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 اإلهداء
اللحظات إال  وألتطيبيطيب النهار إال بطاعتك ..  الليل إال بشكرك وال ال يطيبإلهي 

 بذكرك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال برؤيتك
 اهلل جل جالله

 إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين
.. 

 وسلم"واله وصحبه سيدنا محمد "صلى اهلل عليه      
إن قلُت شكرًا فشكري لن يوفيكم، حقًا سعيتم فكان الّسعي مشكورًا، إن جّف حبري 

 .عن الّتعبير يكتبكم قلٌب به صفاء الحّب تعبيراً 
 والدي العزيز ..... أمي الحبيبة  
 ... من هو أغلى علي من نفسيإلى

 من كان عونا لي في شدتي
 زوجي ألغالي

 الى من أشد بهم أزري
 وأخواتي إخوتي

  حبا لو مر على أرض قاحلة من احبهم إلى
 لتفجرت منها ينابيع المحبة

 األعزاء أوالدي
 شمس العلم المضيئة على مر الزمان .. إلى

 أساتذتي
خالص، تحّية ملؤها كّل مع اني األخّوة والّصداقة، كلمة حّب و تقدير وتحّية وفاء وا 

  القلب إلى القلبتحّية من 
 األصدقاءوعشيرتي وكل  ألهلي

 
 حنان



 الشكر والتقدير
وصحبه  آلهالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى      

 وبعد .. أجمعين . 
أتقدم بخالص شكري وتقديري وعرفاني بالجميل أن نهي كتابة رسالتي أيسعدني ويشرفني وأنا      

 القتراحهما احمد مدب المساري. دأ.م. ، الدليمي عباس عبود فرحان أ.د. األفاضل يذتتاأس إلى
 ا خيركانموضوع البحث ومتابعتهما المتواصلة وتوجيهاتهما السديدة لي طوال مدة البحث والذين 

يرضاه  داعية  اهلل أن يوفقهما لما يحبه وفي رسالتي ونور يضيء الظلمة بعد اهلل  لي عونا  
 الجزاء. رخيويجزيهما 

 إدريسغالب .دأ.م.عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة المتمثلة  إلىوأتقدم بوافر شكري وتقديري     
 هلما قدمو عمار احمد سلطان   م.دأ. المتمثلة برئيس القسم قسم علوم الحياة ومنتسبي ورئاسة عطية

جميع العاملين في شعبة الدراسات العليا  كما اقدم شكري وتقديري الى لي من العون والمساعدة.
بوافر  وأتقدمجمعة الزبيدي على متابعته الحثيثة لطلبة الماجستير . نجم عبداهلل أ.د. وعلى رأسهم 

, كما واقدم الشكر لما قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمةتلفان عناد  م.دأ.شكري وتقديري الى 
 لتعاونها ومساعدتها لي   المجهرية للدراسات العليا األحياءمختبر  مسؤولةغادة سهاد لست لوالتقدير 

 بحثي.إلنجاز في المختبر 
منتسبي مستشفى بعقوبة التعليمي العام لتعاونهم معي واخص   إلىوأتوجه بشكري وتقديري     

اشكر عمادة المعهد التقني بعقوبة  ان يوال يفوتن حدة العناية القلبية المركزة  .بالذكر منتسبي و 
والست  صالح إدريس األستاذالطبي  دهالمع ومنتسبي حاتم عامر وضاح م.د.أ.بـــــ  المتمثلة الطبي

 . البحث إنجازلتعاونهم في  الست سارة فوزي  والست لمى علي دعاء عدنان و
 رافقني وساندني في تخطي هذه المرحلة  يان أشكر زوجي العزيز الذ يوال يفوتن     

 جمعة.  أنفال وانسجام يعقوب وشكر خاص لصديقاتي العزيزات  األستاذ رافد مهدي األوسي .
,  والموفقةاهلل لهم بدوام النجاح  داعية يفوتني ان أشكر زميالتي وزمالئي طلبة الدراسات العليا وال

