachin, L. (2017). 

Staphylococcus aureus δ-toxin in aqueous solution: Behavior in 

monomeric and multimeric states. Biochimica et Biophysica Acta-

Biomembranes, 227: 21-28. 

De Charvalho, C.C. (2007). Biofilms: recent developments on an old 

battle. Recent Patents on Biotechnol., 1(1): 49-57. 

Demuth, D.R. and Lamont, R. (Eds.). (2006). Bacterial Cell-to-Cell 

Communication: Role in Virulence and Pathogenesis (Vol. 11). 

Cambridge University Press, UK. 

Deplano, A.; Vaneechoutte, M.; Verschraegen, G. and Struelens, 

M.J. (1997). Typing of Staphylococcus aureus and 

Staphylococcus epidermidis strains by polymerase chain 

reaction (PCR) analysis of inter-IS256 spacer length 

polymorphisms. J.  Clin.  Microbiol. Infect., 35: 2580-2587. 

Dezfulian, A.; Aslani, M.M.; Oskoui, M.; Farrokh, P.; Azimirad, 

M.; Dabiri, H.; Salehian, M. and Zali, M.R. (2011). 

Identification and characterization of a high vancomycin-

resistant Staphylococcus aureus harboring vanA gene cluster 

isolated from diabetic foot ulcer. Iran J. Basic Med. Sci., 15(2): 

803-806. 

Dinges, M.M.; Orwin, P.M. and Schlievert, P.M. (2000). Exotoxins 

of Staphylococcus aureus. Clin. Microbiol. Rev., 13(1): 16-34. 

Dufour, P.; Gillet, Y.; Bes, M.; Lina, G.; Vandenesch, F.; Floret, 

D.; Etienne, J. and Richet, H. (2002). Community-acquired 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in 

France: emergence of a single clone that produces Panton-

Valentine leucocidin. Clin. Infect. Dis., 35: 819-824. 

Duran, N.; Ozer, B.; Duran, G.G.; Onlen, Y. and Demir, C. 

(2012). Antibiotic resistance genes & susceptibility patterns in 

staphylococci. Ind. J. Med. Res., 135: 389-396. 



 

100 
 

El-Jakee, J.; Ata, S.; Nagwa, M.; Bakry, S.A.; Zouelfakar, E.; 

Elgabry, V. and Gad El-Said, W.A. (2008). Characteristics of 

Staphylococcus aureus strains isolated from human and animal 

sources. American-Eurasian J. Agric. Environ. Sci., 4(2): 221-

229. 

Ermolaeva, S.A.; Varfolomeev, A.F.; Chernukha, M.Y.; Yurov, 

D.S.; Vasiliev, M.M.; Kaminskaya, A.A. and Shimizu, T. 

(2011). Bactericidal effects of non-thermal argon plasma in 

vitro, in biofilms and in the animal model of infected 

wounds. J. Med. Microbiol., 60(1): 75-83.  

Espinosecurgel, M. (2003). Resident parking only: rhamnolipids 

maintain fluid channels in biofilms. J. Bacteriol., 185(3): 699-

700. 

Even, S.; Leroy, S.; Charlier, C.; Zakour, N.B.; Chacornac, J.P.; 

Lebert, I.; Jamet, E.; Desmonts, M.H.; Coton, E. and 

Pochet, S. (2010). Low occurrence of safety hazards in 

coagulase negative staphylococci isolated from fermented food 

stuffs. Int. J. Food Microbiol., 139: 87-95. 

Farkas, J. (1997). Physical methods of food preservation. Food 

microbiology fundamentals and frontiers. M.P. Doyle, L.R. 

Peauchat, T.J. Montville (eds.), Washington, D.C. ASM Press, 

pp: 497-519. 

FDA, Food and drug administration (2000). Total diet study 

statistics on element results. Washington, DC: US Food and 

drug administration. 

Feinendengen, L.E.; Muhlensiepen, H.; Bond, V.P. and Sonhans, 

C.A. (1987). Intracellular stimulation of biochemical control 

mechanisms, Health Physics, 52: 663-669. 

Firth, N. and Skurray, R.A. (1998). Mobile elements in the 

evaluation and spread of multiple-drug resistance in 

Staphylococci. Drug Resistance Updates, 1: 49-58. 



 

101 
 

Fluit, A.C.; Visser, M.R. and Schmitz, F.J. (2001). Molecular 

detection of antimicrobial resistance. Clin. Microbiol. Rev., 14: 

836-871. 

Forbes, B.A.; Daniel, F.S. and Alice, S.W. (2007). Bailey and 

Scott's Diagnostic Microbiology. 12
th

 ed., Mosby Elsevier 

Company, Inc., USA. 

Forrest, G.N. and Tamura, K. (2010). Rifampin combination 

therapy for non-mycobacterial infeaction. Clin. Microbiol. 

Rev., 23: 14-34. 

Fuda, C.; Suvorov, M.; Vakulenko, S.B. and Mobashery, S. 

(2004). The basis for resistance to beta-lactam antibiotics by 

penicillin binding protein 2a of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. J. Biol. Chem., 279: 40802-40806. 

Gad, M.G.F.; El-Feky, M.A.; El-Rehewy, M.S.; Hassan, M.A.; 

Abolella, H. and Abd El-Baky, R.M. (2009). Detection of 

icaA, icaD genes and biofilm production by Staphylococcus 

epidermidis isolated from urinary tract catheterized patient. J. 

Infect. Dev. Countries, 3(5): 342-351. 

Ganal, S.; Guadin, C.; Roensch, K. and Tran, M. (2007). Effects 

of streptomycin and kanamycin on the production of capsular 

polysaccharides in Escherichia coli B23 cells. J. Exp. 

Microbiol. Immun., 11: 54-99. 

García-Álvarez, L.; Holden, M.T.; Lindsay, H.; Webb, C.R.; Brown, 

D.F.; Curran, M.D. and Parkhill, J. (2011). Meticillin-resistant 

Staphylococcus aureus with a novel mecA homologue in human and 

bovine populations in the UK and Denmark: a descriptive study. The 

Lancet Infect. Dis., 11(8): 595-603.  

Garofalo, C.K.; Hooton, T.M.; Martin, S.M.; Stamm, W.E.; 

Palermo, J.J.; Gordon, J.I. and Hultgren, S.J. (2007). 

Escherichia coli from urine of female patients with urinary 



 

102 
 

tract infections is competent for intracellular bacterial 

community formation. Infect. Immun., 75(1): 52-60.  

Ghadiri, H.; Vaez, H.; Khosravi, S. and Soleymani, E. (2012). The 

antibiotic resistance profiles of bacterial strains isolated from 

patients with hospital-acquired blood stream and urinary tract 

infections. J. Int. Nephrology, 20(12): 1-6. 

Ghebremedhin, B.; Layer, F.; Konig, W. and Konig, B. (2008). 

Genetic classification and distinguishing of Staphylococcus 

species based on different partial gap, 16S rRNA, hsp60, rpoB, 

sodA, and tuf gene sequences. J. Clin. Microbiol., 46(3): 1019-

1025. 

Götz, F.; Bannerman, T. and Schleifer, K.H. (2006). The Genera 

Staphylococcus and Macrococcus. In The Prokaryotes (pp: 5-

75). Springer US.  

Grecz, N.; Rowley, D.B.; Matsuyama, A. (1983). The Action of 

Radiation on Bacteria and Viruses. In: Preservation of Foods 

by Ionizing Radiation. Vol. 2. Josephson, E.S. and Petrson, 

M.S. (Eds.). CRC. Press, Boca Raton, Florida, p: 167-218. 

Greenwood, D. (2012). Medical Microbiology, With Studentconsult Online 

Access, 18: Medical Microbiology. Elsevier Health Sciences.  

Guilfoile, P.G.; Al-camo, E. and Heymann, D. (2007). Antibiotic 

Resistant Antibacteria. Infobase Publishing. NewYork, USA, p: 

40-46. 

Hanaa, A.E. and Darwishm, S.F. (2014). Evaluation of phenotypic 

methods versus molecular methods for differentiation of 

coagulase positive staphylococci causing bovine mastitis with a 

special reference to atypical Staphylococcus aureus. Int. J. 

Curr. Microbiol. Appl. Sci., 3(5): 543-558. 

Hanaki, H. (2004). Epidemiology and clinical effect against “beta-

lactam antibiotic induce”. J. Antibiotic., 78(8): 204-216. 



 

103 
 

Harley, J.P. and Prescott, L.M. (1996). Laboratory Exercises in 

Microbiology. 3
rd

 ed., WCB/ McGraw-Hill Company, Inc. 

Hassan, A.; Usman, J.; Kaleem, F.; Omair, M.; Khalid, A. and 

Iqbal, M. (2011). Evaluation of different detection methods of 

biofilm formation in the clinical isolates. Braz. J. Infect. Dis., 

15(4): 305-311.  

