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   من حليب المجترات Staphylococcus aureus عزل جراثيم المكورات العنقودية الذهبية
  في محافظة نينوى و مقاومتها للمضادات الحيوية
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  )٢٠١٠ألول  كانون ا١٧ ؛ القبول٢٠٠٩ حزيران ١٤ ستالمإلا(

  
  

  الخالصة
  

عينة ) ٤٠٠(جمعت ،  في محافظة نينوىاألبقارمن حليب  Staphylococcus aureus دراسة بكتريولوجية لعزل جراثيم أجريت
وتم جمع العينات من مناطق مختلفة من ، عينة لكل نوع من الحيوانات) ١٠٠( والماعز وبواقع واألغنام واألبقارحليب من الجاموس 

 النتائج ان نسبة عزل أظهرت، ٢٠٠٩ أيار الى نهاية شهر ٢٠٠٨ األول من شهر تشرين ابتدأ أشهروى ولمدة ثمانية محافظة نين
 نتائج اختبار أظهرت وقد .)%٤٩(الماعز، )%٦٥ (األغنام، )%٥٥ (األبقار، )%٧٨(من حليب الجاموس بلغت  S. aureusجرثومة 

 أظهرت حيث . النوع الواحدنالحيوية ضم للمضادات تها وكذلك تباين مقاوماألنواعمن المعزولة  جرثومةالالحساسية تباين في مقاومة 
نسبة مقاومة  S. aureusسجلت جرثومة وMethicillin (Oxacillin MRSA)اد الحيوي ضاختالف في مقاومتها للم S. aureusجرثومة 

وفي الماعز %) ٢٠ (األغناموفي %) ٢٠( األبقارفي و) %٥٠( في الجاموس بلغت Methicillin (Oxacillin MRSA)للمضاد الحيوي 
)٢٠.(%  
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Abstract 
 

A bacteriological study was conducted on the isolation of Staphylococcus aureus from ruminant milk (Buffaloes, Cow, 
Sheep, Goat). Four hundred milk samples were collected from these animals (100 samples from each) from different locations 
in the Ninevah governorate during the period from October 2008 till May 2009. The results showed that the percentage of 
Staphylococcus aureus isolation from the above mentioned animals was as follows: Buffalos (78%), Cow (55%), Sheep (65%), 
Goat (49%). Sensitivity test applied on the isolated organisms showed different result between milk samples of different 
animals and within the same species. It is interesting to note that some of our S.aureus isolates were resistant to methicillin, 
and thesis resistance was 50% in buffaloes; 20% in cow and sheep and 20% in goat. 
 
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 

 
 المقدمة

  
 والحيوان لإلنسان قيمة غذائية عالية  غذاء ذويعد الحليب

انه  إال عناصر النمو أهم على الحتوائهعلى حد سواء وذلك 
وتعد  ،ريةه جيدا لنمو اإلحياء المجالوقت يعد وسطانفس وفي 

 من أكثر الجراثيم التي تم عزلها من حليب S.aureusجرثومة 
اجد هذه الجرثومة في الحليب حيث يمكن ان تتو) ١( تالمجترا

وكذلك في انفه  )ومنه سطح الضرع(نفسه او على جلد الحيوان 
مما ، موأيدي العمال ومالبسهالحلب إضافة الى تلويثها مكائن 
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حاالت التهاب ل المسببة الرئيسية األسباب أهمجعلها من احد 
  ).٢(  في المجترات وتحت ألسريرينالضرع الحاد والمزم

لعديد من الدراسات الى التشابه الكبير لجرثومة وقد أشارت ا
S.aureusلة  المعزولة من حاالت التسمم الغذائي وتلك المعزو

وفي النرويج مثال سجلت ) ٣ (من التهاب الضرع في الحيوانات
حاالت التهاب الضرع في األبقار واألغنام نتيجة اإلصابة 

حدة  في الواليات المت)٤( %٦٨ بنسبة S.aureusبجرثومة 
 األمريكية سجلت نسبة إالصابة بالتهاب الضرع في االغنام