 ا  جل( أْن يمّن عليهم بالصحة والعافية وأخير  الباري )عزو داعيةعائلتي  إلىواقدم شكري الجزيل 
كل من مّد يد العون لي ولو بكلمة أضاءت طريقي إلتمام هذه  إلى وأمتنانيبخالص شكري  أتقدم

 .  جزاهم اهلل عني خير الجزاء من فاتني أْن أشكرهم ,لوالتمس العذر  , الرسالة
 

 حنان                  
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  الصةــــــــــالخ                                               

من المرضى الراقدين في   Cathetersالبولية   سالكعينة ادرار من قثاطر الم  (135)جمعت
  2016تشرين الثاني  بداية شهرفي مستشفى بعقوبة التعليمي  للفترة من  وحدة العناية المركزة 

  لكال الجنسين سنة (04-04)لفئات عمرية مختلفة تراوحت بين   2017  نهاية شهر شباط ولغاية
الدم  أكارعلى وسط  اإلدرارزرعت عينات  عينة من الذكور 04عينة من االناث و  08بواقع  

الفحوصات المجهرية  لىإ، ثم اخضعت المزارع البكتيرية النامية  ووسط اكار الماكونكي
التي اعطت نتيجة  يناتن عدد العالنتائج ا وأوضحت بكترياال تشخيص حيوية لغرضو والكيمي

 (  94الناث و )( عينة ل 17بواقع )  %( 81.4بنسبة ) زلة( ع110موجبة للزرع البكتيري )
 (18.6 %) بنسبة  ( عينة52 )يلذكور . بينما كانت عدد العزالت التي اعطت نتيجة سالبة هل

  Proteus mirabilis        عزلة 20% ،97.0بنسبة  Escherichia coli  عزلة35 كانت 
  عزلة14 ،% 70.2بنسبة   Klebsiella  pneumonia عزلة 78 ،  %70.5بنسبة 

Pseudomonas aeruginosa  عزلة 70 ،12.7% بنسبة   Staphylococcus 

epidermidis   عزلة  11 ,% 7.21اي بنسبة  Staphylococcus aureus   10%بنسبة. 

من عزالت البكتريا قيد   ( عزلة94لـ ) عن بعض عوامل الضراوة كشفنتائج الأوضحت و     
 Staphylococcusعزالت بكتريا   كانتانزيم الهيمواليسين  نتاجإعلى ومنها قابليتها . الدراسة 
aureus  تليها بكتريا  %744بنسبة منتجة للهيمواليسينPseudomonas.aeruginosa  

وكانت  ، %84بنسبة  E.coliتريا وبك %04بنسبة   كانتا Proteus.mirabilis    ا وبكتري
جميعها غير  Staphylococcus. epidermidisو   Klebiesella pneumoniaeبكتريا  

 .منتجة للهيمواليسين 

 ( عزلة 94 )من بين عزالت فقط 9بان العزالت المنتجة للبكتريوسين كانت  نتائجالأظهرت        
 وعزلة واحدة من   K.pneumoniaeوكانت موزعة على عزلة واحدة من بكتريا  %74اي بنسبة 

P.mirabilis  عزلة واحدة من بكتريا و منتجة للبكتريوسينS. epidermidis اما بقيت العزالت لم ،
 ن منتجة للبكتريوسين .كت
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 Klebsiellaعزالت  ذ كانت إنتاج أنزيم اليوريز إعلى  العزالت الكشف عن قابلية  تم
pneumoniae  ,Proteus mirabilis  ،S.aureus  بينما اظهرت،  100%بنسبة له منتجة 

  Ps.aeruginosa وبكتريا   S. epidermidis   البشروية  المكورات العنقودية بكتريا  النتائج أن
 . نتاج هذا االنزيمإغير قادرة على Escherichia coli عزالت و  %84كانت منتجة لليوريز بنسبة 

االنثيال ظاهرة حداث إقابليتها على  Proteus mirabilis  عزالت أظهرت نتائجوقد        
Swarming   100%  بنسبة . 