Henry, J.B. (2001). Todd, Sanford, Davidsohn Clinical Diagnosis 

and Management by Laboratory Methods. 20
th

 ed., Vol. (1,2,3). 

W.B. Saunders Company, USA. 

Hiramatsu, K.; Cui, L.; Kuroda, M. and Ito, T. (2001). The 

emergence and evolution of methicillin resistant 

Staphylococcus aureus. Trends Microbiol., 9: 486-493. 

Hiramatsu, K.; Ito, T. and Hanaki, H. (1999). Evolution of 

methicillin and glycopeptide resistance in Staphylococcus 

aureus. In: Finch, R.G. and Williams, R.J. (ed.). Bailliere's 

clinical infectious disease, Bailliere Tindall, London, United 

Kingdom, p: 221-242. 

Hirotaki, S.; Sasaki, T.; Kuwahara, K. and Hiramatsu, K. (2011). 

Rapid and accurate identification of human-associated 

staphylococci by use of multiplex PCR. J. Clin. Microbiol., 

49(36): 27-31. 

Hola, V.; Ruzicka, F. and Votava, M. (2006). The dynamics of 

Staphylococcus epidermis biofilm formation in relation to 

nutrition, temperature and time. Scripta Medica, 79(3): 169-

174. 

Hyland, C.; Vuilard, L.; Hughes, C. and Koronakis, V. (2001). 

Membrane intraction of Escherichia coli haemolysin. Flotation 

and insertion-dependent labeling by phospholipid vesicles. J. 

Bactcriol., 183: 5364-5370. 



 

104 
 

IAEA, International Atomic Energy Agency (2004). Sediment 

distribution coefficients and concentration factors for biota in 

the marine environment. International Atomic Energy Agency: 

Vienna, Austria.  

Ito, T.X.; Ma, X.; Takeuchi, F.; Okuma, K.; Yuzawa, H. and 

Hiramatsu, K. (2004). Novel type V staphylococcal cassette 

chromosome mec driven by a novel cassette chromosome 

recombines, ccrC. Antimicrob. Agents and Chemother., 48: 

2637-2651. 

Iwase, T.; Uehara, Y.; Shinji, H.; Tajima, A.; Seo, H.; Takada, K. 

and Mizunoe, Y. (2010). Staphylococcus epidermidis Esp 

inhibits Staphylococcus aureus biofilm formation and nasal 

colonization. Nature, 465(7296): 346-349. 

Jaradat, Z.; Al Aboudi, A.; Shatnawi, M. and Ababneh, Q. 

(2013). Staphylococcus aureus isolates from camels differ in 

coagulase production-genotype and methicillin. J. Microbiol. 

Biotechnol. Food Sci., 2(6): 2455-2461. 

Jarraud, S.; Mougel, C.; Thioulouse, J.; Lina, G.; Meugnier, H.; 

Forey, F.; Nesme, X.; Etienne, J. and Vandenesch, F. 

(2002). Relationships between Staphylococcus aureus genetic 

background, virulence factors, agr groups (alleles), and human 

disease. Infect. Immun., 70: 631-641. 

Javad Mortazavi, S.M. (2004). An Introduction to Radiation 

Hormesis. Biology Division, Kyoto University of Education, 

Kyoto, Japan. 

Jawetz, M. and Adelberg's, E.A. (2016). Medical Microbiology. 

27
th

 ed., The McGraw-Hill Companies, Inc., New Yourk, USA. 

Jefferson, K.K. (2004). What drives bacteria to produce a biofilm. 

FEMS. Microbiol. Lett., 236(2): 163-173. 



 

105 
 

Johnson, A.G.; Ziegler, R.J. and Hawley, L. (2010). Microbiology 

and Immunology. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams 

& Wilkins,   Awolters Kluwer Company, USA. 

Johnson, J.R. (1991). Virulence factors in Escherichia coli urinary 

tract infection. Clin. Microbiol. Rev., 4(1): 80-128. 

Jones, R.; Barret, M. and Erwin, M. (1997). Invitro activity and 

spectrum of Ly 333228 anovel glycopeptide derivative. 

Antimicrob.  Agents and Chemother., 41: 488-493. 

Jorgensen, J.H.; Crwford, S.A.; McElmeel, M.L. and Fiebelkorn, 

K.R. (2004). D–zone test clindamycin resistance of staphylocci 

in conjunction with performance of automatically detection. J. 

Clin. Microbiol. Infect. Dis., 42: 1800-1802. 

Kahalid, S.W.; Salah, R.F. and AlShkargy, O. (2012). 

Physiobacteriological study of urinary tract infections of 

diabetic patients type II. J. Al-Qadisiyah for Pure Sci., 17(2): 1-

18. 

Kamel, F.H.; Saeed, G.H. and Qader, S.S. (2014). Magnetic field 

effect on growth and antibiotic susceptibility of Staphylococcus 

aureus. J. Al-Nahrain Univ., 17(3): 138-143. 

Katayama, Y.; Ito, T. and Hiramatsu, K. (2000). A new class of 

genetic element, staphylococcal cassette chromosome mec, 

encodes methicillin resistance in Staphylococcus aureus. 

Antimicrob. Agents and Chemother., 44: 1549-1555.  

Kloos, W.E. and Bannerman, T.L. (1994). Update on clinical 

significance of coagulase-negative staphylococci. Clin. 

Microbiol. Rev., 7(1): 117-140.  

Kloos, W.E. and Schleifer, K.H. (1986). Genus IV. Staphylococcus 

Rosenbach 1884. Bergey’s Manual of Systemic 

Bacteriology, 2: 1013-1035. 



 

106 
 

Kloos, W.E. and Schleifer, K.H. (1983). Staphylococcus auricularis 

sp. nov.: an inhabitant of the human external ear. Int. J. Syst. 

Evol. Microbiol., 33(1): 9-14. 

Kluytmans-Vanden, B. and Kluytmans, J.A. (2006). Community-

acquired methicillinresistant Staphylococcus aureus: current 

perspectives. Clin. Microbiol. Infect., 12: 9-15. 

Kokare, C.R.; Chakraborty, S.; Khopade, A.N. and Mahadik, 

K.R. (2009). Biofilm importance and applications. Ind. J. 

Biotechnol., 8: 159-168. 

Koneman, E.W.; Allen, S.D.; Janda, W.M.; Schreckenberg, P.C. 

and Winn, W.C. (1997). Color Atlas and Textbook of 

Diagnostic Microbiology. 5
th

 ed., J.B. Lippincott Company, 

Philadelphia, New York, USA. 

Kunin, C.M. and Steele, C. (1985). Culture of the surfaces of 

urinary tract catheters to sample urethral flora and study the 

effect of antimicrobial therapy. J. Clin. Microbiol., 21: 902-

908. 

Lee, K.H.; Fitton, J.E. and Wuthrich, K. (1987). Nuclear magnetic 

resonance investigation of the conformation of δ-haemolysin 

bound to dodecylphosphocholine micelles. Biochim. Biophys. 

Acta, 911: 144-153. 

Lessa, F.C.; Cohen, J.; Dumyati, G.; Farley, M.M.; Winston, L.; 

Kast, K.; Holzbauer, S.; Meek, J.; Beldavs, S.; McDonald, 

L.C. and Fridkin, S.K. (2012). Annual Meeting of the 

Infectious Disease. Society of America, Society for Healthcare 

Epidemiology, Pediatric Infectious Disease Society, and HIV 

Medical Association; San Diego. 

Liburdy, R.P.; Callahan, D.E.; Harland, J.; Dunham, E.; Sloma, 

T.R. and Yaswen, P. (1993). Experimental evidence for 60 Hz 

magnetic fields operating through the signal transduction 



 

107 
 

cascade: effects on calcium influx and c-MYC mRNA 

induction. FEBS. Lett., 334: 301-308. 

Lindsay, J.A.; Moore, C.E.; Day, N.P.; Peacock, S.J.; Witney, 

A.A.; Stabler, R.A.; Husain, S.E.; Butcher, P.D. and Hinds, 

J. (2006). Microarrays reveal that each of the ten dominant 

lineages of Staphylococcus aureus has unique combinations of 

surface-associated and regulatory genes. J. Bacteriol., 188: 669-

676. 

MacFaddin, J.F. (2000). Biochemical Tests for Identification of 

Medical Bacteria. 3
nd

 ed., The Williams and Wilkins, London, 

UK. 

Mackinnon, M. (1998). Vancomycin-resistant enterococci and 

vancomycin-resistant Staphylococcus aureus: heralding the end 

of the antibiotic era?. Dalhousie Med. J., 26(1): 33-44. 

Mackinnon, M.M. and Allen, K.D. (2000). Long-term MRSA 

carriage in hospital patients. J. Hospital Infect., 46: 216-221. 

Marcus, K. (2005). New bacteria on the block. J. Infect. Dis., 192: 

811- 818. 

