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عمى بعض انواع البكتريا  EDTA السيفتازديم معدراسة التأثير الخمطي لمضاد        
 المسببة اللتهابات الجروح. 
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زرعتتت هتتنع العينتتات عمتتي  .مرضتتي يعتتاننن متتن التهابتتات الجتترنح ( مستت ة اتتتنت متتن100جمعتتت   
 ية االغنائية نالتفريقية لغرض عزل المسببات البكتيرية، نمن ثم أتضعت المزارع البكتيريتة التياالنساط الزرع

لغتتتترض  api20Eالف نصتتتتات المجهريتتتتة نالباينكيميائيتتتتة لغتتتترض تاتيصتتتتها. تتتتتم استتتتتتدام عتتتتدة التاتتتتتي  
 Pseudomonas aeruginosa التاتتي  النهتائل لمبكتريتا الستالبة لصتبغة كرام.اظهترت النتتائت ان بكتريتا

 Staphylococcus aureus، تميهتتتا كتتتل متتتن بكتريتتتا %(37.64 النستتتبة الستتتائد  يتتتث كانتتتت  الممتتترض
لكتتل منهمتتا. تميهتتا  (14.11%) نبنستتبة .Klebsiella sppن Escherichia coliنبكتريتتا  (%23.52)

 Serratia marcesenceن Enterococcus faecalisرا ينات ،Proteus mirabilis (%8.23)بكتريا 

أظهتترت العتتزالت تباينتتا ناضتت ا نبنستتب متتمفتتة لتتل مقانمتهتتا لممضتتادات ال ينيتتة.  لكتتل منهمتتا. (%1.17)
السيفاتكسيم نالستيفتازديم نالجنتاميستين نالتنبرمايستين االمنكسسمين ن  أظهرت اغمب العزالت مقانمة لمضادات

نلمنكساستتتين ناالزترننتتتام  ساستتتية عاليتتتة لمضتتتادات الستتتيفابيم ناالمبينتتتيم نالسبر  لتتتل  تتتين اظهتتترت العتتتزالت
اظهتترت البكتريتتا  ساستتية عاليتتة عنتتد تمتتط مضتتاد الستتيفتازديم  نالبيفمنكساستتين نالننرلمنكساستتين ناالميكاستتين.

نقتد استتنتت متن الدراستة امكانيتة استتعمال تمتيط مقارنتة مت  استتعمال مضتاد الستيفتازديم لن تدع.  EDTA مت 
 .ليةلل عالج الجرنح نبكفاءة عا EDTAالسيفتازديم ن
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 المقدمة
التتتتل ت صتتتل لممتتتريض بعتتتد العمميتتتات  تعتتتد التهابتتتات الجتتترنح 

نتكتنن هتنع النستبة  ،الماتاكل الصت ية أكبترالجرا ية لل المستاتفي متن 
-5اتتير اال صتتائيات التتي ان  متتمفتتة متتن مستاتتفي التتي اتتتر   يتتث ت

لل الناليات المت دة يكسب  %( من الراقدين لل ن دة العناية المركزة01
ماليين اتت  ستننيا يعتالجنن  01ننع من االلتهابات نجد  نالل هنا ال

نقتتتتتد ت صتتتتتل هتتتتتنع  .(0متتتتن التهابتتتتتات الجتتتتترنح لتتتتتل المممكتتتتتة المت تتتتتدة  
ايتتتام متتتن اجتتتراء  االلتهابتتتات مبااتتترة بعتتتد العمميتتتة انقتتتد ت صتتتل بعتتتد عتتتدة

هنع االلتهابات تكتنن عمتي نتنعين امتا التهابتات تارجيتة  ن( نا2العممية  
انالتهابتتتات االنستتتجة  skin infectionنالتتتتل تعتتتره بالتهابتتتات الجمتتتد 

 (. soft tissue  3 الرتنة الداتمية
 

 

* Corresponding author at: University of Baghdad - College of 
Education Ibn Al-Haytham, Baghdad, Iraq; 

 E-mail address: scianb@yahoo.com  

 

ان مصتتتتدر انتاتتتتار التهابتتتتات الجتتتترنح تكتتتتنن امتتتتا متتتتن الم تتتتيط 
مرضتين ان اطبتاء اثنتاء التارجل نالتل تتمثل بالعاممين بالمستافي من م

