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Abstract 
 The sensitivity of Serratia marcescens isolated from infected 
surgical wounds to 24 antibiotics were studied, they study showed that all 
the strains showed an absolute resistance to eleven antibiotics ; including, 
Ampicillin, Ampiclox, Amoxciyllin – Clavulinate, Clindamycin, 
Cephalexin, Cephalothin, Gentamicin, Neomycin, Nitrofurantion, 
Rifampicin, Sulfonamides. 
It also showed high   resistance more than (% 50) for some of them ,as it 
was (% 66.6) for Amoxciyllin and (%50) for piperacillin , Amikacin and 
Tetracycline, the resistance rate was lower for Norfloxacin , Doxycycline 
and Carbenicillin at arate of (% 33.3) and for Cephotaxims and Naldixic 
acid it was (% 16.6) .  
All the isolates showed (% 100)  sensitivity for Cephtriacxone, Co – 
Trimoxazole, Ceftazidime, Chloramphenicol. 

  

  الخالصة
 المعزولة من اخماج الجـروح  Serratia marcescensتم دراسة حساسية جرثومة   

 مضادا حيويـا  ) 11(لـ  ) % 100( وبنسبة    مطلقة مقاومة اظهرت   إذمضادا حيويا   ) 24(لـ  

  :شملت
Ampicillin, Ampiclox, Amoxciyllin – Clavulinate, Clindamycin, 
Cephalexin, Cephalothin, Gentamicin, Neomycin, Nitrofurantion, 
Rifampicin, Sulfonamides. 

  كانت نسبة مقاومتهـا إذفأكثر لعدد منها  ) % 50( مقاومة عالية وبنسبة  اعطت كما  

 و  Amikacin و  Piperacillin ـ لكل من ال )% 50(و  Amoxciyllinـلل) %  66.6(

Tetracycline  ,  وكانت نسبة المقاومة أقل للمضاداتNorfloxacin  و Doxycycline  
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  Naldixic  acid و  Cephotaximsأما لمـضادي  ) %33.3( وبنسبة  Carbenicillinو 

  ) .  % 16.6(فكانت 

  :تللمضادا) % 100(حساسية مطلقة وبنسبة وانها أعطت 
Cephtriacxone, Co – Trimoxazole, Ceftazidime, Chloramphenicol. 
 

  المقدمة
 الطبية ومعظم لألجهزة من الملوثات الشائعة Serratia marcescensتُعد جرثومة   

وهي من الممرضات االنتهازيـة التـي    د المرضى الراقدين في المستشفيات تظهر عن  إصابتها

 المكتسبة  اإلصابات، ونادرا ما تسبب     األخيرة العقود الثالثة     السريرية فقط في   أهميتهاظهرت  

وهي تعزل بنسب كبيرة من اخماج المستـشفيات  ) Community Acquired(من المجتمع 

)Knowles et al., 2000 ( تسبب أنهاوقد ثبت )الجهـاز التنفـسي،   إصـابات من ) % 4.6   

مـن التهـاب   ) % 1.9(وج، ومن اخمـاج الخـر  ) % 2.4( الدم، وإنتانمن خالل ) % 2(و

 البـسيطة   األوسـاط يتميز هذا النوع من الجراثيم بقدرته على النمـو فـي            والمجاري البولية   

  . ومقاومته للمضادات الحيوية والمعقمات وبقدرته على االلتصاق على السطوح

التي ال تذوب فـي المـاء       ) Prodigiosin(بعض سالالتها تنتج صبغة حمراء تدعى         

  :نتشرة، وهي عبارة عنوتكون غير م
 (2 – methyl – 3 am yl – 6 – metho – oxyprodigiosin) 

 الـسريرية  اإلصـابات وتكون ساللتها غير المنتجة للصبغة هي الـسائدة فـي العديـد مـن            

)Leranoz et al., 1997.(  

 ال أوعصيات سالبة لـصبغة كـرام، هوائيـة    ) Serratia marcescens(جرثومة   

 إذ عائلة الجراثيم المعوية واسعة االنتشار فـي الطبيعـة           إلى متحركة تنتمي    هوائية اختيارية، 

) ،البحار، الجداول، العيون  األنهار( والحيوان والمياه    اإلنسانعزلت من مصادر مختلفة شملت      

  ).Grimont et al., 1977a( تقطير المياه أنظمةكما عزلت من 

ادة حدوث خمج المستشفيات تساهم مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية في زي  