اما في ) ٧( %٧وفي ألمانيا ، %٥٠ – ١٣بريطانيا ، %٣٥
هاب الضرع في فرنسا بنسبة األبقار فقد سجلت اإلصابة بالت

وفي السويد  %١٠,٩وفي فلندا ، %٢٧كا وفي أمري، %٢٠
ت  وكما أشارت الدراسا.)١١( %٢١ وفي الدنمارك% ١١,١

حاالت اإلصابة بالتهاب لوفي ايطاليا ان المسبب الرئيسي 
  .)١ (S.aureus الضرع في الماعز هي جرثومة
 اإلصابة بالتهاب نالناجمة عان الخسائر االقتصادية 

،  الحليب وتكاليف العالجإنتاجالضرع كبيرة من خالل خفض 
 اللتهاب األبقارحيث بلغت الخسائر الناجمة عن تعرض 

 بلغت أمريكاوفي ،  مليون يورو سنويا١٨٧نكلترا الضرع في ا
 دراسات وأشارت،  دوالر سنويا لكل حيوان مصاب١٨٠
 األبقار بالتهاب الضرع في اإلصابة الى الخسائر نتيجة أخرى

  ).٧(  مليار دوالر سنوي٢قدرت بـ 
 الطرق المستخدمة إحدى دالحيوية تعان استخدام المضادات 

 ان استخدام إال،  في المجترات الضرعالتهابلعالج حاالت 
شكل عشوائي يمكن ان ب مستمرة وةالحيوية بصورالمضادات 

، الحيوية المضاداتيودي الى مقاومة هذه الجراثيم للعديد من 
الحيوية  للمضادات S.aureus جرثومةمقاومة ) ٨(فقد سجل 

وتعتبر مقاومة جرثومة ، %٧٨-٢٠ تتراوح بين ةبنسب
S.aureus ة ر المشاكل في عدم السيطأهم نيوية مالح للمضادات

 تلحاال اإلنسانوبالتالي زيادة تعرض  على المرض وتفاقمه
  .التسمم الغذائي خالل انتقال الجرثومة عبر السلسة الغذائية

 األبقار( تلوث حليب المجترات ى صورة لمدوإلعطاء
في محافظة نينوى بجراثيم  ) والماعز والجاموسواألغنام

S.aureus هذا أجرينا دالحيوية فقحساسيتها للمضادات  ومدى 
   . انتشاره بين هذه القطعانعنالمسح في محاولة للحد 

  
  المواد وطرائق العمل

  
عينة حليب من األبقار واألغنام والماعز  )٤٠٠(جمعت  

عينة لكل نوع من الحيوانات من ) ١٠٠(والجاموس وبواقع 
ابتداء من ) أشهر ٨(مناطق متفرقة في محافظة نينوى ولمدة 

تم ، ٢٠٠٩ أيار حتى نهاية شهر ٢٠٠٨شهر تشرين األول 
وذلك باستخدام قناني معقمة تم جمع  )٩( ةاالعتماد على طريق

 مل من الحليب بعد إهمال القطرات األولى ونقلت ٢٠- ١٥
 . فترة ال تتجاوز الساعةلالعينات الى المختبر تحت التبريد خال

باالعتماد  S.aureusلذهبية تم تشخيص المكورات العنقودية ا
 االنتخابية الخاصة وعلى الصفات الشكلية األوساطعلى 

ب بدرجة حيث تم حضن عينات الحلي، والكيموحيوية للجرثومة
ولقحت بعدها العينات على ) ١٠(  ساعة٢٤ولمدة ° م٣٧حرارة 
 ولمدة °م٣٢ وحضنت بدرجة حرارة Mannitol salt agarالوسط
 عليها أجريتوالتي مستعمرات الذهبية  تم تحديد ال. ساعة٢٤

تمت  ).٢( جدول كما موضح في بقية االختبارات الكيموحيوية
من خالل تحضير  S.aureus دراسة الصفات المظهرية لجرثومة