اجتتراء العمميتتة نمالمستتة لمجمتتد انعتتن عتتن طريتتر البكتريتتا المرضتتية التتتل 
تكتتنن منتاتترة عمتتي االنستتجة الداتميتتة ان التارجيتتة لمجمتتد الم تتيط لمجتترح 

( نتعتمد تطنر اصتابات الجترنح عمتي ستالمة نظتائه الجمتد ن مايتت  3 
ة التارجيتة ان المنقت   يث ان تناجد البكتريا عمي الجمد من النا ية البيئت

الجغرالتل، نان تناجتتد الفمتتنرا الطبيعيتتة عمتي الجمتتد ان القريبتتة متتن الجتترنح 
بتتتتين االصتتتتابة بتتتتالجرح  اضتتتتالة التتتتي المالبتتتتس المالمستتتتة لمجتتتترح نالمتتتتدة

ناعطاء العالج اضالة الي مناعة الات  المصاب مهمة جتدا لتل هتنا 
تهابتتتات النتتتنع متتتن االصتتتابات كتتتل هتتتنع االستتتباب تستتتاعد لتتتل  صتتتنل ال

 (.5 ،4الجرنح  
نكتتترت العديتتتد متتتن الدراستتتات بتتتان المستتتبب الرئيستتتل التهابتتتات  

 الجتتترنح كتتتان البكتريتتتا المنجبتتت  نالستتتالبة لصتتتبغة كتتترام نبتتتاالت  بكتريتتتا
Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa نبكتريتا 

mailto:scianb@yahoo.com
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Escherichia coli،  نتعد بكترياPseudomonas aeruginosa  من
التل تعد متن البكتريتا المرضتية االنتهازيتة  Pseudomonas انناع جنس

نتعتتد متتن الفمتتنرا الطبيعيتتة التتتل تتناجتتد  ،التتتل تتناجتتد عمتتي ستتط  الجمتتد
من االاتا   %28ث نجد ان  نالل (. ي0عمي سط  جمد االنسان  

 .Pاالصتتتتتت اء متتتتتتن العتتتتتتاممين لتتتتتتل المستاتتتتتتفيات  تتتتتتاممين لبكتريتتتتتتا 

aeruginosa  4 اتتتتتتتتتتتتتر  متتتتتتتتتتتتن البكتريتتتتتتتتتتتتا (.اضتتتتتتتتتتتتالة التتتتتتتتتتتتي انتتتتتتتتتتتتناع
Steptococcus pyogenes، Enterococci، Proteus، 

Morganella، Providencia، Candida، Bacteroides spp.، 
Prevotella، Clostridium نPeptostreptococcus spp.  6 .) 

ان ازديتتتتتتاد مقانمتتتتتتةالبكتريا لممضتتتتتتادات ال ينيتتتتتتة التتتتتتتل كانتتتتتتت  
بكننهتتا متعتتددة المقانمتتة  متتتاز ساستتة لهتتا لتتل الستتابر نظهتتنر ستتالالت ت

تطيتتترة المتتتن اانتتتناع  هتتتاجعمممتتتا لعتتتدة أنتتتناع متتتن المضتتتادات ال ينيتتتة 
اانتناع التتل لهتا القابميتة عمتي تطنيرمقانمتهتا لممضتادات تمك نتصنصا 

( لتتنلك اصتب  متن الضترنر  جتدا الت تتر  7متن المجتامي  المتتمفتة لهتا  
 تريتتتتتا المقانمتتتتتةنالب تتتتتث عتتتتتن عالجتتتتتات جديتتتتتدة لهتتتتتنع اانتتتتتناع متتتتتن البك

لنلك استعمل تمتط لممضتادات ال ينيتة مت  انتناع متن المتناد  ،لممضادات
الكيميانيتتة نال تتنامض نالفينتتنالت اضتتالة التتي استتتعمال انزيمتتات نغيرهتتا 
متتتن المتتتناد نالتتتتل تستتتتعمل متتت  المضتتتادات ال ينيتتتة لغتتترض التقميتتتل متتتن 

نتعتد  ،قتلمقانمة البكتريا المرضتية ناعطتاء لعاليتة اكبتر لمعتالج نبنقتت ا
لتتتيس لهتتتا لعاليتتتة مضتتتادة  ة التتتتلمتتتن العناصتتتر الكالبيتتتEDTA متتتادة

اليتة المضتاد ال يتتن   يتث تقتتنم لع لممايكرنبتات نلكنهتا تعمتتل عمتي زيتتادة
يصب  الجدار اكثر نفانيتة بنلك ت طيم جدار التمية المتعدد السكريات ن ب