                  العائلة المعوية، منها جرثومةإفراد خمج الجروح وهي شائعة بشكل واسع بين وباألخص

 )S. marcescens( المتالكها البالزميدات التي تشفر لها وذلك )R – Plasmids ( وعوامل

             ألنزيمات وإنتاجها ثبت قدرتها على نقل صفة المقاومة إذ) R – Factors(المقاومة 

)β – Lactamase ( من نوع واحد من أكثروقد تم تشخيص ، وخاصة الواسعة الطيف 

وثبت ). Bradford, 2001( البيتا الكتاميز الواسعة الطيف في عزلة واحدة منها أنزيمات

ت قدرة هذه الجرثومة على نقل صفة المقاومة لمضادات الجيل الثالث للسيفالوسبورينا
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   عن طريق البالزميدات E. coil الجرثومية مثل األنواع غيرها من إلى األخرىوالمضادات 

)Hedegest et al., 1975( ،هذه الجرثومة مقاومة لمضاد وأظهرت )Ciprofloxacin (

ومقاومة ضعيفة   Tobramycin, Amikacin, Gentamycin, Kanamycinومضادات

   ) Imipenem) Garcia et al., 1996لمضاد 

  المواد وطرائق العمل
سـالالت   ) 6(  علـى     عديدة من المضادات الحيوية    ألنواعُأجري اختبار الحساسية      

المعزولة من اخماج جـروح العمليـات الجراحيـة وكانـت     ) S. marcescens(لجرثومة 

 تـم تحـضيرها     األخـر ، والبعض   )Oxid(بعضها جاهزة من شركة     المضادات المستخدمة   

 على التراكيز المستخدمة عالميا من المضاد الحيوي وحـسب          األقراصتوت  مختبريا بحيث اح  

اسـتخدمت  ) Vandepitte et.al., 1991(ما جاء في توصيات منظمـة الـصحة العالميـة    

              ) Disc Diffusion Method (بـاألقراص الطريقـة القياسـية وهـي طريقـة االنتـشار      

)Bauer et al., 1966 (ة من قبل منظمة الصحة العالمية ، اسـتخدم فـي   المعدلة والموصوف

، )Oxoid(المجهز من شركة ) Muller – Hinton Agar(االختبار وسط اكارمولر هنتون 

حيث حضر معلق من الجراثيم الفتية في المحلول الملحي الفسيولوجي، وتـم مقارنتـه مـع                

) 108(الـذي يعـادل     ) اسية السيطرة القي  أنبوب( ماكفرالند القياسية    أنابيب االول من    األنبوب

حاوي على وسط اكـار مـولر        مل من المعلق الى سطح طبق        1تم نقل    ، بعد ذلك     3سم/خلية

 بدرجة حـرارة    األطباق، تركت   هنتون ، وتم نشره على الطبق باستخدام مسحة قطنية معقمة           

 أقـراص تم تثبيت   واهمل المعلق الزائد    لكي يحصل التشرب، بعدها     )  دقيقة   30 (الغرفة لمدة   

 هنتون بوساطة ملقط معقم، ثم حـضنت بدرجـة          –المضادات الحيوية على سطح اكارمولر      

بعدها تم قياس قطر منطقة التثبيط لكل قرص، وقـسمت          . ساعة) 18(، لمدة   °م) 37(حرارة  

 Moderately(، متوسطة الحساسية )Susceptible( ثالث فئات هي الحساسة إلىالعزالت 

Susceptible( ة  ، والمقاوم)Resistance (         وذلك حسب قياسات منظمـة الـصحة العالميـة

)Vandepitte et al., 1991.(  
  

  النتائج والمناقشة
ُأجري اختبار الحساسية للمضادات الحيوية كما جاء في المواد وطرائق العمل حيـث               

المعزولة من جروح العمليـات  ) S. marcescens(جرثومة عزالت ل)  6 (اختبرت حساسية 

  ).2(و) 1( مضادا حيويا، وكانت نتائج هذا االختبار كما موضحة في الجدولين )24(لـ 
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  النسب المئوية للعزالت الحساسة والمتوسطة والمقاومة لجرثومة ): 1(الجدول 

)S. marcescens (للمضادات الحيوية المختلفة   

  )Vandepitte et al., 1991 حسب توصيات منظمة الصحة العالمية ( 

  