 العينات لقحت .كراممسحات من المستعمرات وصبغها بصبغة 
 ° م٢٠- بدرجة حرارة وحفظت على وسط االكار المغذي 

  . من حيويتهاللتأكدهريا وجددت العزالت ش
 اختبار الحساسية للمضادات إلجراء) ١١(اعتمدت طريقة 

 النقية من الوسط المغذي المزارع تم نقل جزء من دالحيوية فق
 الماكونكي بواسطة عروة وحضنت أكار  وسطوزرعها على

 ٦-٥  ساعة ثم اختيرت٢٤دة م ول°م٣٧بدرجة حرارة 
 ليتم لوبلت بواسطة ق ون الماكونكيإطباق من ات فتيةمستعمر

مل من المرق المغذي ٥ اختبار تحتوي على أنابيبزرعها في 
 ثم °م٣٧ حرارة  دقيقة وبدرجة٣٠-١٥وتم الحضن لمدة 

ثم ترك الوسط ليجف لمدة خمسة  هنتوننشرت على وسط مولر
  الوسط تحتنالحيوية وحضدقائق بعد ذلك تم تثبيت المضادات 

  كما موضح في الجدولاعة س٢٤ ولمدة °م٣٧ درجة حرارة
)٣(.  

  
 النتائج
  

 S.aureus  ان أعلى نسبة عزل لجرثومةالنتائجأظهرت 
يليها نسبة عزل في %) ٧٨(الجاموس وبنسبة حليب كانت في 

 %)٥٥ (بينما سجلت نسبة عزل%) ٦٥(سبة حليب األغنام وبن
األبقار والماعز على التوالي كما كل من  في حليب )%٤٩(و

  ). ١ (مل رقالجدوموضح في 
  

  . من حليب المجتراتS.aureusنسبة عزل جرثومة ) ١(جدول 
  

  النسبة المئوية  عدد العينات الموجبة  العدد  نوع الحيوان
  %٧٨  ٧٨  ١٠٠ جاموس
  %٥٥  ٥٥  ١٠٠ أبقار
  %٦٥  ٦٥  ١٠٠ أغنام
  %٤٩  ٤٩  ١٠٠ ماعز
  

 اعتمادا على  الذهبية العنقوديةتتشخيص المكوراتم 
 كما موضح في وحيوية االختبارات الكيمالصفات الشكلية و

 ).٢( جدول
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 في تشخيص المكورات يائيةنتائج االختبارات الكيم) ٢(الجدول 
  .من حليب المجترات  المعزولةالعنقودية الذهبية

  
 النتيجة االختبارات الكيميائية

 + صبغة كرام
 + إنزيم التجلط الحر

 + النمو على وسط المانيتول 
 + لكتاليزإنتاج إنزيم ا

 D إنتاج إنزيم اليوريز
 ـ إنتاج إنزيم االوكسديز

 ـ اختبار االندول 
 + المثيل األحمر
 + فوكس بروسكر
 تحلل كامل التحلل الدموي

 + co-agulaseاختبار 
) D(تعني سالبة لالختبار، ) ـ(تعني موجبة لالختبار،  (+)

 .تعني متغايرة لالختبار
  

  للمضادات الحيوية S.aureusدراسة مقاومة جرثومة 
 مختلفة من المضادات الحيوية ذات أنواعتم استخدام 

 التركية Bioanalyse المختلفة والمصنعة من قبل الشركة التركيز
  ). ٣( كما موضح في جدول

  
 المضادات الحيوية المستخدمة في اختبار أنواع) ٣(جدول 
  .الحساسية

  
 راممايكروغ/التركيز الرمز ةالمضادات الحيوي

Norfloxacin NOR  10 
Kanamycin  K  30 

Sulphamethoxazole  SXT  24 
Naldixic acid  NA  30 
Vancomycin  VA  30 

Cloxacillin  CX  1 
Tetracycline  TE  30 

Penicillin  P  10 
Amoxicillin  AMX 20 

Oxacillin  OX  1 
Gentamicin  CN  10 

Erythromycin  E  15 
Ampicillin  AM  10 

Chloramphenicol  C  30 
  

المعزولة من حليب المجترات  S.aureusأظهرت جرثومة 
حيث سجلت ، الحيويةلمضادات ل تباين في مدى حساسيتها