 عميبالقضتاءنالتتل تقتنم نلة هلممضادات ال ينيتة ممتا يستم  بتدتنلها بست
نمتتن هنتتا جتتاءت اهتتداه الب تتث التتي الت تتر  عتتن البكتريتتا  .(8 البكتريتتا 

تمطا م  المضتادات  EDTAالمسبب  اللتهابات الجرنح ناستعمال مادة 
ندراستتتة الفعاليتتتة التمطيتتتة لهتتتنع المتتتادة ضتتتد انتتتناع متتمفتتتة متتتن البكتريتتتا 

 المعزنلة.
 المواد وطرائق العمل 

 -:بكترياالعزل ن تاتي   

الجتترنح  متتن  تتاالت التهتتاب (swabsمستت ة  (011 جمتت  تتتم  
نلغايتتتة  0/0/2116متتتن مستاتتتفي الكاظميتتتة التعميمتتتل تتتتالل الفتتتترة متتتن 

لعزل نتاتي  البكتريا المتختننة متن العينتات زرعتت كتل  ،0/8/2116
ننستتط  مستت ة عمتتي كتتل متتن اكتتار التتدم المغتتن  ننستتط اكتتار المتتاكننكل

التتتي الف نصتتتات  اتضتتتعت العتتتزالت البكتريتتتة .نمن ثتتتمالمتتتانتنل المم تتتل

المجهريتتتتت  نالباينكيميائيتتتتتة لغتتتتترض تاتيصتتتتتها  يتتتتتث استتتتتتعمل ل تتتتت  
الكاتتتتاليز نانتتتزيم متثتتتر لمبالزمتتتا ناالنكستتتديز ناليتتتنريز ناالنتتتدنل نالمثتتتل 
اال متتتتر نالفتتتتنكس برنستتتتكانر ناستتتتتهالك الستتتتترات. تتتتتم استتتتتعمال عتتتتدة 

لغتترض التاتتتي  النهتتائل لمبكتريتتا الستتالبة لصتتبغة  api20Eالتاتتتي  
 (.Bio Meriex France )9 ،01كرام  

 -ال يني : لممضادات بكترياالاتتبار  ساسية 
 ناعتمتدت طريقتة نيتةمضتادات ال يمل اجتر  ل ت  ال ساستية 

Kirby Bauer (2003)  00ازترننتام  المستتتدمة ( نكانت المضتادات
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايكرنغرام(،5السبرنلمنكساستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين   ،متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايكرنغرام(01 

، متتتتتتتتتتايكرنغرام( 5 فمنكساستتتتتتتتتتين الب (،متتتتتتتتتتايكرنغرام01الننلمنكساستتتتتتتتتتين 
 ،متتتتتتتتتتتتايكرنغرام(01 الجنتاميستتتتتتتتتتتتين متتتتتتتتتتتتايكرنغرام(،01  التنبرامايستتتتتتتتتتتتين

فتازديم يمتتايكرنغرام(، الستت01  السيفاتكستتيم ،متتايكرنغرام(01 االميكاستين 
 متتتايكرنغرام(01مبينتتتيم  اال ،متتتايكرنغرام(01  الستتتيفابيم،مايكرنغرام(01 

قطتر التثبتيط باالعتمتاد  نقيست منتاطر مايكرنغرام(01  ن االمنكسسمين
 .(02عمي الجدانل القياسية 

 -: EDTAم  مادة  اتتبار تمط المضاد

ستيفتازديم لن تدة نعنتتد تمطت  مت  متتادة ال مضتتاد تتخثير نالتتبتار 
EDTA عزنلتتتتتة لتتتتتل هتتتتتنع الدراستتتتتةعمتتتتتي انتتتتتناع البكتريتتتتتا المتتمفتتتتتة الم، 

( متتنالر  نالتتتل  ضتترت بانابتتة 0.05 بتركيتتز EDTAمتتادة ناستتتعممت 
( متتل متتن المتتاء المقطتتر 0111 لتتل EDTAغتترام متتن متتادة  (186.1 

 ،الجتتراء ل تت  ال ساستتية Muller Hinton Agarناستتتعمل نستتط 
 (. Akpolat et al., 2003  00 المنكنرع للطريقة الناتبعت 
 النتائج 

( عينت ،  يتث 011( عزلتة متن اصتل  85تم ال صتنل عمتي   
سائدة نالمسببة اللتهابات الجرنح ال اظهرت النتائت ان اكثر انناع البكتريا