العزالت 

العدد المقاومة 

)%( 

 العزالت متوسطة

 )%(الحساسية 

العزالت 

 العدد الحساسة

)%( 

تركيز المضاد 

/ ممايكرو غرا

 قرص

 المضاد الحيوي

(100)6 (0.0)0 (0.0)0 10 Ampicillin 
(66.6)4 (0.0)0 (33.3)2 25 Amoxycillin 
(100)6 (0.0)0 (0.0)0 30 Ampiclox 
(50)3 (33.3)2 (16.6)1 30 Tetracycline 

(33.3)2 (0.0)0 (66.6)4 30 Doxycycline 
(50)3 (16.6)1 (33.3)2 30 Amikacin 
(100)6 (0.0)0 (0.0)0 10 Gentamicin 
(100)6 (0.0)0 (0.0)0 30 Neomycin 
(100)6 (0.0)0 (0.0)0 30 Rifampicin 
(16.6)1 (0.0)0 (83.2)5 30 Naldixic acid 
(33.3)2 (16.6)1 (50)3 5 Norfloxacin 
(100)6 (0.0)0 (0.0)0 300 Nitrofurantion 
(100)6 (0.0)0 (0.0)0 300 Sulfonamides 
(100)6 (0.0)0 (0.0)0 2 Clindamycin 
(100)6 (0.0)0 (0.0)0 30 Amoxycillin-Clavulinate 
(33.3)2 (66.6)4 (0.0)0 100 Carbenicillin 
(100)6 (0.0)0 (0.0)0 30 Cephalexin 
(100)6 (0.0)0 (0.0)0 30 Cephalothin 
(16.6)1 (83.2)5 (0.0)0 30 Cephotaxims 
(0.0)0 (0.0)0 (100)6 30 Cephtriacxone 
(0,0)0 (33.3)2 (66.6)4 25 Co-trimoxazole 
(0.0)0 (0.0)0 (100)6 30 Ceftazidime 
(50)3 (0.0)0 (50)3 100 Piperacillin 
(0.0)0 (0.0)0 (100)6 30 Chloramphenicol 
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  النسب المئوية لمقاومة النمطين المنتج وغير المنتج للصبغة لجرثومة ): 2(الجدول 

)S. marcescens (للمضادات الحيوية المختلفة  

  ) Vandepitte et al., 1991حسب توصيات منظمة الصحة العالمية ( 

  

العزالت غير المنتجة

 )%(للصبغة العدد 

العزالت المنتجة 

)%( العدد للصبغة
  الحيويالمضاد

(66.6)4 (33.3)2 Ampicillin 
(50)3 (16.6)1 Amoxycillin 

(66.6)4 33.3)2 Ampiclox 
(50)3 (0.0)0 Tetracycline 

(33.3)2 (0.0)0 Doxycycline 
(33.3)2 (16.6)1 Amikacin 
(66.6)4 (33.3)2 Gentamicin 
(66.6)4 (33.3)2 Neomycin 
(66.6)4 (33.3)2 Rifampicin 
(16.6)1 (0.0)0 Naldixic acid 
(33,3)2 (0.0)0 Norfloxacin 
(66.6)4 (33.3)2 Nitrofurantion 
(66.6)4 (33.3)2 Sulfonamides 
(66.6)4 (33.3)2 Clindamycin 
(66.6)4 (33.3)2 Amoxycillin-Clavulinate 
(0.0)0 (33.3)2 Carbenicillin 
(66.6)4 (33.3)2 Cephalexin 
(66.6)4 (33.3)2 Cephalothin 
(16.6)1 (0.0)0 Cephotaxims 
(0.0)0 (0.0)0 Cephtriacxone 
(0.0)0 (0.0)0 Co-trimoxazole 
(0.0)0 (0.0)0 Ceftazidime 
(16.6)1 (33.3)2 Piperacillin 
(0.0)0 (0.0)0 Chloramphenicol 
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اظهرت مقاومة الكثـر مـن   ) S. marcescens(ان جرثومة ) 1(يتبين من الجدول 

) % 100( اعطت مقاومة مطلقة وبنسبة أنها إذمضاد واحد وهو ما يسمى بالمقاومة المتعددة 

  :للمضادات
Ampicllin, Ampiclox, Amoxcycillin – Clavulinate, Clindamycin, 
Cephalexin, Cephalothin, Gentamicin, Neomycin, Nitrofurantion, 
Rifampicin, Sulfonamides. 