نسبة  أعلىالمعزولة من حليب الجاموس  S.aureus ةجرثوم
 نسبة وأظهرت Naldixic acidلمضاد الحيوي ل% ٩٠مقاومة 

ة الحيويات لمضادل% ٥٠و % ٥٥و % ٦٥ ةمقاوم
Cloxacillin ،Vancomycin ،Oxacillinوانخفضت   على التوالي

لكل من  نسبة المقاومة وصلت إذالمقاومة الى حد كبير 
 الى Ampicillin وAmoxicillin  وPenicillin الحيويةلمضادات ا

وكانت اقل نسبة مقاومة سجلت هذه الجرثومة ضد  %٢٠
ا سجلت  بينم%١٠حيث بلغت Tetracycline  المضاد الحيوي

، Kanamycin ،Gentamicinالمضادات الحيوية 
Chloramphenicol في وكما موضح لكل منها %٠ نسبة مقاومة 

  ).١( شكلال
المعزولة من حليب األبقار أعلى S.aureus  سجلت جرثومة

 وسجلت Naldixic acidللمضاد الحيوي % ٨٥نسبة مقاومة 
انخفضت و% ٦٠وبنسبة  Vancomycin مقاومة للمضاد الحيوي

 Tetracycline للمضادات الحيوية% ٥٥-٥٠نسبة مقاومتها الى 
 للمضاد الحيوي% ٤٥، Ampicillin   وErythromycin و

Cloxacillin ،للمضاد الحيوي  %٤٠Penicillin  وانخفضت
 وكانت Amoxicillin للمضاد الحيوي% ٣٠نسبة المقاومة الى 

 ادات الحيويةالجرثومة ضد المض اقل نسبة مقاومة سجلت لهذه
Kanamycinو  Sulphamethoxazoleو  Oxacillin و

Chloramphenicol لكل منها بينما وسجلت % ٢٠ حيث بلغت
 نسبة مقاومة Gentamicinو  Norfloxacinالمضادات الحيوية 

  ).٢( لكل منهما وكما موضح في الشكل% ٠
 المعزولة من حليب األغنام فقد S.aureus أما جرثومة
 للمضادات الحيوية %٦٠ و %٨٥  نسبة مقاومةأظهرت أعلى

Naldixic acidو  Ampicillinوانخفضت نسبة   على التوالي
 Penicillin و Tetracycline للمضادين %٤٥-٤٠مقاومتها الى 

 و Vancomycinحيث وصلت مقاومتها للمضادات الحيوية 
Cloxacillin وللمضادات % ٣٠ الىAmoxicillinو  Oxacillinو 

Erythromycin وكانت نسبة مقاومتها للمضاد % ٢٥ -٢٠ الى
 بينما سجلت المضادات %١٠ Kanamycinالحيوي 
 Sulphamethoxazole ،Gentamicin ،Chloramphenicolالحيويٍة

  ).٣(لكل منها وكما موضح في الشكل  %٠نسبة مقاومة 
المعزولة من حليب  S.aureusفي حين سجلت جراثيم 

 Naldixic مة تجاه المضادات الحيويةالماعز أعلى نسبة مقاو
acidو  Penicillinو  Ampicillin ٨٠ و%١٠٠وبنسبة% 
% ٥٠لكل منها على التوالي وبلغت نسبة مقاومتها الى % ٨٠و

 لكل من المضاد الحيوي %٣٠و  Amoxicillinللمضاد الحيوي 
Cloxacillin و Vancomycin للمضاد % ٢٠وOxacillin بينما 

  وNorfloxacinلكل من المضادات الحيوية  ومةكانت نسبة المقا
Kanamycin وTetracycline و Erythromycin ١٥- ١٠% 

، للمضادات الحيوية% ٠وأظهرت الجرثومة نسبة مقاومة بلغت 
Gentamicin ،Chloramphenicol Sulphamethoxazole  وكما