Marrs, C.; Zhang, L. and Foxman, B. (2005). Escherichia coli 

mediated urinary tract infections: are there distinct 

uropathogenic E. coli (UPEC) pathotypes. FEMS. Microbiol. 

Lett., 252: 183-190. 

Marshall, C. and McBryde, E. (2014). The role of Staphylococcus 

aureus carriage in the pathogenesis of bloodstream infection. 

BMC. Res. Notes, 7(1): 428-433. 

McKinney, T.K.; Sharma, V.K.; Craig, W.A. and Archer, G.L. 

(2001). Transcription of the gene mediating methicillin 

resistance in Staphylococcus aureus (mecA) is co repressed but 

not co induced by cognate mecA and ß-lactamase regulators. J. 

Bacteriol., 183: 6862-6868. 



 

108 
 

Medeiros, A.A. (1997). Evolution and dissemination of beta- 

lactamases accelerated by beta-lactam antibiotics. Clin. Infect. 

Dis., 24: 19-45. 

Menestrina, G.; Dalla, S. and Prevost, A. (2011). Mode of action of 

β.barrel pore-forming toxin of staphylococcal α.hemolysin 

family. J. Toxicon, 39(11): 1661-1672. 

Mettler Jr, F.A.; Bhargavan, M.; Faulkner, K..; Gilley, D.B.; 

Gray, J.E.; Ibbott, G.S.; and Thomadsen, B.R. (2009). 

Radiologic and nuclear medicine studies in the United States 

and worldwide: frequency, radiation dose, and comparison with 

other radiation sources-1950-2007. Radiology, 253(2): 520-

531.  

Monte, J.; Abreu, A.C.; Borges, A.; Simões, L.Ch. and Simões, M. 

(2014). Antimicrobial activity of selected phytochemicals 

against Escherichia coli and Staphylococcus aureus and their 

Biofilms. Pathogens, 3: 473-498. 

Moraveji, Z.; Tabatabaei, M.; Aski, H.S. and Khoshbakht, R. (2014). 

Characterization of hemolysins of Staphylococcus strains isolated 

from human and bovine, southern Iran. Iranian J. Vet. Res., 15(4): 

326-330. 

Morellow, C.; Palmer, K.; Whiteley, M.; Sircili, M.; Trabulsi, L.; 

Castro, A. and Sperandio, V. (2006). Bundle-forming pili and 

ESPA are involved in biofilm formation by enteropathogenic 

Escherichia coli. J. Bact., 188(11): 3952-3961. 

Murray, P.R.; Ken, S.; Rosenthal, K.S. and Pfaller, M.A. (2013). 

Medical Microbiology, with Student Consult Online Access, 7
th 

ed., Midical Microbiology, 874 p. 

Nair, S.P.; Williams, R.J. and Henderson, B. (2000). Advances in 

our understanding of the bone and joint pathology caused by 

Staphylococcus aureus infection. Rheumatol., 39: 131-138. 



 

109 
 

Namvar, A.E.; Bastarahang, S.; Abasi, N.; Ghehi, G.Sh.; 

Farhadbakhtiarin, S.; Arezi, P.; Hosseini, M.; Baravati, 

Sh.Z.; Jokar, Z. and Chermahin, S.G. (2014). Clinical 

characteristics of Staphylococcus epidermidis: A systematic 

review. GMS Hygiene and Infection Control, 9(3): 85-97. 

NCCLS, National Committee for Clinical Laboratory Standards 

(2003). Performance standards for disks susceptibility testing; 

approved standard, 6
th

 ed. P: 100-113, Wayne, Pannsylvannia, 

USA. 

Neidell, M.J.; Cohen, B.; Furuya, Y.; Hill, J.; Jeon, C.Y. Glied, S. 

and Larson, E.L. (2012). Costs of healthcare-and community-

associated infections with antimicrobial-resistant versus 

antimicrobial-susceptible organisms. Clin. Infect. Dis., 55(6): 

807-815. 

Nester, E.; Anderson, D.; Roberts, J.R.; Paersall, N. and Nester, 

M. (2001). Microbiology: Ahuman Prepction. McGraw-Hill 

Companeis, New York, p: 64-65. 

Novak, J.; Strasak, L.; Fojt, L.; Slaninova, I. and Vetterl, V. 

(2007). Effects of low-frequency magnetic fields on the 

viability of yeast Saccharomyces cerevisiae. Bioelectrochem., 

70(1): 115-121. 

Novick, R.P.; Ross, H.F.; Projan, S.J.; Kornblum, J. and 

Kreiswirth, B. (1993). Synthesis of staphylococcal virulence 

factors is controlled by a regulatory RNA molecule. EMBO. J., 

12: 3967-3975. 

Ocokoru, C.; Onzima, R.; Govule, P. and Katongole, S. (2015). 

Prevalence and drug susceptibility of isolates of urinary tract 

infections among febrile under-fives in Nsambya Hospital, 

Uganda. J. Open Sci. Clin. Med., 3(6): 199-204.  



 

110 
 

O'Gara, J.P.; Humphreys, H. and Kapila, K. (2001). 

Staphylococcus epidermidis biofilms: importance and 

implications. J. Med. Microbiol., 50: 582-587. 

Okafor, N. (2007). Modern industrial microbiology and 

biotechnology. Sci. Pub., 5: 77-89. 

Okee, M.S.; Joloba, M.L.; Okello, M.; Najjuka, F.C.; Katabazi, 

F.A.; Bwanga, F.; Nanteza, A. and Kateete, D.P. (2012). 

Prevalence of virulence determinants in Staphylococcus 

epidermidis from ICU patients in Kampala, Uganda. J. Infect. 

Dev. Ctries, 6: 242-250. 

Oliveira, D.C.; Wu, S.W. and Lencaster, H. (2000). Genetic 

organization of the downstream region of the mecA element in 

methicillin–resistant Staphylococcus aureus. isolates carrying 

different polymorphisms of this region. Antimicrob. Agents 

Chemother., 44: 1906-1910. 

O'Riodan, K. and Lee, J.C. (2004). Staphylococcus aureus capsular 

polysaccharides. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.,17(1): 218-234. 

Pallen, M.J.; Beatson, S.A. and Bailey, C.M. (2005). 

Bioinformatics analysis of the locus for enterocyte effacement 

provides novel insights into type-III secretion. BioMed. Central 

Microbiol., 5(9): 1-21. 

Pappu, A.K.; Aprana, S. and Aravind, J. (2011). Microbiological 

profile of diabetic foot ulcer. Calicut. Med. J., 9(3): 2-7. 

Peacock, S. (2006). Staphylococcus aureus. In Principles and 

Practice of Bacteriology (pp: 73-98). John Wiley and Sons, 

Ltd., Chichester.  

Pelczar Jr., M.J.; Chan, E.C.S. and Krieg, N.R. (1993). Airborne 

Diseases, Microbiology: Concepts and Applications, McGraw-

Hill, New York, USA, p: 646-679. 



 

111 
 

Pelisser, M.R.; Klein, C.S.; Ascoli, K.R.; Zotti, T.R. and 

Maisonnave, A.C. (2009). Ocurrence of Staphylococcus 

aureus and multiplex PCR detection of classic enterotoxin 

genes in cheese and meat products. Braz. J. Microbiol., 40: 

145-148. 

Peng, H.L.; Novick, R.P.; Kreiswirth, B.; Kornblum, J. and 

Schlievert, P. (1988). Cloning, characterization and 

sequencing of an accessory gene regulator (agr) in 

Staphylococcus aureus. J. Bacteriol., 170: 4365-4372. 

Pinheiro, L.; Brito, C.I.; de Oliveira, A.; Martins, P.Y.F.; Pereira, 

V.C. and da Cunha, M.D.L.R.D.S. (2015). Staphylococcus 

epidermidis and Staphylococcus haemolyticus: molecular 

detection of cytotoxin and enterotoxin genes. Toxins, 7(9): 

3688-3699. 

Plata, K.; Rosato, A.E. and Wegrzyn, G. (2009). Staphylococcus 

aureus as an infectious agent: overview of biochemistry and 

molecular genetics of its pathogenicity. Acta Biochimica 

Polonica, 56(4): 597-612.  

Podkowik, M.; Bystroń, J. and Bania, J. (2012). Genotypes, 

antibiotic resistance, and virulence factors of staphylococci 

from ready-to-eat food. Foodborne Pathog. Dis., 9: 91-93. 

Prasad, S.; Nayak, N.; Satpathy, G.; Nag, H.L.; Venkatesh, P.; 

Ramakrishnan, S.; Ghose, S. and Nag, T.C. (2012). 

Molecular and phenotypic characterization of Staphylococcus 

epidermidis in implant related infection. Ind. J. Med. Res., 

136(3): 483-490. 

Prescott, L.M.; Harley, J.P. and Klein, A.K. (2005). Microbiology. 

6
th

 ed. McGraw-Hill, USA, p: 134-146. 