فاكثر لعدد منها اذا كانت نـسبة مقاومتهـا   ) % 50(كما اعطت مقاومة عالية وبنسبة  

  :لكل من المضادات) % 50(و) Amoxycillin(لمضاد ) % 66.6(
Tetracylin, Amikacin, Piperacillin.  

  :للمضادات) % 33.3(
Carbenicillin, Doxycyline, Norfloxacin. 

 اظهرت حـساسية  أنها، كما Cephotaxims, Naldixicacidلمضادين ) % 16.6(وبنسبة 

وهذا يتفق مع مـاذكره  ) 1(لبقية المضادات وكما موضح في الجدول ) % 100(عالية وبنسبة 

ــاحثون  ــة    )  John and Mcneill,1981(الب ــالالت جرثوم ــوا ان س ــث بين                    حي

)S. marcescens ( المقاومة لمضاد)Gentamicin ( قد تحمل)منها بالزميد يشفر ) % 92

  :لمقاومة المضادات
Ampicillin, Carbenicillin, Tetracyclin, Kanamycin, Gentamicin, 
Tobramycin. 

للمـضاد  ) aminogly Coside 3 – Acetyl Transferase (أنزيمـات وقد تظهر ايـضا  

  .ا يزيد من مقاومتها للمضادات الحيويةالحيوي مم

وان بالزميدات المقاومة يمكن ان تنتقل بين جراثيم مختلفة فمثال قد ينتقل من جرثومة                

)Ps. aeroginosa ( وافراد العائلة المعوية)Meyer et al., 1976(  كما ان قدرتها علـى ،

 جرثومـة متعـددة المقاومـة    اكتساب المقاومة الناتجة عن انتقال هذه البالزميدات قد جعلهـا         

  ).2(والجدول ) 1(الجدول . الحيوية

 عدم نفاذية غـشائها     إلىومن الجدير بالذكر ان ميكانيكية المقومة للمضادات قد تعزى            

 إفـراد ، كمـا ان  )Gunserene et al., 1999(الخارجي لها مما يعيق عمل المضاد الحيوي 

 محللة ومؤثرة على تركيـب      أنزيماتد تنتج احيانا     الكتام ق  –العائلة المقاومة لمضادات البيتا     

  ).Mallea et al., 1998( نقص تركيز المواد الفعالة داخل الخلية إلىغشائها مما يؤدي 

التي قد تتواجـد  ) β – Lactamase (أنزيماتوان بكتريا المقاومة قد تنتج عن وجود   

اجد بتراكيز قليلـة فـي الحالـة        بتراكيز عالية في محيط الخلية، في حين ان هذا االنزيم يتو          

وان االسـتخدام  ) Hechler et al., 1989(الطبيعية للجرثومة ويزداد انتاجه بطريقة الحـث  

  المتزايد والخاطئ للمضادات الحيوية هو الذي يتسبب فـي زيـادة مقاومـة الجـراثيم لهـا                 
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بغة تكون غير المنتجة للص) S. marcescens(ان سالالت جرثومة ) 2(ويتبين من الجدول 

) % 50( اظهرت مقاومة وبنسبة أنها إذ مقاومة للمضادات الحيوية من سالالتها المنتجة، أكثر

لكل مـن  ) % 33.3(بينما كانت سالالتها المنتجة حساسة له، وبنسبة ) Tetracyclin(لمضاد 

ــضادات  ــسبة ) Norfloxacin, Doxycycline(المـ ــضادات ) % 16.6(وبنـ للمـ

)Cephotaxims, Naldixicacid( في حين كانت سالالتها المنتجة للصبغة حساسة لهـا ، .

وازدادت مقاومتها لبقية المضادات بنسبة ضعف فاكثر لمثيالتها المنتجة للصبغة عدا مضادات            

)Cephtriacxone, Ceftazidime, Co – trimoxazole ( ــضاد ومـــ

)Chloramphenicol (الذي اظهرت جميع السالالت حساسيتها له.  

في ان هذه المقاومـة قـد   ) Chang et al., 1972(تفق مع ما ذكره الباحثون وهاذ ي  

 احتواء الغشاء الخارجي لسالالتها غير المنتجة للصبغة على كمية كبيرة من الدهون             إلىتعود  

وكـذلك  .  ثالثة اضعاف محتوى سالالتها المنتجـة للـصبغة        إلىوالدهون المستقرة قد تصل     

  ).Viola, 1989( للصبغة على بالزميدات المقاومة احتواء سالالتها غير المنتجة
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