  ).٤(موضح في الشكل 
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لمكورات العنقودية مقاومة جراثيم ال ة المئوينسبال )١( شكل
  .الحيويةلمضادات لهبية المعزولة من حليب الجاموس الذ

NOR: Norfloxacin, K: Kanamycin, SXT: 
Sulphamethoxazole, NA: Naldixic acid, VA: Vancomycin, 
CX: Cloxacillin, TE: Tetracycline, P: Penicillin,AMC: 
Amoxicillin, OX: Oxacillin, CN: Gentamicin, E: 

Erythromycin, AM: Ampicillin, C: Chloramphenicol.  
  

  
  
مقاومة جراثيم المكورات العنقودية ل النسب المئوية )٢( شكل
  .الحيوية للمضادات األبقار هبية المعزولة من حليبالذ

NOR: Norfloxacin, K: Kanamycin, SXT: 
Sulphamethoxazole, NA: Naldixic acid, VA: Vancomycin, 
CX: Cloxacillin, TE: Tetracycline, P: Penicillin, AMC: 
Amoxicillin, OX: Oxacillin, CN: Gentamicin, E: 

Erythromycin, AM: Ampicillin, C: Chloramphenicol.  
  

  المناقشة
  

يعد الحليب من األغذية سريعة التلف والتلوث باإلحياء 
 S.aureusمة المجهرية اذ يتعرض الحليب الى التلوث بجرثو

وذلك الحتوائه على أهم عناصر النمو لتلك الجراثيم إضافة الى 
تعرضه للعديد من محطات التلوث ابتداء من حقول التربية 
  مرورا بسيارات نقل الحليب ومعمل األلبان وانتهاء بمحالت بيع

  
  

مقاومة جراثيم المكورات العنقودية ل النسب المئوية )٣( شكل
  .الحيوية للمضادات من حليب األغنامهبية المعزولة الذ

NOR: Norfloxacin, K: Kanamycin, SXT: 
Sulphamethoxazole, NA: Naldixic acid, VA: Vancomycin, 
CX: Cloxacillin, TE: Tetracycline, P: Penicillin, AMC: 
Amoxicillin, OX: Oxacillin, CN: Gentamicin, E: 

Erythromycin, AM: Ampicillin, C: Chloramphenicol.  
  

  
   
مقاومة جراثيم المكورات العنقودية ل النسب المئوية )٤( شكل

  .الحيوية تالماعز للمضادا الذهبية المعزولة من حليب
NOR: Norfloxacin, K: Kanamycin, SXT: 
Sulphamethoxazole, NA: Naldixic acid, VA: Vancomycin, 
CX: Cloxacillin, TE: Tetracycline, P: Penicillin, AMC: 
Amoxicillin, OX: Oxacillin, CN: Gentamicin, E: 

Erythromycin, AM: Ampicillin, C: Chloramphenicol.  
 

 من أكثر الجراثيم التي تم S.aureusوتعد جرثومة ، األلبان
ولة عن حاالت التهاب الضرع ؤعزلها من الحليب وهي المس

  ).١٢(في المجترات 
أظهرت نتائج داستنا الى ان أعلى نسبة عزل لجرثومة 

S.aureus حيث جاءت % ٧٨ كانت في حليب الجاموس وبلغت
أشار الى نسبة  في العراق الذي) ١٣( أعلى مما سجله الباحث

في باكستان نسبة ) ١٤(  حين سجليف، %٤٢,٨٥عزل بلغت 



  )١١٤-١٠٩ (٢٠١٠، ٢، العدد ٢٤المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 

١١٣ 
 

ويعزى . %٤٩,٥٣عزل جرثومة من حليب الجاموس وبلغت 
سبة العزل في دراستنا الى عدم االلتزام بالشروط ارتفاع ن
 خالل عملية الحلب حيث تعتبر األدوات المستخدمة في ةالصحي

الحلب إضافة الى الجلد والعاملون وحقول التربية من مصادر 
  ).١٥ (S.aureus تلوث الحليب بجراثيم