( عزلتتة تعتتند 02إن ظهتترت   ،P. aeruginosaالمتتمفتتة كانتتت بكتريتتا 
( 21نمثمتت  S. aureus%(. تميهتا بكتريتا 37.64لهتنا النتنع أ  نستبة  

ن  E. coli%( بعتتدها جتتاءت كتتل متتن بكتريتتا 23.52  عزلتتة أ  نستتبة
Klebsiella spp   لكتتل 14.11( عزلتتة نبنستتبة  02 يتتث كانتتت )%

أ  الت عتتتز  (7  التتتتل مثمتتتت Proteus mirabilisامتتتا بكتريتتتا  .منهمتتا
 Enterococcusناتيتتترا جتتتاءت كتتتل متتتن بكتريتتتا  %(. 8.23نستتتبة  

faecalis  نSerratia marcesence  يتتث كانتتت عزلتتة نا تتدة لكتتل 
( عتتتدد ننستتتب البكتريتتتتا 0%(. نينضتتت  الجتتتتدنل  1.17منهمتتتا نبنستتتبة  

  .الجرنحالمعزنلة من  االت التهاب 
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 المضتتادات أظهتترت النتتتائت ان هنالتتك تباينتتا ناضتت ا لتتل تتتخثير 
 .Pبكتريتتتتتتا  اظهتتتتتترتان  .البكتريتتتتتتا المتتمفتتتتتتة عمتتتتتتي أنتتتتتتناع ال ينيتتتتتتة

aeruginosa مضتتتتتادات%( لكتتتتتل متتتتتن 011 بنستتتتتبة  عاليتتتتتة  ساستتتتتية 
 Norfloxacin، Imipenem، Aztreonam  نCefepime. 
 ،%(96.8 انتتتتتتتتتتتت لك P-ofloxacin  ساستتتتتتتتتتية البكتريتتتتتتتتتتتا لمضتتتتتتتتتتتاداام

Amikacin   87.5 % ) نCiprofloxacin   81.25 )%.  امتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 Gentamicin  68.75)%، Cefotaximeبالنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبة لمضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 

 65.6)%، Tobramycin نCeftazidime   لكتتتتل 62.3نبنستتتبة )%
 منهما.

 لكانتتتتتت Staphylococcus aureusأمتتتتا عتتتتزالت بكتريتتتتا  
 ،Norfloxacin، Imipenemمضتتتتتادات ساستتتتتيتها عاليتتتتتة لكتتتتتل متتتتتن 

Aztreonam، Cefepime ،P-Ofloxacin،Ciprofloxacin  
%(، 95 ،%(95 ،%(011 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث كانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   Amikacinن
ناظهتتتترت البكتريتتتتا  .%( عمتتتتي التتتتتنالي75%( ن %85(،  91 ،%(91 

 %(Amoxicillin  65 ساستتتتتتتتتتتتتية ناطئتتتتتتتتتتتتتة لكتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتن مضتتتتتتتتتتتتتاد 
،Gentamicin  61)%، Cefotaxime  نTobramycin  بنستتتتتتتتتتتتتتبة
 %(. Ceftazidime  51ناتيرا  ،هما%( لكل من55 

ن  .Klebsiella sppن  Escherichia coli بكتريتتتا امتتتا 
Proteus mirabilis لقتتتتتتد اظهتتتتتترت  ساستتتتتتية عاليتتتتتتة لمضتتتتتتادات 

Imipenem، Norfloxacin ،Aztreonam، Cefepime ،P-

Ofloxacin، Ciprofloxacinن Amikacin  لتتتتتتتتتتتل  تتتتتتتتتتتين كانتتتتتتتتتتتت
، Amoxicillin، Gentamicin مقانمتهتتتتتتتتتتتتتتتتا عاليتتتتتتتتتتتتتتتتة لمضتتتتتتتتتتتتتتتتادات

Cefotaxime نTobramycin،  ناتيتتتتتتتتتتتتراCeftazidime. رايتتتتتتتتتتتتنات 
Enterococcus faecalis  نSerratia marcesence  التل اظهترت

 ،Norfloxacin، P-Ofloxacin ساستتتتتتتية عاليتتتتتتتة لمضتتتتتتتادات 

Ciprofloxacin  ينضتت  نستتب  ساستتية 2جتتدنل  . %(011نبنستتبة )
 .البكتريا لممضادات ال ينية المتتمفة