 الكونغو حمربطريقتي ا Biofilm نتاج الغشاء الحيويإتم الكشف عن قابلية العزالت على      
وكانت جميع انواع البكتريا (  ELISA  االليزابطريقة مقايسة الممتز المناعي المرتبط باألنزيم )و 

فقد  %89.9 حمر الكونغوا بطريقة، اما  % 100بنسبة  بطريقة االليزا للغشاء الحيويمنتجة 
 Klebsiellaو P.mirabilis و     S.epidermidisوS.aureus  كترياب عزالت كانتف

pneumoniae و P.aeruginosa  و وE.coli 100و وبالنسب للغشاء الحيوي منتجة %، 
 . % على التوالي54% و84و ،%84،84%،80%

انزيمات عن  كشفلل  Disc approximationقراص المتأخمة المحورة استخدمت طريقة األ     
المنتجة  هي اقل االنواع  E.coli بكتريا أظهرت نتائج الدراسة إنو  البيتاالكتاميز واسعة الطيف

و   P.mirabilisبكتريا ونسبة  %54 بنسبةألنزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف 
K.pneumoniae 60% ، بكتريا  نسبةP.aeruginosa   04%  ، ت عزالو

Staphylococcus  04ة  بنسب%  . 

 Aztreonam  شملتة مختلفة حياتي تمضادا 4عن حساسية العزالت تجاه  الكشفتم       

  Naldixic acid وTobramycin و  Amikacin و Gentamicin  و Cefotaximeو
 واظهرت النتائج مقاومة Co-Trimoxazole   و  Tetracyclline  و  Ciprofloxacinو

اكثر     Amikacin ، وكان  عالية لمعظم المضادات الحياتية قيد الدراسة العزالت بنسبة

 يليه مضاد %64اذ بلغت نسبة حساسية العزالت له  هذه العزالتضد  تاثيراالمضادات 

Ciproflaxcin بينما كانت جميع العزالت مقاومة لمضاد ،%  50بنسبة Aztreonam 

 , Naldixic acid  6929% , %100 بةبنس Co-Trimoxazolو  Cefotaximeو

 Gentamycin1929% ، Tetracyclline14% .  عزلة تحمل   30أناظهرت النتائج وقد
  من مجموع المضادات الكلية البالغ عددها اتمضادالكثر من ثالثة  صفة مقاومة متعددة

أعلى نسبة    S. epidermidisو    P.mirabilisواظهرت عزالت ،  ة  حياتي اتمضاد 9
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ثم  %05.5 بنسبة Kl.  pneumoniaعزالت  تليها%  47.7%،  00.0للمقاومة المتعددة 
%  64.4بنسبة   S. aureusعزالت % ثم 04بنسبة   Pseudomonas.  aeruginosaعزالت 

 % ..866بنسبة  E.coliواخيرا عزالت  

 و Cefotaxime وهي  تيةمضادات الحياالمن  الثنين  MICالتركيز المثبط االدنى  حدد       
Ciproflaxcin  اشارت نتائج اختبار و  (،1024> -32)  تراوحت القيم للمضادات مابين

 .الف كبير بينهما للعزالت المختلفة تالحساسية واختبار قيم التركيز المثبط االدنى الى وجود اخ
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 قائمة المحتويات 

 

 الصفحة الموضوع التسلسل

 : المقدمة األولالفصل 

 1 المقدمة 

 الفصل الثاني : استعراض المراجع

 
 4 استعراض المراجع

 Urinary tract infection 4  البولية المسالك التهاب عن عامة نبذة 1-2

 Definition of urinary tract infection 4 البولية المسالك التهاب تعريف 2-2

 Etiology of urinary tract infection 5 البولية المسالك التهاب مسببات 3-2

4-2 
 classification of urinary tract البولية المجاري اخماج تصنيف

infection 
5 

 Lower of urinary tract infection : 5  السفلي البولية المجاري اخماج 2-4-1

 5 ( Urethritis  ) اإلحليل التهاب 4-2-1-1

 cystitis 5 المثانة التهاب 4-2-1-2

 Upper urinary tract  infection  : 6 العليا البولية القناة اخماج 4-2-2
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 : Introductionالمقدمة 