 %٥٥ S.aureusكانت نسبة عزل جراثيم فقد  األبقاراما في 
 .%٥٤التي كانت ) ١٦(ا سجل في البرازيل وهي قريبة مم

 في دراستنا أعلى مما سجل في S.aureusوجاءت نسبة عزل 
 وفي %٣٣,٣وبنسبة ) ١٧(أخرى العراق وبدراسة سابقة 

على العكس من ذلك فقد . %٤٥نسبة عزل سجل ) ٣(النرويج 
) ١٨(جاءت نسبة العزل في دراستنا اقل مما سجل في فلندا 

 ويعزى االختالف في نسبة .%٩٠لغت الذي سجل نسبة ب
 حيث يختلف S.aureusلجرثومة  العزل الى التوزيع الجغرافي

 باختالف الموقع الجغرافي وحسب S.aureusانتشار جرثومة 
الظروف البيئية المناسبة لنمو الجراثيم حيث تختلف الظروف 

  ).١٩(البيئية من منطقة الى أخرى ومن بلد الى أخر 
 من S.aureusج دراستنا الى نسبة جرثومة كذلك أشارت نتائ
 حيث جاءت نسبة العزل أعلى من %٦٥حليب األغنام كانت 

 %٥٧,٦ والتي بلغت) ٢٠(تلك التي سجلت في العراق من قبل 
الذي ) ٣(  في النرويجالباحثوكذلك أعلى من تلك التي سجلها 

ويعزى انخفاض نسبة العزل في ، %٥٤  بلغتنسبة عزلسجل 
الى سرعة تشخيص اإلصابة بالتهاب الضرع وتحديد الدراسات 

  عن التهاب الضرعالمسئولنوع الجراثيم ونمطها المصلي 
 لعالج اإلصابة ةالحيوية المناسبإضافة الى استخدام المضادات 

  .)٢١( حقول تربية األغنام  فيS.aureusبجرثومة 
 وهي %٤٩من حليب الماعز كانت S.aureus ان نسبة عزل

حيث كانت من حليب  في ايطاليا) ١(سجله الباحث قريبة مما 
 كانت نتائج دراستنا أعلى مما سجله الباحث .%٥٠,٢الماعز 

وقد يعزى ، %٣٧ عزل نسبةالذي سجل) ٣(في النرويج 
االنخفاض في نسبة العزل في الدراسات الى استخدام الطرق 
الصحية والى استخدام التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن 

 واتخاذ S.aureusت اإلصابة بالتهاب الضرع بجرثومة حاال
وكانت نتائج ، )١٤(االجراءت الوقائية للسيطرة على المرض 

 عزلال نسبة بلغت اذ) ٢٢(دراستنا اقل مما سجل في البرازيل 
وقد يعزى االرتفاع الى عدم وجود برنامج دوري ، %٨٦

لتهاب لفحص الحليب من اجل تحديد عدد الحيوانات المصابة با
 منطقةالضرع كما وال تتوفر وسائل التي تمنع انتقال المرض 

)٢٣.(  
 اختالفا عن ما S.aureusاختبار الحساسية لجرثومة  أظهر

 المعزولة S.aureusسبق من البحوث وكذلك اختالف مقاومة 
  حيث لوحظ تباين مقاومة جرثومة، من حليب المجترات

S.aureusالحيوية ضادات  المعزولة من حليب الجاموس للم
و  Penicillin سجلت مقاومة باتجاه المضاد الحيوي ثحي

Tetracycline  في حين لم  . على التوالي%١٠ و %٢٠وبنسبة

و  Gentamicin الحيويةيسجل أي مقاومة باتجاه المضادات 
Kanamycin  وChloramphenicol وجاءت نتائج دراستنا 

 S.aureus حيث سجلت جرثومة) ١٣(مغايرة لما سجله 
 الحيويةالمعزولة من حليب الجاموس مقاومة باتجاه المضادات 