Proctor, R.A.; Eiff, C.; Kahl, B.C.; Becke, R.K.; Mcnamara, P.; 

Herrmann, M. and Peters, G. (2006). Small colony variants: 



 

112 
 

a pathogenic form of bacteria that facilitates persistent and 

recurrent infections. Nat. Rev. Microbiol., 4: 295-305. 

Rajalakshmi, V. and Amsaveni, V. (2012). Antibiotic susceptibility 

of bacterial pathogens isolated from diabetic patients. Int. J. 

Microbiol. Res., 3(1): 30-32. 

Rajbhandari, R. (2011). Studies on the role of the putative 

phosphorylation consensus sequence YXNX in the tandem 

repeat domains of the of the Staphylococcus aureus Mu50 

extracellular adherence protein (Eap). Ph.D. Thesis, Faculty of 

Medicine, University of Saarland, Saarbrücken. 

Ratner, A.J.; Hippe, K.R.; Aguilar, J.L.; Bender, M.H.; Nelson, 

A.L. and Weiser, J.N. (2006). Epithelial cells are sensitive 

detectors of bacterial pore-forming toxins. J. Biol. Chem., 

281(18): 12994-12998. 

Reipert, A.; Ehlert, K.; Kast, T. and Bierbaum, G. (2003). 

Morphological and genetic differences in two isogenic 

Staphylococcus aureus strains with decreased susceptibilities to 

vancomycin. Antimicrob. Agents and Chemother., 47(2): 568-

576. 

Rogolsky, M. (1979). No enteric toxins of Staphylococcus aureus. 

Microbiol. Rev., 43(3): 320-360. 

Ryan, K.J. and Ray, C.G. (2004). Introduction to Infectious 

Diseases: Sherris Medical Microbiology, 4
th

 ed., McGraw-Hill, 

New York, USA. 

Salyers, A.A. and Whitt, D.D. (2001). Microbiology: Diversity, 

Disease, and the Environment. Fitzgerald Science Press, Inc.  

Sambrook, J.; Maccallum, P. and Russel, D. (2001). Molecular 

Cloning: a Laboratory Manual, 3
nd

 ed, Cold Springs Harbour 

Press, New York, p: 2344. 



 

113 
 

Santos, V.M.; Martins, H.B.; Rezende, I.S.; Barbosa, M.S.; 

Andrade, E.F.; Souza, S.G.; Campos, G.B.; Oliveira, P.S.; 

Sousa, D.S.; Da Silva, D.C.C.; Amorim, A.T.; Timenetsky, 

J.; Cruz, M.P.; Yatsuda, R. and Marques, L.M. (2014). 

Virulence factor profile of Staphylococcus aureus isolated from 

Bovine milk from Brazil. Food and Nutr. Sci., 5: 1496-1505. 

Scholz, M. and Elsässer, T. (2007). Biophysical models in ion beam 

radiotherapy. Adv. Space Res., 40(9): 1381-1391. 

Schommer, N.N.; Christener, M.; Hentschke, M.; Ruckdeschel, 

K.; Aepfelbacher, M. and Rohde, H. (2011). Staphylococcus 

epidermidis uses distinct mechanisms of biofilm formation to 

interfere with phagocytosis and activation of mouse 

macrophage-like cell 774A. 1. Infect. Immun., 79(6): 2267-

2276. 

Seniror, B.W. and Hughes, C. (1987). Production and properties of 

haemolysin from clinical isolates of Proteus. J. Med. 

Microbiol., 24: 17-25. 

Shah, J. and Kumar, S. (2014). In vitro antimicrobial susceptibilities 

and pathogenic attributes of Staphylococcus aureus isolates 

from UTI patients in Punjab. J. Ind. Int. Curr. Microbiol. Appl. 

Sci., 3(2): 424-430. 

Shakibaie, M.R.; Golkari, Y. and Salagegheh, G. (2014). 

Antimicrobial susceptibility, virulence factors and biofilm 

formation among Staphylococcus aureus strains from hospital 

infections in Kerman, Iran. J. Microbiol. Infect. Dis., 4(4): 152-

158. 

Siegrist, J. (2014). The role of Staphylococcus aureus. Microbiol. 

Focus, 6(1): 1-8. 

Silva, P.V.; Cruz, R.S.; Keim, L.S.; De Paula, G.R.; Carvalho, 

B.T.F.; Coelho, L.R.; Carvalho, M.C.D.; Rosa, J.M.C.; 

Figuriredo, A.M. and Teixeria, L.A. (2013). The 



 

114 
 

antimicrobial susceptibility, biofilm formation and genotypic 

profiles of Staphylococcus haemolyticus from bloodstream 

infections. Men. Inst. Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro., 108(6): 

812-816. 

Singh, V.; Mani, I. and Chaudhary, D.K. (2015). Metabolic 

Engineering of Microorganisms for Biosynthesis of Antibiotics. 

In Systems and Synthetic Biology, p: 341-356.  

Song, M.D.; Wachi, M.; Doi, M.; Ishino, F. and Matsuhashi, M.  

(1987). Evolution of an inducible penicillin-target protein in 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus by gene fusion. 

FEBS. Lett., 221: 167-171. 

Steel, R.G.D.; Torrie, J.H. and Dickey, D.A. (1997). Principles and 

Procedures of Statistics: A Biometrical Approach, 3
rd 

ed. 

McGraw-Hill Companeis, Inc., New York, USA. 

Stryjewski, M.E. and Corey, G.R. (2014). Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. anevolving pathogen. Clin. Infect. Dis., 

58(1): 9-10. 

Stukus, P.E. (1997). Antimicobial testing. The Kirby-Bauer method 

(filter-paper disk method). In: Stukus, P.E. (Ed.). Investigating 

microbiology: a laboratory manual for general microbiology. 

Orlando: Harcourt Brace and Company, p: 243-247.   

Sulieman, H.M.A. and Allaahmed, A.A.A. (2012). Effect of 

antimicrobial properties of pepper fruits on on some spoilage 

organism of Sudanese wet salted fermented fish (Fassiekh) 

Product. World's Vet. J., 2(1): 5-10. 

Suzuki, E.; Hiramatsu, K. and Yokota. T. (1992). Survey of 

methicillin-resistant clinical strains of coagulase-negative 

staphylococci for mecA gene distribution. Antimicrob. Agents 

Chemother., 36: 429-434. 



 

115 
 

Talaro, K.P. (2008). The Elements of Chemotherapy in 

Fundamentals of Microbiology. 5
th

 ed., McGraw-Hill, p: 345-

346. 

Taponen, S. and Pyorala, S. (2009). Coagulase-negative 

staphylococci as cause of bovine mastitis-not so different from 

Staphylococcus aureus. Vet. Microbial., 134: 29-36. 

Taylor, A.L. and Liewelyn, M.J. (2010). Superantigen-induced 

proliferation of human CD4+ CD25− T cells is followed by a 

switch to a functional regulatory phenotype. J. Immunol., 

185(11): 6591-6598.  

Taylor, C.M. and Roberts, I.S. (2005). Capsular polysaccharides 

and their role in virulence. Contrib. Microbiol., 12: 55-66. 

Thati, V.; Shivannavar, CH.T. and Gaddad, S.M. (2011). 

Vancomycin resistance among methicillin resistant 

Staphylococcus aureus isolates from intensive care units of 

tertiary care hospitals in Hyderabad. Ind. J. Med. Res., 134: 

704-708. 

Thorberg, B.M.; Danielsson-Tham, M.L.; Emanuelson, U. and 

Waller, K.P. (2009). Bovine subclinical mastitis caused by 

different types of coagulase-negative staphylococci. J. Dairy 

Sci., 92(10): 4962-4970.  

Todar, K. (2005). Staphylococcus. Todar's Online Textbook of 

Bacteriology. www.textbookofbacteriology.net/Staph.html. 

Todar, K. (2002). The bacterial flora of humans. University of 

Wisconsin-Madison Department of Bacteriology: Todar’s 

Online Textbook of Bacteriology, p: 1-8. 

Tong, S.Y.; Chen, L.F. and Fowler, V.G. (2012). Colonization, 

pathogencity, host susceptibility and therapeutics for 

Staphylococcus aureus: what is the clinical relevance?. In 

Seminars in Immunopathol., 34(2): 185-200. 

http://www.textbookofbacteriology.net/Staph.html


 

116 
 

Tortora, G.J.; Funke, B.R. and Case, C.E. (1998). Microbiology an 

Introduction. 6
th

 ed. Benjamin, Cummings Publishing 

Company, Inc. 

Townsend, K.M.; Boyce, J.D.; Chung, J.Y.; Frost, A.J. and Adler, 

B. (2001). Genetic organization of Pasteurella multocida cap 

Loci and development of a multiplex capsular PCR typing 

system. J. Clin. Microbiol., 39: 924-929. 