هي واحدة من المشاكل   Urinary Tract Infectionsان اخماج المسالك البولية  
المسالك  خماجتي بالمرتبة الثانية بعد االصحية التي تعاني منها اغلب دول العالم ، حيث تأ

المسالك  اخماجب( ويصاب  Najar et al. ,2009)  Respiratory Tract Infection التنفسية
من االسباب الرئيسية لموت  دالعمرية من الذكور واالناث وتع ( جميع الفئات  UTIsية )البول

 ( وكذلك يصاب بها كبار السن من Chen et al. , 2012االطفال الرضع وهذا ما اشار اليه ) 
والذي يسبب بطئ في  Prostates Infectionالبروستات  اللتهاباتالذكور بسبب تعرض اغلبهم 

 المسالك البولية  خماجفي حدوث ا ا  تفريغ المثانة من االدرار والتي تكون سبب
المسالك البولية بنسبة كبيرة وذلك بسبب التغيرات  خماجاالناث كبيرات السن ايضا  باوتصاب 
 Immunosuppression المناعة ضعفالتي تحدث نتيجة التقدم بالعمر وكذلك  الهرمونية

(Naber et al. , 2006  . ) 

والمرضى الذين يعانون من امراض مزمنة مثل مرضى  pregnant  womenفي النساء الحوامل و 
 Immunosuppressed or weak inالذين يعانون من ضعف المناعة  او  diabeticsالسكري 

immunity  االصابة بفيروس نقص المناعة بسببHIV  او مرض السرطانcancer  كل ما تقدم
 ( .  Naber et al., 2006المسالك البولية ) اجخميزيد من خطر االصابة با

والسكن   genderوالجنس  ageالمسالك البولية وبين العمر  خماجتوجد عالقة بين االصابة باو 
Residence   ختان األوالدو االب واالم تعليم ومستوى circumcision  

( Sawalha ,2009  ) وفقا  لما ذكر  Griebling (2007  ان النساء هن اكثر عرضة )
مجرى البول اقرب بكثير الى فتحة  االناث في من الرجال الن لألصابة بالتهاب المسالك البولية

لميزة افراز مثبطات  نفتقر يالشرج واقصر مما هو عليه في الذكور وعالوة على ذلك فأن االناث 
 ( . HPA ,2009 المفرزة من غدة البروستات ) bacteriostaticالبكتريا 

 االكثر شيوعا  بين عدوى المستشفيات والمسالك البولية ه اخماجن إ
 Nosocomial Infections   في وحدة العناية القلبية المركزة  % ( (20– 30بنسبة 
  (ICUs  )Intensive care units  (Laupland et al. , 2005  ). 
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 (Ramesh et al., 2008)  %95تعد البكتريا المسبب الرئيسي ألخماج المسالك البولية بنسبة  و 
و في المهبل   Digestive tractما تسبب البكتريا التي تعيش في الجهاز الهضمي  غالبا  و 

Vagina  االحليل ( او حول مجرى البول ( Urethra  والتي هي في مقدمة القناة البولية وان
 .(Okonko  et al. , 2009اغلب هذه البكتريا تدخل الى مجرى البول وتنتقل الى المثانة والكلى )

بسبب البكتريا السالبة لصبغة كرام  clinically infectionالسريرية  اإلصابةعادة ما تحدث و 
والبكتريا الموجبة لصبغة كرام على الرغم من الفطريات والفيروسات والطفيليات يمكن ان تسبب 

 .(  (Zorc et al. , 2005   أيضاالعدوى 

من مسببات عدوى المسالك البولية الدموية من غير البكتريا تشمل التهاب المثانة  إن  عموما  
hemorrhagic cystitis االصابة بالفيروسات مثل  ثلمadenovirus  (Hibore,2012 ) . 