اظهتترت البكتريتتا  ساستتية عاليتتة عنتتد تمتتط مضتتاد الستتيفتازديم  
 يتث كانتت مقارنتة مت  استتعمال مضتاد الستيفتازديم لن تدع   EDTAمت 

لجميتتت   اقطتتتار منطقتتتة التثبتتتيط عنتتتد استتتتعمال مضتتتاد الستتتيفتازديم لن تتتدع
لتتتل  تتتين اصتتتب  قطتتتر منطقتتتة  ،( ممتتتم23 –19.5العتتتزالت تتتتترانح بتتتين  

يتتتتترانح بتتتتين  EDTAفتازديم متتتت  متتتتادة التثبتتتتيط بعتتتتد تمتتتتط مضتتتتاد الستتتتي
( ينضتتتت  معتتتدل اقطتتتتار منتتتتاطر التثبتتتتيط 0جتتتتدنل  .( ممتتتم21.5-25.5 

 .EDTAلمضاد السيفتازديم لن دع نتمطا م  

 المناقشة
اظهتتترت النتتتتائت ان اكثتتتر اانتتتناع الستتتائدة نالمستتتببة اللتهابتتتات  

تميها بكتريتا  ،(%37.64 بنسبة  P. aeruginosa  كانت بكتريا الجرنح
Staphylococcus aureus (%23.52)،  نجتتتاءت بعتتتدها كتتتل متتتن

 (14.11%)نبنستبة  .Klebsiella sppن  Escherichia coli بكتريتا
را يتتتنات ،Proteus mirabilis (%8.23)تميهتتتا بكتريتتتا  .لكتتتل منهمتتتا

Enterococcus faecalis ن Serratia marcesenc (%1.17) 

كثيتر متن البتا ثين التنين بينتنا نهنع النتائت جاءت متفقة مت  ال.لكل منهما
 P. aeruginosa هتتل بكتريتتا الجتتترنحان المستتبب الرئيستتل اللتهابتتات 

نتستتجل أعمتتي نستتبة ا تتداث المتترض بتتين اانتتناع ااتتتر  متتن البكتريتتا 
ان  (Masaadeh and Jaran  2119)  5 ( ننكر06، 05، 04، 2 

تميهتا  %( 27.8كانتت   P. aeruginosaنسبة اصابات الجرنح لبكتريا 
 .Vandepitte et al %( امتا15.6بنستبة  Escherichia coli بكتريتا

 P. aeruginosa ( نكتر ان نستبة اصتابة الجترنح ببكتريتا00 ( 2110 
( لبتتين ان نستتبة Manjula et al.  2117 ) 06 %( امتتا70كانتتت  

 .Oguntibeju ننكتتر .%( لقتط 51.5االصتابة بهتنع البكتريتتا كانتت  

and Nwobu (2004)  2 ان اقتتل بكتريتتا كانتتت مستتبب  اللتهابتتات )
 Serratia ن Enterococcus faecalisالجتتتتتترنح هتتتتتتل 

marcesence  نهنع النتيجة اتفقت م  نتائجنا.  1.7نبنسبة )% 
مقانمتهتتتا  العتتتزالت تباينتتتا ناضتتت ا نبنستتتب متتمفتتتة لتتتل أظهتترت 

 مقانمتتتتة لمضتتتتتادات لممضتتتتادات ال ينيتتتتة. أظهتتتتترت اغمتتتتب العتتتتتزالت

AmoxicillinنCefotaxime ن Ceftazidime ن Gentamicinن 
Tobramycin لتتتل  تتتتين اظهتتتترت العتتتتزالت  ساستتتتية عاليتتتتة لمضتتتتادات

Cefepime،Imipenem،Aztreonam، P-Ofloxacin ،
Ciprofloxacin،Norfloxacin ن Amikacin  بينتتتت العديتتتد متتتن

عاليتتتتة لمضتتتتادات  الدراستتتتات ان اكثراانتتتتناع البكتيريتتتتة أظهتتتترت مقانمتتتتة
نيعتتند ستتبب مقانمتتة البكتريتتا التتي عتتدة أستتباب منهتتا إنتاجهتتا  امالبيتاالكتتت

عمتتتي الكرنمنستتتنم  إلنزيمتتتات البيتاالكتتتتاميزالتل ياتتتفرعنها جتتتين م متتتنل
التتي نجتتند تليتتات اتتتر  لممقانمتتة مثتتل قابميتتة البكتريتتا اضتتالة أنالبالزميتد. 