Ugwu, M.C.; Ikegbunam, M.N.; Nduka, S.O.; Attama, A.A.; 

Ibezim, E.C. and Esimone, C.O. (2013). Molecular 

characterization and efficacy of antibiotic Staphylococcus 

aureus isolated from nostrils of healthy human volunteers. J. 

Pharm. Sci. Res., 5(1): 26-32. 

Umadevi, S.; Kumar, S.; Joseph, N.M.; Easow, J.M.; 

Kandhakumari, G.; Srirangaraj, S.; Raj, S. and Stephen, S. 

(2011). Microbiological study of diabetic foot infections. Ind. J. 

Med. Specialities, 2(1): 12-17. 

Vandenesch, F.; Naimi, T.; Enright, M.C.; Lina, G.; Nimmo, 

G.R.; Heffernan, H.; Liassine, N.; Bes, M.; Greenland, T.; 

Reverdy, M.E. and Etienne, J. (2003). Community-acquired 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus carrying Panton-

Valentine leukocidin genes: worldwide emergence. Emerg. 

Infect. Dis., 9(8): 978-984.  

Vasconceloes, N.G. and Cunha, M.R.S. (2010). Staphylococcal 

enterotoxin. Molecular Aspect and Dtection Method, 2(3): 29-

42. 

Vidya‚ K.C.; Mallya‚ P.S. and Rao, P.S. (2005). Inhibition of 

bacterial adhesion by subinhibitory concentration of antibiotic. 

Ind. J. Med. Microbiol., 23(2): 102-105. 

Vuong, C. and Otto, M. (2002). Staphylococcus epidermidis 

infections. Microb. Infect., 4: 481-489. 



 

117 
 

Waldron, D.E. and Lindsay, J.A. (2006). Sau1: a novel lineage-

specific type I restriction-modification system that blocks 

horizontal gene transfer into Staphylococcus aureus and 

between S. aureus isolates of Different Lineages. J. Bacteriol., 

188: 5578-5585. 

Waldvogel, F.A. (2000). Staphylococcus aureus (including toxic 

shock syndrome). In: Mandell, G.L.; Bennett, J.E.; Dolin, R. 

(eds). Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice 

of Infectious Diseases. 5
th

 ed. New York, Churchill-

Livingstone, p: 2069-2092. 

Weidenmaier, C.; Kokai, J.F. and Kristian, S.A. (2004). Role of 

teichoic acid in Staphylococcus aureus nasal colonization, a 

major risk factoring nosocomial infections. Nat. Med., 10: 243-

245. 

Weigelt, J.A. (2007). Empiric treatment options in the management 

of complicated intra-abdominal infections. Cleveland Clin. J. 

Med., 74(4): S29-S37. 

WHO, World Health Organization (1978). Techniques for the 

Detection of Β-Lactamase Producing Strain of Neisseria 

Gonorhoeae. p: 137-143. 

Winn, J.W.; Allen, S.; Janda, W.; Koneman, E.; Procop, G.; 

Schreckenberger, P. and Woods, G. (2006). Koneman’s 

Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 6
th

 ed., 

Lippincott–raven Publishers. Philadelphia, USA, p: 239-270. 

Zadik, P.M.; Davies, S.; Wttittaker, S. and Muson, C. (2001). 

Evaluation of new selective medium for methicillin-resistance 

Staphylococcus aureus. J. Med. Microbial, 50: 476-479. 

Zasshi, K. (2004). Epidemiological investigation of beta-lactam 

antibiotic induced vancomycin-resistant MRSA from clinical 

isolated MRSA-comparition of detection rate of BIVR with or 

without CZX. Int. J. Antimicrob. Agents, 78(8): 717-721. 



 

118 
 

Zetola, N.; Francis, J.S.; Nuermberger, E.L. and Bishai, W.R. 

(2005). Community - acquired methicillin - resistant 

Staphylococcus aureus: an emerging threat. Lancet Infect. Dis., 

5: 275-286. 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 املالحق
Appendices 

  



 : جميع العزالت البكتيرية بحس  المعايير المحددة للعزل1ملحق 
 العزلةسم أ فترة العمل العمر الجنس مكان أخذ العزلة مصدر العزلة رمز العزلة

A1 سنوات 4 سنة 50 ذكر / مشغل األذن الرنين المغناطيسي Staph. epidermidis 

A2 سنوات 3 سنة 34 ذكر / مشغل الجلد الرنين المغناطيسي Streptococcus pyogenes 

A3 سنة واحدة سنة 40 أنثى / مشغل الجلد الرنين المغناطيسي Streptococcus pyogenes 

A4 سنوات10 سنة 45 ذكر / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Staph. epidermidis 

A5 سنوات 4 سنة 36 أنثى / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Micrococcus spp. 

A6 سنة واحدة سنة 35 أنثى / مشغل الجلد الرنين المغناطيسي No growth 

A7 أشهر 9 سنة 39 ذكر / مشغل الجلد الرنين المغناطيسي No growth 

A8 سنة واحدة سنة 30 أنثى / مشغل األنف الرنين المغناطيسي No growth 

A9  سنتين سنة 33 أنثى / مشغل الجلد المغناطيسيالرنين No growth 

A10 سنوات 5 سنة 45 ذكر / مشغل الجلد الرنين المغناطيسي Staph. aureus 

A11 سنوات 3 سنة 52 ذكر / مشغل اإلدرار الرنين المغناطيسي Enterococcus faecalis 

A12 سنة واحدة سنة 31 ذكر / مشغل الجلد الرنين المغناطيسي No growth 

A13 سنتين سنة 43 أنثى / مشغل الجلد الرنين المغناطيسي Micrococcus spp. 

A14 سنوات 6 سنة 49 ذكر / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Staph. haemolyticus 

A15 سنوات 4 سنة 32 / مشغل ذكر األذن الرنين المغناطيسي No growth 

A16 سنتين سنة 35 / مشغل ذكر اإلدرار الرنين المغناطيسي Enterococcus faecalis 

A17 سنوات 3 سنة 34 ذكر / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Staph. epidermidis 
A18 سنتين سنة 33 / مشغل ذكر األنف الرنين المغناطيسي No growth 

A19 سنوات 4 سنة 35 أنثى / مشغل الجلد الرنين المغناطيسي Streptococcus pyogenes 

A20 سنوات 3 سنة 44 ذكر / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Staph. epidermidis 

A21 سنوات 5 سنة 37 ذكر/ مشغل اإلدرار الرنين المغناطيسي Enterococcus faecalis 

A22 سنوات 5 سنة 41 ذكر / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Staph. epidermidis 

A23  سنوات 4 سنة  46 / مشغل ذكر الجلد المغناطيسيالرنين Micrococcus spp. 
A24 سنوات 5 سنة 35 ذكر / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Staph. haemolyticus 

A25 سنوات  3 سنة 33 أنثى / مشغل الجلد الرنين المغناطيسي No growth 

A26 سنوات10 سنة 41 / مشغل ذكر األنف الرنين المغناطيسي Streptococcus pyogenes 

A27 سنة واحدة سنة 29 ذكر / مشغل األذن الرنين المغناطيسي No growth 

A28 سنوات 3 سنة34 / مشغل ذكر األنف الرنين المغناطيسي Staph. epidermidis 

A29 سنوات  3 سنة37 / مشغل ذكر الجلد الرنين المغناطيسي No growth 

A30  سنوات 4 سنة 38 ذكر / مشغل األنف المغناطيسيالرنين Staph.  xylosus 

A31 سنوات3 سنة 43 ذكر / مشغل األنف الرنين المغناطيسي No growth 

A32 سنوات 4 سنة 35 أنثى / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Micrococcus spp. 

A33 سنة واحدة سنة 28 ذكر / مشغل األذن الرنين المغناطيسي No growth 

A34 سنوات 9 سنة 42 أنثى / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Staph. haemolyticus 

A35 سنة واحدة سنة 32 ذكر / مشغل اإلدرار الرنين المغناطيسي No growth 

A36 سنتين سنة 36 ذكر / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Micrococcus spp. 

A37 سنتين سنة 28 مشغل ذكر / األنف الرنين المغناطيسي Micrococcus spp. 

A38 سنتين سنة 24 ذكر / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Staph. aureus 

A39 سنوات 3 سنة 31 ذكر / مشغل الجلد الرنين المغناطيسي Streptococcus pyogenes 

A40 سنتين سنة 28 ذكر / مشغل الجلد الرنين المغناطيسي Micrococcus spp. 

A41 سنوات 3 سنة 39 أنثى / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Micrococcus spp. 
A42 سنوات 5 سنة 34 ذكر / مشغل اإلدرار الرنين المغناطيسي Enterococcus faecalis 

A43 سنوات 4 سنة 28 ذكر / مشغل األذن الرنين المغناطيسي Staph. aureus 

A44 سنتين سنة 29 ذكر / مشغل األذن الرنين المغناطيسي No growth 

A45 سنوات 3 سنة 38 أنثى / مشغل األنف الرنين المغناطيسي No growth 

A46 سنوات 3 سنة 37 ذكر / مشغل األنف الرنين المغناطيسي No growth 

A47 سنتين سنة 32 ذكر / مشغل األذن الرنين المغناطيسي No growth 

A48 سنة واحدة سنة 36 ذكر / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Micrococcus spp. 