في وحدة العناية  البكتيرية الممرضة الشائعة االنواع المسالك البولية خماجتشمل مسببات االصابة با
و  Escherichiaمثل  Gram Negativeالقلبية المركزة من البكتريا السالبة لصبغة كرام 

Klebsiell  وProteus  وEnterobacter  وPseudomonas  وكذلكSerratia spp  
 Streptococciالمكورات العقدية مثل بكتريا  Gram positiveوالبكتريا الموجبة لصبغة كرام 

          Staphylococcus  المكورات العنقودية و  .Enterococcus sp المعوية والمكورات

Kumar et al.,2015) . )  

 بكتريا والعالم ه في Uropathogenالمسالك البولية  ألمراضالمسبب الرئيسي  وان  
Escherichia coli (UPEC) Uropathogen  Escherichia coli   تشكل نسبة  اذ 

 من% (01- 5تشكل نسبة ) Staphylococcusالمكورات العنقودية في حين ان % (80 - 85)
وقد  . Uncomplicated UTI (Kariuk  et al., 2007 ) المسالك البولية غير المعقد  خماجا

 السابقة الذكر الكثير من العوامل التي تساهم زيادة امراضيتهالصبغة كرام تملك البكتريا الموجبة 
ومن   Virulence Factorsبصفة مباشرة او غير مباشرة وتدعى هذه العوامل بعوامل الضراوة 

وانتاج البكتروسين   Hemolysinوتحلل الدم  Ureaseاليوريز  انزيم هذه العوامل انتاج
Bacteriocin  نتاج وتكوين الغشاء الحيوي   Beta lactamase  زالبيتاالكتامي أنزيمات وا 

Biofilm ( وغيرهاHassan et al., 2011 . ) 
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من قبل البكتريا المسببة ألخماج المسالك   Antibioticsمقاومة مضادات الحياة  ن  ا
بات في تزايد وخاصة بالنسبة لمضادات الحياة  الذي البولية اصبح معروفا  في جميع انحاء العالم

بتطوير اليات دات اادى ذلك الى مقاومة البكتريا لهذه المض اذالشائعة االستخدام على نطاق واسع 
دفاعية ضدها وهناك ارتباط بين زيادة معدالت المقاومة وبين استخدام مضادات الحياة من قبل 

 ( . Lalitha,2004)   المرضى

وتفاقم التكاليف العالجية جاءت هذه الدراسة  UTIsلخطورة االصابة بعدوى المسالك البولية  ا  ر نظو 
 -لتهدف الى : 

 .طرق تشخيصية مختلفة بالمسببة الخماج المسالك البولية  بكتيرية عزل وتشخيص ال -0
 . بكتيريةال لكل نوع من الغزالت عوامل ضراوة التحري عن -2
 .بكتيرية الالعزالت  من قبللمضادات الحياة دراسة نمط المقاومة  -3
 في نمو البكتريا . المؤثرة ةتيمضادات الحيالل  MICمعرفة التركيز المثبط االدنى  -4
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 Literature Review  المراجع استعراض

   Urinary tract infection البولية المسالك التهاب عن عامة نبذة 1-2  

      أخماج دتع . واالحليل البولية والمثانة والحالب الكلى من كل البولية بالمسالكيقصد        
 ذكر كما 2010) ، العبدلي ( العالم في شيوعا   االكثر االمراض من واحدة البولية المسالك

Joseph Dipiro   مصطلح ن  إ.  (2011) وجماعته UTIs  االعراض من الكثير وجودهو 
  510 من بأكثر تقدر البول في البكتريا وجود بأنها وتعرف واالحليل الكلى التهاب مثل المرضية