عمي تغييتر نفانيتة الغاتاء التتارجل لهتا أن تغييتر منقت  هتده عمتل هتنع 
ن  Escherichia coli بكتريتتتتتتتا (. امتتتتتتتا08، 07 ،0  المضتتتتتتتادات

Klebsiella spp.  نProteus mirabilis  لقتتتد اظهتتترت  ساستتتية
 ،Imipenem، Norfloxacin ،Aztreonamعاليتتتتتتتتتتتتتتة لمضتتتتتتتتتتتتتتادات 

Cefepime ،P-Ofloxacin،Ciprofloxacin  نAmikacin  لتتتتتتتتل
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 ،Amoxicillin  تتتتتتتتتتتتتتتين كانتتتتتتتتتتتتتتتت مقانمتهتتتتتتتتتتتتتتتا عاليتتتتتتتتتتتتتتتة لمضتتتتتتتتتتتتتتتادات
Gentamicin،Cefotaxime  نTobramycin،  ناتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا
Ceftazidime   4،02   العديتتتد متتتن البتتتا ثيناتفقتتت هتتتنع النتيجتتتة متت ،

كانتتتتتت  Ceftazidimeان نستتتتتبة ال ساستتتتتية لمضتتتتتاد  نابينتتتتت ن( التتتتتني06
 Serratiaن  Enterococcus faecalisرا يتتتتتتتنات %(.40 

marcesence  التتتتتتتتتتتتتتتل اظهتتتتتتتتتتتتتتترت  ساستتتتتتتتتتتتتتية عاليتتتتتتتتتتتتتتتة لمضتتتتتتتتتتتتتتتادات
Norfloxacin ،P-Ofloxacin،Ciprofloxacin   011نبنستتبة )%

( ان انتتناع البكتريتتا المعزنلتتة متتن  تتاالت الجتترنح اظهتترت 5( نبتتين  3 
 ساستتية عاليتتة لمضتتادات االميننكالكنستتايد نبنستتب عاليتتة اضتتالة التتي 

%( نلمضتتتتتتتتاد Ciprofloxacin  66 ساستتتتتتتتية العتتتتتتتتزالت لمضتتتتتتتتادات 
Aztreonam  58)%. 

مضتتاد الستتيفتازديم اظهتترت البكتريتتا  ساستتية عاليتتة عنتتد تمتتط  
 يتتث كانتتت مقارنتتة متت  استتتعمال مضتتاد الستتيفتازديم لن تتدع  EDTAمتت 

لجميتتت   اقطتتتار منطقتتتة التثبتتتيط عنتتتد استتتتعمال مضتتتاد الستتتيفتازديم لن تتتدع
لتتتل  تتتين اصتتتب  قطتتتر منطقتتتة  ،( ممتتتم23 –19.5العتتتزالت تتتتترانح بتتتين  

يتتتتترانح بتتتتين  EDTAالتثبتتتتيط بعتتتتد تمتتتتط مضتتتتاد الستتتتيفتازديم متتتت  متتتتادة 
( التتن  بتتين زيتتادة لعاليتتة 8 ( ممتتم ناتفقتتت هتتنع النتتتائت متت 25.5 -21.5 

 يتتث تعمتتل هتتنع المتتادة عمتتي ت طتتيم . EDTAالمضتتاد عنتتد تمطتتة متت  
لممضتتتتادات  جتتتتدار التميتتتتة المتعتتتتدد الستتتتكريات ممتتتتا يجعمتتتت  اكثتتتتر نفانيتتتتة

 .(8  عمي البكتريا ال ينية نالتل بدنرها تقنم بالقضاء
زنلتة كانتت مقانمت  لعتدد متن نستنتت ممتا ستبر ان البكتريتا المع 

 البكتريتتا  ساستتية عاليتتة عنتتد تمتتطالمضتتادات ال ينيتتة لتتل  تتين اظهتترت 
 .مقارنة م  استعمال مضاد لن دع EDTA م نفس  مضاد 

 
 المصادر

1. Dale, R. M. K.; Schnell, G. and Wong, J. P. 

(2004).Therapeutic Efficacy of "Nubiotics" against 

Burn Wound Infection by Pseudomonas 

aeruginosa. Antimicrob Agents Chemother. 48(8): 

2918-2923. 