A49 سنوات 4 سنة 28 ذكر / مشغل األنف الرنين المغناطيسي Staph. epidermidis 

A50 سنة واحدة سنة 22 ذكر / مشغل األذن الرنين المغناطيسي No growth 

B1 سنوات 4 سنة 41 أنثى / مشغل األنف المفراس الحلزوني Staph. haemolyticus 

B2 سنوات 3 سنة 30 ذكر / مشغل األذن المفراس الحلزوني Staph. haemolyticus 
B3 سنتين سنة 31 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني Staph. haemolyticus 

B4 سنة واحدة سنة 41 أنثى / مشغل الجلد المفراس الحلزوني Micrococcus spp. 

B5 سنوات 3 سنة 46 أنثى / مشغل األنف المفراس الحلزوني No growth 

B6 سنتين سنة 43 أنثى / مشغل األنف المفراس الحلزوني  Micrococcus spp. 

B7 سنة واحدة سنة 34 ذكر / مشغل الجلد المفراس الحلزوني No growth 

B8 سنتين سنة 36 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني No growth 

B9 سنة واحدة سنة 29 أنثى / مشغل الجلد المفراس الحلزوني No growth 

B10 سنة واحدة سنة 28 ذكر / مشغل األذن المفراس الحلزوني No growth 

B11 سنتين سنة 35 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني No growth 

B12 سنوات 10 سنة 34 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني Staph. haemolyticus 

B13 سنتين سنة 29 أنثى/ مشغل األنف المفراس الحلزوني No growth 

B14 سنتين سنة 39 ذكر / مشغل الجلد المفراس الحلزوني Micrococcus spp. 
B15 سنوات 3 سنة 44 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني No growth 

B16 سنوات 3 سنة 34 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني Staph. epidermidis 

B17 سنة واحدة سنة 37 أنثى / مشغل الجلد المفراس الحلزوني No growth 

B18 سنة واحدة سنة 28 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني No growth 



B19 سنوات 3 سنة 30 ذكر / مشغل الجلد المفراس الحلزوني Micrococcus spp. 

B20 سنة 12 سنة56 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني Staph. epidermidis 

B21 سنوات 3 سنة 43 ذكر / مشغل الجلد المفراس الحلزوني Streptococcus pyogenes 

B22 سنوات 4 سنة 33 ذكر / مشغل اإلدرار المفراس الحلزوني E. coli  
B23 سنوات5 سنة 34 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني Staph. epidermidis 

B24 سنة واحدة سنة 43 ذكر / مشغل األذن المفراس الحلزوني No growth 

B25 سنوات 5 سنة 41 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني Micrococcus spp. 

B26 سنوات  3 سنة 48 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني Staph. epidermidis 

B27 سنتين سنة 39 مشغل ذكر / الجلد المفراس الحلزوني No growth 

B28 سنة واحدة سنة 36 أنثى / مشغل األنف المفراس الحلزوني Micrococcus spp. 
B29 سنوات  4 سنة 50 ذكر / مشغل األذن المفراس الحلزوني Staph. aureus 

B30 سنوات  3 سنة 30 ذكر / مشغل األذن المفراس الحلزوني No growth 

B31  سنوات 4 سنة 42 أنثى / مشغل الجلد الحلزونيالمفراس Micrococcus spp. 

B32 سنوات 8 سنة 35 أنثى / مشغل األنف المفراس الحلزوني Staph. epidermidis 

B33 سنة واحدة سنة 26 ذكر / مشغل األذن المفراس الحلزوني No growth 

B34 سنتين سنة 43 ذكر / مشغل اإلدرار المفراس الحلزوني Klebsiella pneumonia 
B35 سنوات 5 سنة 40 ذكر / مشغل الجلد المفراس الحلزوني Micrococcus spp. 

B36 سنوات 3 سنة 37 أنثى / مشغل الجلد المفراس الحلزوني No growth 

B37 سنوات 3 سنة 45 أنثى / مشغل األنف المفراس الحلزوني Staph. haemolyticus 

B38 سنة واحدة سنة 37 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني No growth 

B39 سنتين سنة 25 ذكر / مشغل األذن المفراس الحلزوني Streptococcus pyogenes 

B40 سنوات 3 سنة 38 أنثى / مشغل الجلد المفراس الحلزوني Micrococcus spp. 
B41 سنوات 9 سنة 40 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني Staph. epidermidis 

B42 سنوات 4 سنة 30 أنثى / مشغل الجلد المفراس الحلزوني Micrococcus spp. 

B43 سنتين سنة 31 أنثى / مشغل األنف المفراس الحلزوني No growth 

B44 سنوات 3 سنة 41 ذكر / مشغل الجلد المفراس الحلزوني No growth 

B45 سنوات 7 سنة 45 ذكر / مشغل األذن المفراس الحلزوني Staph. haemolyticus 
B46 سنة واحدة سنة 43 أنثى / مشغل االنف المفراس الحلزوني No growth 

B47 سنتين سنة 34 ذكر / مشغل اإلدرار المفراس الحلزوني Enterococcus faecalis 

B48 سنوات 3 سنة 35 ذكر / مشغل األذن المفراس الحلزوني No growth 

B49  سنوات 3 سنة 29 أنثى / مشغل الجلد الحلزونيالمفراس Micrococcus spp. 

B50 سنوات  5 سنة 29 ذكر / مشغل األنف المفراس الحلزوني Staph. haemolyticus 

C1 سنة 25 سنة 53 ذكر / مشغل الجلد األشعة السينية Micrococcus spp. 
C2 سنة 12 سنة 48 ذكر / مشغل األذن األشعة السينية Staph. epidermidis 

C3 سنوات 4 سنة 33 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Staph. epidermidis 

C4 سنوات 3 سنة 34 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Staph. haemolyticus 

C5 سنة 13 سنة 55 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Staph. epidermidis 

C6 سنوات 3 سنة 23 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Staph. haemolyticus 

C7 سنوات 4 سنة 41 أنثى / مشغل الجلد األشعة السينية Staphy. xylosus 
C8 سنتين سنة 42 أنثى / مشغل الجلد األشعة السينية No growth 

C9 سنوات 6 سنة 52 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Staph. haemolyticus 

C10 سنتين سنة 45 أنثى / مشغل الجلد السينية األشعة No growth 

C11 سنة 20 سنة 45 ذكر / مشغل األذن األشعة السينية Staph. capitis 

C12 سنوات 5 سنة 38 ذكر / مشغل األنف السينية األشعة Staphy. xylosus 

C13 سنة 11 سنة 35 أنثى / مشغل الجلد األشعة السينية No growth 

C14 سنة30 سنة 56 ذكر / مشغل األذن األشعة السينية No growth 

C15 سنة 23 سنة 50 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Staph. haemolyticus 

C16 سنوات 4 سنة 35 ذكر / مشغل األنف السينية األشعة Staph. aureus 

C17 سنتين سنة 32 ذكر / مشغل الجلد األشعة السينية Streptococcus pyogenes 

C18 سنوات 3 سنة 31 أنثى / مشغل األنف األشعة السينية No growth 

C19 سنوات 3 سنة 39 ذكر / مشغل األذن األشعة السينية Micrococcus spp. 
C20 سنوات 5 سنة 41 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Micrococcus spp. 

C21  سنوات 5 سنة 25 ذكر/ مشغل األنف السينيةاألشعة Micrococcus spp. 

C22 سنوات 4 سنة 29 أنثى / مشغل األنف األشعة السينية Staph. capitis 

C23  سنة 19 سنة 45 ذكر / مشغل األنف السينيةاألشعة Staph. epidermidis 

C24  سنة 25 سنة 47 ذكر / مشغل األنف السينيةاألشعة Staph. haemolyticus 
C25  سنة 23 سنة 45 ذكر / مشغل األنف السينيةاألشعة Staph. xylosus 

C26  سنوات 7 سنة 38 أنثى / مشغل األنف السينيةاألشعة Staph. aureus 

C27 سنوات 3 سنة 26 ذكر / مشغل األذن األشعة السينية Staph. capitis 

C28 سنوات 3 سنة 32 ذكر / مشغل األذن األشعة السينية No growth 

C29  سنوات5 سنة 34 أنثى / مشغل الجلد السينيةاألشعة Streptococcus pyogenes 

C30  سنوات 3 سنة 37 أنثى / مشغل الجلد السينيةاألشعة Enterococcus faecalis 
C31 سنوات 5 سنة 48 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Micrococcus spp. 