Gentamicin و Penicillinو  Tetracycline وChloramphenicol 
 %٦٧,٨٥ و %٦٠,٧١ و %٣٢,١٤وبنسبة   Erythromycin و

ويعزى االختالف في ،  على التوالي%٥٢,٨٥ و %٣٥,٧١و 
الى استخدام  يويةالحللمضادات  S.aureusنسبة مقاومة جرثومة 

 عشوائي في عالج الحاالت لالحيوية بشكالمفرط للمضادات 
المرضية بشكل واسع وبصورة مستمرة إضافة الى استخدام 

  .)٢٤( علفية وبكميات كبيرة تالحيوية كإضافاالمضادات 
 المعزولة من حليب األبقار S.aureusأظهرت جرثومة 
و  %٥٥وبنسبة  Tetracyclineات الحيويةمقاومة باتجاه المضاد

Erythromycin  وAmpicillin  نتائج ت وجاء%٥٠بنسبة 
حيث أشار الى ان نسبة مقاومة  )١٦(دراستنا مغايرة لما سجله 

المعزولة من حليب األبقار للمضادات  S.aureusجرثومة 
كانت  Ampicillinو  Erythromycinو  Tetracyclineالحيوية
وسجلت جرثومة ، على التوالي %٥٥,١ و %٢,٨ و %٧,٤

S.aureus المعزولة في داستنا مقاومة باتجاه المضاد الحيوي 
Penicillin ٢٥( وجاءت قريبة لما سجله الباحث %٤٠ وبنسبة (

مقاومة للمضاد الحيوي  S.aureusحيث جاءت جرثومة 
Penicillin مقاومة جرثومة تبينما انخفض. %٤٦ وبنسبة 
S.aureus ه المضاد الحيوي المعزولة في دراستنا باتجا

Vancomycin (VRSA) و Methicillin (MRSA) و Kanamycin 
 على التوالي وجاءت مغايرة %٢٠ و %٢٠ و %٦٠وبنسبة 

مقاومة باتجاه  S.aureusحيث سجلت جرثومة ) ٢٦(لما سجله 
 Methicillin و Vancomycin (VRSA) الحيويةالمضادات 

(MRSA) و Kanamycin و  %٢,٧و  %١,١ وبنسبة بلغت
 على التوالي ويعزى االختالف في مقاومة جرثومة %٢٢,٧

S.aureus  المنتشرة ةالى المنطقة الجغرافيالحيويةللمضادات 
الذي يلعب دور مهم في  وكذلك الى النوع الجيني ةفيها الجرثوم

 أظهرت ).٢٧( ةنقل المقاومة عبر الجراثيم بصورة وراثي
 في اغنام تباين المعزولة من حليب األS.aureus جرثومة

 حيث كانت نسبة مقاومتها للمضاد مقاومتها للمضاد الحياتي
 للـنسبة مقاومة  )٣(سجل و% ٤٠ Penicillin الحيوي

Penicillin وسجلت في دراستنا مقاومة، %٢,٩ S.aureus 
 بينما سجل %٢٥وبلغت النسبة  Erythromycinللمضاد الحياتي 

المعزولة من  S.aureus اما جرثومة. %٦,٥نسبة مقاومة ) ٢٣(
 لمضاد الحيويلحليب الماعز فقد سجلت نسبة مقاومة 

Penicillin سجله%٣٣ نسبة مقاومةل  وجاءت مغايرة%٨٠  
ي  للمضاد الحيوS.aureus كذلك فقد سجل نسبة مقاومة، )٢٣(

Erythromycin  نسبة  )٢٣( بينما سجل %١٠في دراستنا
تخدام العشوائي اسوقد يعزى ذلك في ، %٦,٥ مقاومة بلغت

ادات ضاختبار الحساسية للمللمضادات الحيوية وعدم إجراء 
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 الى استخدام نفس إضافة المستخدمة في العالج ةالحيوية لألدوي
من دون الرجوع الى الطبيب  في عالج الحيوانات األدوية

  .)١ (وجرعتهاالبيطري في تحديد نوع األدوية 
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