2. Oguntibeju, O.O. and Nwobu, R.A.U. (2004). 

Occurrence of Pseudomon asaeruginosa in post-

operative wound infection. Pak J Med Sci. 20(3) 

187-191.  

3. Giacometti ,A. ; Cirioni,O. ; Schimizzi,A. M. ; Del 

Prete, M. S. ;Barchiesi, F. ; D'Errico, M. M. ; 

Petrelli, E. ; and Scalise, G. (2000). Epidemiology 

and Microbiology of Surgical Wound Infections. J 

Clin. Microb. 38(2): 918-922. 

4. Anupurba, S.; Bhattacharjee, A.; Gary, A. and Sen, 

M.R. (2006). Antimicrobial susceptibility of 

Pseudomonas aeruginosa isolated from wound 

infection. Indian J. Dermatol. 51(4): 286-288. 

5. Masaadeh, H.A. and Jaran, A.S. (2009). Incident of 

Pseudomonas aeruginosa in post-operative wound 

infection. Am J Infect Dis. 5(1):1-6. 

6. Forbes, B. A.; Sahm, D.F. and Weissfeld, A.S. 

(2007). Bailey and Scott's Diagnostic 

Microbiology. 12th ed. Mosby elservier. PP. 897. 

7. Charpentier, E. and Courvalin, P. (1999). Antibiotic 

resistance in Listeria spp. Antimicrob Agents and 

Chemother. 43(9):2103-2108. 

8. Lambert, R.J.W.; Hanlon, G.W. and Denuer, S.P. 

(2004). The synergistic effect of EDTA 

Antimicrobial combinations on Pseudomonas 

aeruginosa. J Appl Microbiol. 96 (Issue 2): 244-

253.  

9. Cruickshank, R.; Duguid, J.P.; Marmion, B.P. and 

Swain, R.H.A. (1975).Medical Microbiology. 12 

ed. Churchill Livingstone Edinburgh London and 

New York.  

10. Baron, E. J.; Finegold, S. M. and Peterson, I. L. R. 

(1994). Bailey and Scott،s diagnostic microbiology. 

9th ed. Mosby Company. Missouri. 

11. Vandepitte , J. ; Verhaegen , J. ; Engbaek , K. ; 

Rohner , P. ; Piot , P. and Heuck , C. C. (2003). 

Basic laboratory procedures in clinical 

Bacteriology. 2nd Ed. World Health Organization 

Geneva. PP. 109-120. 

12. National Committee for Clinical Laboratory 

Standards (2002). Performance standards for 

antimicrobial susceptibility testing. Twelfth 

informational supplement. M 100- S 12. NCCLS, 

Pennsylvania.  

13. Akpolat, N.; Ozekinic, T.; Aktar, G.; Karasahin, O. 

and Suay, A. (2003). Effect of EDTA susceptibility 

of Pseudomonas aeruginosa to imipenem and 

cefepime in Mueller Hinton Agar. Turk. J. Med. 

Sci. 33:413-414. 

14. Rastegar Lari, A.R.; Alaghehbandan, R. and 

Akhlaghi, L. (2005) Burn wound infections and 

antimicrobial resistance in Tehran, Iran: an 

increasing problem. Annals of Burns and Fire 

Disasters. Vol. XVIII - n. 2 - June. 

15. Bamberg, R.; Sullivan, P. K. and Conner-Kerr, T. 

(2002) Feature: Diagnosis of Wound Infections: 

http://www.woundsresearch.com/article/1074
http://www.woundsresearch.com/article/1074


P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2009 ,( 3), ( 3 ) :31-36 

 

13 

Current Culturing Practices of U.S. Wound Care 

Professionals. Wounds.14 (Issue 9): 314 – 328. 

16. Manjula, M. Priya, D. and Varsha, G. (2007). 

Bacterial isolates from burn wound infections and 

their antibiograms: A eight-year study. Indian J 

Plastic Sur. 40(Issue 1): 25-28. 

 

 
 

ات الجروح مع النسبة ( توزيع األحياء المجهرية المسببة اللتهاب1جدول )
 المئوية لإلصابة

 نوع الكائن المجهري عدد العزالت النسبة المئوية )%(

(37.64) 32 
Pseudomonas 

aeruginosa 

(23.52) 20 Staphylococcus aureus 

(14.11) 12 Escherichia coli 

(14.11) 12 Klebsiella spp. 