C32 سنوات 8 سنة 43 ذكر / مشغل األذن األشعة السينية No growth 

C33 سنوات6 سنة 45 أنثى / مشغل الجلد األشعة السينية Staph. epidermidis 

C34 أشهر  7 سنة 24 أنثى / مشغل الجلد األشعة السينية Staph. aureus 

C35 أشهر 6 سنة 25 أنثى / مشغل الجلد األشعة السينية No growth 

C36 سنوات 5 سنة 47 أنثى / مشغل األنف األشعة السينية Staph. epidermidis 
C37 سنوات 4 سنة 26 أنثى / مشغل األنف األشعة السينية Staph. hominis 

C38 سنة واحدة سنة 25 أنثى / مشغل األنف األشعة السينية Micrococcus spp. 

C39 سنتين سنة34 أنثى / مشغل الجلد األشعة السينية No growth 



C40 سنوات 6 سنة 39 ذكر / مشغل اإلدرار األشعة السينية No growth 

C41 سنة 11 سنة  50 ذكر/ مشغل األنف األشعة السينية No growth 

C42 سنوات 9 سنة 53 ذكر/ مشغل األذن األشعة السينية No growth 

C43 سنتين سنة 45 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Streptococcus pyogenes 
C44 سنة 15 سنة 54 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية No growth 

C45 سنوات 7 سنة 40 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Staph. aureus 

C46 سنة 20 سنة 52 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Staph. aureus 

C47 سنة 20 سنة 50 / مشغلذكر  األذن األشعة السينية Micrococcus spp. 

C48 سنوات 6 سنة 31 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Staph. haemolyticus 

C49 سنوات 3 سنة 27 ذكر / مشغل األنف األشعة السينية Staph. epidermidis 
C50 سنوات 4 سنة 32 ذكر / مشغل اإلدرار األشعة السينية No growth 

D1  سنوات 4 سنة 41 ذكر الجروح األغذيةحاملي Staph. aureus 

D2 سنة واحدة سنة 22 ذكر اإلدرار حاملي األغذية E. coli  

D3 سنوات 5 سنة 32 ذكر الجروح حاملي األغذية Pseudomonas spp. 

D4 سنوات 3 سنة 30 ذكر األذن حاملي األغذية Staph. aureus 

D5 سنة 11 سنة 44 ذكر الجلد حاملي األغذية No growth 

D6 سنوات4 سنة 21 ذكر اإلدرار حاملي األغذية Staph. aureus 

D7 سنوات 7 سنة 39 ذكر الجروح حاملي األغذية Pseudomonas spp. 

D8 سنوات 3 سنة 19 ذكر األنف حاملي األغذية Staph. xylosus 

D9 سنة واحدة سنة 30 ذكر الجلد حاملي األغذية Micrococcus spp. 

D10 سنوات  3 سنة 19 ذكر الجلد حاملي األغذية Enterococcus faecalis 

D11 سنوات 4 سنة 23 ذكر الجلد حاملي األغذية Enterococcus faecalis 
D12 سنوات  5 سنة 33 ذكر اإلدرار حاملي األغذية Klebsiella pneumonia 

D13 سنوات9 سنة 40 ذكر األنف حاملي األغذية Staph. epidermidis 

D14 سنوات 3 سنة 28 ذكر األذن حاملي األغذية No growth 

D15 سنوات 7 سنة 45 ذكر األنف حاملي األغذية Staph. epidermidis 

D16 سنوات3 سنة 30 ذكر األذن حاملي األغذية No growth 

D17 سنوات  3 سنة 38 ذكر األذن حاملي األغذية No growth 

D18 سنوات 5 سنة 39 ذكر الجلد حاملي األغذية Streptococcus pyogenes 

D19 سنوات 3 سنة 32 ذكر األنف حاملي األغذية Staph. xylosus 

D20 سنوات 4 سنة 35 ذكر الجلد حاملي األغذية Micrococcus spp. 

D21 سنوات 3 سنة 24 ذكر الجلد حاملي األغذية Micrococcus spp. 

D22 سنوات 5 سنة 30 ذكر الجروح حاملي األغذية No growth 

D23 سنوات 7 سنة 34 ذكر الجروح حاملي األغذية Pseudomonas spp. 

D24 سنوات 6 سنة 28 ذكر األنف حاملي األغذية Staph. epidermidis 

D25 سنة واحدة سنة 24 ذكر األذن حاملي األغذية No growth 

D26 سنة واحدة سنة 31 ذكر األذن حاملي األغذية No growth 

D27 سنوات 4 سنة 29 ذكر الجلد حاملي األغذية Streptococcus pyogenes 

D28 سنة 11 سنة 35 ذكر األنف حاملي األغذية Streptococcus pyogenes 

D29 سنوات 3 سنة 30 ذكر الجروح حاملي األغذية Pseudomonas spp. 

D30 سنوات 5 سنة 27 ذكر األنف حاملي األغذية Staph. haemolyticus 

D31 سنوات 5 سنة 33 ذكر الجلد حاملي األغذية No growth 

D32 سنتين سنة 24 ذكر األذن حاملي األغذية No growth 

D33 سنوات 6 سنة 39 ذكر الجروح حاملي األغذية Micrococcus spp. 

D34 سنة واحدة سنة 30 ذكر األذن حاملي األغذية No growth 

D35 سنوات 3 سنة 24 ذكر األنف حاملي األغذية Staph. haemolyticus 

D36 سنوات  4 سنة 29 ذكر الجلد حاملي األغذية Micrococcus spp. 

D37 سنوات 10 سنة 37 ذكر األذن حاملي األغذية Staph. aureus 

D38 سنتين سنة 20 ذكر الجلد حاملي األغذية Micrococcus spp. 

D39 سنوات 4 سنة 21 ذكر األنف حاملي األغذية Staph. capitis 

D40 سنوات 5 سنة 33 ذكر األذن حاملي األغذية No growth 

D41 سنوات 3 سنة 26 ذكر الجلد حاملي األغذية No growth 

D42 سنوات 5 سنة 29 ذكر األنف حاملي األغذية Staph. haemolyticus 

D43 سنوات6 سنة 30 ذكر اإلدرار حاملي األغذية Enterococcus faecalis 

D44 سنوات 3 سنة 24 ذكر األذن حاملي األغذية No growth 

D45 سنوات 5 سنة 24 ذكر األنف حاملي األغذية Staph. haemolyticus 
D46 سنوات4 سنة 34 ذكر الجلد حاملي األغذية Micrococcus spp. 

D47 سنوات 3 سنة 25 ذكر األنف حاملي األغذية Staph. capitis 

D48 سنوات 4 سنة 32 ذكر الجروح حاملي األغذية Pseudomonas spp. 

D49 سنوات 5 سنة 30 ذكر الجلد حاملي األغذية Micrococcus spp. 

D50 سنوات 6 سنة 26 ذكر األذن حاملي األغذية Staph. haemolyticus 

 

 

 



التشخيصدية عدن الشدركة المصدنعة  .API-20 Staph: القائمة التوضيحية للفحوصات التي تشملها عددة 2ملحق 
BioMerieux 

Result 
Active ingredients Tests 

Positive Negative 

- Red No substrate 0 

Yellow Red 

D- glucose GLU 

D-fructose FRU 

D-mannose MNE 

D-maltose MAL 

D-Lactose  (Bovine origin) LAC 

D-trehalose TRE 

D-mannitol MAN 

Xylitol XLT 

D-melibiose MEL 

NIT1   + NIT2 ∕  10 min 
Potassium nitrate NIT 

Red Colorless-light pink 

ZYM A+ZYM B ∕  10 min 
β –naphthyl acid   phosphate PAL 

Violet Yellow 

VP  1  +   VP  2 ∕  10 min 
Sodium pyruvate VP 

Violet-   pink Colorless- light pink 

Yellow Red 

D-raffinose RAF 

D-xylose XYL 

D-saccharose (sucrose) SAC 

Methyl –α D-glucopyranoside MDG 

N-acetyl-glucosamine NAG 

Orange – red Yellow L-arginine ADH 

Red- Pink Yellow Urea URE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (CLSI, 2014) تجاه المكورات العنقوديةٱالحياتية المعدالت القياسية ألقطار التثبيط للمضادات : 3ملحق 
 مقاومة أقل أو يساوي  أو يساوي  كبرحساسة أ التركيز الرمز أسم المضاد ت

