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 ملخصال

 ابيضاض من حاالت تجرثم الدم لمرضى دراسة حساسية الجراثيم المعزولة  اجري هذا البحث بهدف       

ية مصل ودراسة قابلالمتناولة من قبلهم الكيميائية  تجاه بعض المضادات الحيوية المتداولة و العالجات الدم

   لصبغة  معظم الجراثيم الموجبةأن النتائج أظهرت .هذه الجراثيم المعزولة هؤالء المرضى على قتل بعض

  في حين كانت Cefotaxime و  Ampicillin،  Amoxicillin للـ    كبيرة  كانت مقاومة بصورة كرام

 العزالت السالبة لصبغة كرام فقد كانت مقاومة بصورة مطلقة أما Vancomycinـ لل%) 100(حساسة بنسبة

، Chloramphenicol حساسية تجاه الـ وأظهرت، Amoxicillin ،Vancomycin ،Ampicillinلـ 

Norfloxacin و Ciprofloxacin .الكيميائية العالجات بعض  تجاه  حساسية الجراثيم نتائج تجربة و بينت   

   و S. aureus بكتيريا حالة في إال المستخدمة التراكيز ضمن ثيرتأ عدم وجود

S. epidermidis تحسساً قليالً تجاه أظهرت التي Dounorubcin   بكتريا    كذلك و B. subtilis التي كانت 

 النتائج وجود فرق واضح بين قابلية المصل أظهرتكما  .Methotrexate و Dounorubcinحساسة لكل من 

 Acute Lymphoblastic ابيضاض الدم الحاد اللمفي للبكتريا بين مرضى ابيضاض الدم من نوعالقاتلة 

Leukemia (ALL) قابلية المصل القاتلة عند مرضى ابيضاض الدم  كانتإذ الطبيعيين واألشخاص 

ومة الـ جرث أما ،E. coliالـ  جرثومة تجاه  منخفضة)والمصابين بتجرثم الدم والخاضعين للعالج الكيميائي(

S. aureus لمصل الطبيعي ومصل المرضى تجاه هذه بين الم يظهر هناك اختالف في نسبة القتل البكتيري ف

  .البكتريا
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ABSTRACT    
This research was performed to study the sensitivity of  bacteria isolated from 

bacteremia in leukemia patients against antibiotics and some antineoblastic drugs and 
studying the bactericidal activity of  leukemia patients sera. The results showed that most of 
the of gram  positive bacteria were resistant in a high proportion to Ampicillin, Amoxicillin, 
Cefotaxime but they were sensitive to Vancomycin (100%), however gram negative 
bacterial isolates were absolutely resistant to Amoxicillin, Ampicillin, Vancomycin, 
Sulphamethoxazole Trimethoprime but they showed sensitivity toward Chloramphenicol, 
Norfloxacin and Ciprofloxacin.The effect of some antineoblastic drugs on studied bacteria 
showed that there was no effect of these drugs on most bacteria with the specific 
concentration used in this experiment except that of S. aureus and S. epidermidis which 
showed a limited sensitivity to Daunrubicin and B. subtilis which was more sensitive against 
Daunrubicin and Methotrexate. Findings showed that there are differences between the 
bactericidal activity of serum which was obtained from Acute Lymphoplastic Leukemia 
(ALL) patients and normal subjects which appears that have depletion in serum bactericidal 
activity of (ALL) patients (which infected by bacteremia and received chemotherapy drug) 
toward E. coli. However, results of S. aureus  showed that there was no significant 
difference in bactericidal activity of serum against  this bacteria by both the normal serum 
and patients sera. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