(8.23) 7 Proteus mirabilis 

(1.17) 1 Enterococcus faecalis 

(1.17) 1 Serratia marcesence 

(100) 85 Total 

1. Agarwal, V.A.; Dongre, S.A.and Powar, R. M. (2006). 

Antimicrobial resistance profile of Pseudomonas 

aeruginosa producing metallo β-lactamases. Indian J 

Med Res. 124: 588-590. 

 

 
 البكتريا لألنواع المختمفة من المضادات الحيوية المستعممة حساسيةالت والنسبة المئوية لعدد العز (2)جدول

Enterococcus 

faecalis 

Serratia 

marcesence 

P. 

mirabilis 

Klebsiella 

spp. 
E. coli 

S. 

aureus 

P. 

aeruginosa Antibiotics 

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 

1(100) 1(100) 4(57) 8(66.6) 8(66.6) 15(75) 28(87.5) Amikacin 

0 0 3(42.8) 5(41.6) 6(50) 11(55) 20(62.5) Tobramycin 

0 0 2(28.5) 5(41.6) 6(50) 12(60) 22(68.75) Gentamicin 

0 0 0 2(16.6) 2(16.6) 13(65) 0 Amoxicillin 

0 0 2(16.6) 2(16.6) 3(25) 11(55) 21(65.6) Cefotaxime 

0 0 2(28.5) 5(41.6) 4(33.3) 10(50) 20(62.5) Ceftazidime 

1(100) 1(100) 5(71.4) 11(91.6) 10(83.3) 18(90) 32(100) Cefepime 

1(100) 1(100) 6(85.7) 10(83.3) 9(75) 17(85) 26(81.25) Ciprofloxacin 

1(100) 1(100) 7(100) 9(75) 9(75) 18(90) 31(96.8) P-Ofloxacin 

1(100) 1(100) 7(100) 12(100) 11(91.6) 20(100) 32(100) Norfloxacin 

1(100) 1(100) 7(100) 9(75) 10(83.3) 19(95) 32(100) Imipenem 

1(100) 1(100) 6(85.7) 9(75) 10(83.3) 19(95) 32(100) Aztreonam 

2. Fluit, A.C.; Verhoef, J. and Schmitz, F.J. (1999).Antimicrobial Resistance in Pseudomonas aeruginosa. Intersci Conf 

Antimicrol Agents Chemother. 39 (180):26-29. 

 
 

 ضد انواع مختمفة من البكتريا المرضية. EDTA( يوضح معدل اقطار مناطق التثبيط لمضاد السيفتازديم لوحده وخمطا مع مادة 3جدول)
خمط معدل قطر منطقة التثبيط عند 

 )ممم(EDTAالمضاد مع مادة 

معدل قطر منطقة التثبيط 
 نوع الكائن المجهري  لمضاد السيفتازديم )ممم(

24.5 22.4 P. aeruginosa 

23.0 21.2 S. aureus 

22.0 20.0 E. coli 

21.5 19.5 Klebsiella spp. 

25.5 23.0 P. mirabilis 

23.5 21.5 Enterococcus faecalis 

24.0 22.0 Serratia marcesence 
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A STUDY OF THE EFFECT OF COMBINATION OF CEFTAZIDIME 

AND EDTA ON SOME TYPE OF BACTERIA ISOLATED FROM 

INFECTED WOUND. 
RANA M.ABDULLAH,        ARWA M. ABDULLAH 

E.mail: scianb@yahoo.com 

ABSTRACT : 

A  total of 100 swab samples were obtained from patients suffering from wound infection. The isolates were 

identified using different microscopical cultural characteristics and biochemical tests. Final identification of gram 

negative bacteria were performed by using API 20 E system. The most common bacteria isolates was Pseudomonas 

aeruginosa (37.64 %) followed by Staphylococcus aureus (23.52%). Escherichia coli and Klebsiella spp. (14.11%) 

each of them. Followed by Proteus mirabilis (8.23%), finally Enterococcus faecalis and Serratia marcesence (1.17%) 

each of them.Sensitivity of the isolates to antibiotic leveled high resistance to Amoxicillin, cefotaxime, ceftazidime, 

Gentamicin and Tobramycin. To less extent was the resistance to Ciprofloxacin, Amikacin, Cefepime, imipenem, 

norfloxacin, P-ofloxacin and Azitromycin. Combination of EDTA and ceftazidime gave interesting results against the 

local bacterial isolates.It was concluded from this study the possibility of using a combination of Ceftazidime with 

EDTA to treat infected wounds with high success rate. 
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