1 Amikacin AK 10 µg 17 14 

2 Amoxicillin AX 25 µg 20 11 

3 Amoxicillin - Clavulanic acid AUG 20/10 µg 18 13 

4 Ampicillin AM 25 µg 17 13 

5 Azithromycin ATH 15 µg 18 13 

6 Cefoxitin FOX 30 µg 25 24 

7 Ceftriaxone CRO 30 µg 23 19 

8 Chloramphenicol C 30 µg 18 12 

9 Ciprofloxacin CIP 10 µg 21 15 

10 Clindamycin DA 10 µg 21 14 

11 Doxycyclin DO 30 µg 16 12 

12 Gentamicin GEN 10 µg 15 12 

13 Imipenem IPM 10 µg 23 19 

14 Nitrofurantoin NIT 30 µg 17 14 

15 Oxacillin OX 5 µg 25 24 

16 Penicillin  G P 10 units 29 28 

17 Rifampin RA 5 µg 20 16 

18 Tetracycline TE 30 µg 19 14 

19 Trimethoprime TM 5 µg 16 10 

20 Vancomycin VA 30 µg 15 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فحص الحساسية الدوائية لعزالت المكورات العنقودية من مصادر عزلها المختلفة: 4ملحق 
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A1 Staph. epidermidis S R S R R R R S R R S S S S R R S S S S 

A4 Staph. epidermidis S S S S S R R S S S S S S S R S R S S S 

A10 Staph. aureus S R S R R R S S R S S S S R R R S S R S 

A14 Staph. haemolyticus S R S R S R S S S S S S S R R R R S R S 

A17 Staph. epidermidis S R S R S R R S S S S S S S R R R S S S 

A20 Staph. epidermidis S R S R S R S S S S S S S S R R S S S S 

A22 Staph. epidermidis S R S R S R S S S S S S S S R R S S S S 

A24 Staph. haemolyticus S R S R S R S S S S S S S S R R S S R S 

A28 Staph. epidermidis S S S S R R S S S S S S S R R S S S R S 

A34 Staph. haemolyticus S R S R R R S S R R S S S S R R S S S S 

A38 Staph. aureus R R S R R R R S S R R R S S R R R R R S 

A43 Staph. aureus S R S R S S S S S S S S S S S R S S S S 

A49 Staph. epidermidis S R S R S S S S S S S S S S S R S S S S 
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B1 Staph. haemolyticus S R S R S R R S S S S S S S R R S R R S 

B2 Staph. haemolyticus S R S R R R S S S S S S S S R R S R S S 

B3 Staph. haemolyticus S R S R R S S S S S S S S S S R S S R S 

B12 Staph. haemolyticus S R S R S S S S S S S S S S S R S S S S 

B16 Staph. epidermidis S R S R R R S S S S S S S S R R S S S S 

B20 Staph. epidermidis S R S R S R S S S S S S S R R R S S S S 

B23 Staph. epidermidis S R S R S R S S S S S S S S R R R R R S 

B26 Staph. epidermidis S R S R S R R S S S S S S S R R S R R S 

B29 Staph. aureus R R S R S R S S S S S S S S R R S S S S 

B32 Staph. epidermidis S R S R S S S S S S S S S S S R S S R S 

B37 Staph. haemolyticus S R S R R R S S S S S S S S R R S S S S 

B41 Staph. epidermidis S S S S S R S R S S S S S S R S R S R S 

B45 Staph. haemolyticus S R S R R R R S S S S S S S R R S S S S 

B50 Staph. haemolyticus S R S R S S R S S S S S S S S R S S S S 
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C2 Staph. epidermidis S R S R S R S R S S S S S S R R S S S S 

C3 Staph. epidermidis S R S R R R R R S S S S S R R R S S R S 

C4 Staph. haemolyticus S R S R R R S S S R S S S S R R S S R S 

C5 Staph. epidermidis S S S S R R R R S S S S S R R S S S S S 

C6 Staph. haemolyticus S R S R S R S R S S S S S S R R S S S S 

C9 Staph. haemolyticus S R S R S S S S S S S S S R S R S S S S 

C15 Staph. haemolyticus S R S R R R R R S S R S S S R R S R S S 

C16 Staph. aureus S R S R S R S S S S S S S S R R S S S S 

C23 Staph. epidermidis S R S R R R S R S S S S S S R R S S R S 

C24 Staph. haemolyticus S R S R S S S S S S S S S S S R S S S S 

C26 Staph. aureus S R S R S S S S S S S S S S S R S S S S 

C33 Staph. epidermidis S R S R R R R S S S S S S S R R S S R S 

C34 Staph. aureus S R S R R R R R S S S S S R R R S S R S 

C36 Staph. epidermidis S R S R R S S S S R S S S S S R S S S S 

C45 Staph. aureus S R S R S R R S S S S S S S R R S S R S 

C46 Staph. aureus S R S R S R R S S R S S S S R R S S S S 

C48 Staph. haemolyticus S R S R S S S S S S S S S S S R S S S S 

C49 Staph. epidermidis S S S S S S R S S S S S S S S S S S S S 

ية
غذ

أل
 ا
ي

مل
حا

 

D1 Staph. aureus S R S R S R S S S S S S S R R R S R R S 

D4 Staph. aureus S R S R S R R S S S S S S S R R S S S S 

D6 Staph. aureus S R S R R R S R S S S S S S R R S S S S 

D13 Staph. epidermidis S R S R S R S S S S S S S S R R S S S S 

D15 Staph. epidermidis S R S R S S R S S S R S S S S R S R R S 

D24 Staph. epidermidis S R S R S S R S S S S S S S S R S S S S 

D30 Staph. haemolyticus S R S R S R S S S S S S S S R R S S S S 

D35 Staph. haemolyticus S R S R S R R S S S S S S S R R S S S S 

D37 Staph. aureus S R S R S R S S S S S S S S R R S S R S 

D42 Staph. haemolyticus S R S R S R S S S S S S S S R R S S S S 

D45 Staph. haemolyticus S R S R S R S S S S S S S S R R S S S S 

D50 Staph. haemolyticus S R S R S R R S S S R S S S R R S R S S 

 
 



 

Summary 
 

The current study aimed to isolation and diagnosis of Staphylococcus 

spp. from different parts of the bodies of workers to both genders (male and 

female) in units of MRI, CAT, X-ray, as well as food-handlers, by using 

some phenotypic and molecular detection methods, and screening of 

phonetically and genetically to some virulence factors of bacteria isolates; 

these isolates were collected within hospitals in Al-Diwaniyah governorate 

from 1/11/2016 till 1/4/2017 and the total sample were 200 included on 50 

samples per unit. 

Bacterial isolates were diagnosed after cultivation on culture media and 

microscopic examination as well as its using some biochemical tests; 

Staphylococcus spp. topped the highest percentage achieved 34.50% of the 

total samples (200 sample), followed by Micrococcus spp. at 17.50%, 

Streptococcus pyogenes at 6.50%, and then followed by some bacterial 

species that have low percent compared to the ones mentioned, species also 

made of the Staphylococcus genus (Staph. epidermidis, Staph. aureus and 

Staph. haemolyticus) the highest frequencies in the number of isolates (57 

isolates) which distributed on 23, 21 and 13 isolated respectively, as well as 

the diagnosis was confirmed by the API-20 Staph system, and tested all 

ability to produce some virulence factors, α and ß-haemolysin produced of 

different sources of isolates and all Staph. epidermidis were α-haemolysin 

produced for 10 isolates them in the production of ß-haemolysin, 19 isolates 

of Staph. haemolyticus were α-haemolysin produced and participation of 17 

isolates were ß-haemolysin production while 10 isolates of Staph. aureus 

produced for α-haemolysin and the remaining productive for ß-haemolysin. 

Bacterial isolates resistant were tested to 20 antibiotics by using the 

disk diffusion method which indicated that isolate sensitive to antibiotics 

was higher than their resistance in different areas of isolation; all isolates 



 

B 
 

were full sensitivity given to antibiotics of amikacin, amoxicillin-clavulanic 

acid, gentamicin, imipenem and vancomycin despite of some resistance by 

Staph. aureus of CAT, MRI units to amikacin 33.33% and 100.00%, 

respectively, as well as MRI unit to gentamicin by 33.33%, and all isolates 

were Characterized with full resistance to amoxicillin, ampicillin and 

penicillin G antibiotics although some disparity in resistance by isolates 

Staph. epidermidis, as well as varying by source resistance isolation and 

bacterial species recorded by bacterial isolates to other antibiotics 

(azithromycin, ceftriaxone, cefoxitin, chloramphenicol, ciprofloxacin, 

clindamycin, doxycyclin, nitrofurantoin, oxacillin, penicillin G, rifampin, 

tetracycline and trimethoprime). 

Staphylococcus isolates to methicillin resistant were tested consisting of 

17 isolates of Staph. epidermidis, 15 isolates of Staph. haemolyticus, and 11 

isolates of Staph. aureus resistance to methicillin. also have  been screening 

of virulence factors where phenotypically  as well as diagnosis of all isolates 

by 16S rRNA gene: phenotypic screening results were identical to the results 

of genetic screening using polymerase chain reaction (PCR) in terms of 

owning produced isolates to haemolysin in both type of α and ß, hlA genes 

encoded to produce type of α and encrypted hlB gene to produce type of ß, 

methicillin  resistance isolates contented on mecA gene encoded to resist it, 

as well as the ß-lactamase producing isolates content on blaZ gene and icaA 

gene in biofilms formation isolates. 
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