 الممرضات  invasion غزو هو االصابة سبب يكون اذ . البول بزراعة القيام بعد مل / خلية
  (  Oliveira et al., 2011) االلتهابات حدوث الى يؤدي الذي البوليةلمسالك ل
  الحوامل للنساء الحدوث الشائعة  المرضية خماجاال من واحدة بوليةال المسالكخماج ا دعي  

Haider et al., 2010)  )الوفاة لألطفال  احيانا   تسبب وقد شائعة االطفال عند وتكون االصابة
 . (   Kareem and Bilal, 2011)الرضع 

 بسبب الذكور من اكثر يكون االناث عند UTIs البولية المسالك بألتهاب االصابة معدل إن  
 البروستات افرازات وكذلك الذكر  Urethra احليل طول ان اذ والتشريحية الهرمونية االختالفات

 الذكور ىدل االصابة تؤدي الى تقليل جميعها المرضية البكتريا لنمو مثبطة تكون التي
 Raka et al., 2004)  )من اكثر عندهم االصابة نسبة تكون المختونين غير االطفال كذلك 

فان هناك عدَة عوامل تساعد على ذلك  فضال عن  (Shimda ,2013 ) المختونين االطفال
 .( ( Sawalha  2009  الوالدين تعليم  ومستوى االجتماعية والحالة والجنس العمر منهااالصابة 

 Definition of Urinary Tract  ( UTI) البولية المسالك التهاب تعريف  2- 2

Infection 

 الكلى ويشمل الجسم خارج تطرحه ثم البول وتخزن تجمع التي االجهزة البولي الجهاز مثلي      
 متنوعة مجموعة على ينطبق مصطلح هو UTIs و ( االحليل ) البول ومجرى والمثانة والحالب

 عدوى الى البول في البكتريا لوجود نتيجة اعراض وجود بين تتراوح التي السريرية الحاالت من
 البولية المسالك التهاب فان ذلك على عالوة بكثرة Septicemia االنتان وجود مع الكلى في شديدة
مسالك لل البكتريا غزو يسبب والذي مل / خلية  510  من بأكثر البول في البكتريا وجود بأنه يعرف
  (Sawalha, 2009 )  .اإلصابة حدوث إلى يؤدي الذي األمر البولية
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    Etiology of urinary tract infection البولية المسالك التهاب مسببات 3-2– 

  adenovirus ) الغدية كالفيروسات ( والفيروسات البكتريا بسبب العدوى تحدث ما عادة        
 Candida albicans مثل روالخمائ Schitosoma hematoboum  مثل الطفيليات وكذلك
           وE.coli   كرام لصبغة السالبة بكتريا مثل الشائعة المرضية البكترية المسببات وتشمل

Klebsiella  و Pseudomonas و  Serratia مثل كرام لصبغة الموجبة والبكتريا Staphylo 

coccus . aureus  ( Amin et al., 2009  ) .  بكتريا تعدو  E.coli البكتريا انواع اكثر 
 اما ( 2008 ) اخرون و Ramesh      ذكر كما البولية المسالك التهاب في انتشارا المرضية
 متنوعة ومجموعة  Mycobacterium  tuberculosis  تشملو  شيوعا االقل الممرضة المسببات

 المناعة ضعف لديهم الذين لألشخاص خاصة عالية خطورة ذات تكون والتي الالهوائية البكتريا من
Immunocompromised   التهاب مثل الشديدة بالعدوى االصابة خطر زيادة الى تؤدي اذ 

  (Griebling ,2007). والمثانة الكلية

  Classification of Urinary Tract Infection البولية سالكالم اخماج تصنيف  -4-2

 : البولية القناة في الخمج مكان حسب رئيسيين صنفين الى البولية المسالك اخماج فيتصن يمكن  

 :  ويشمل Lower of Urinary Tract Infection  السفلي البولية سالكالم اخماج 4-2-1

  ( Urethritis  ) اإلحليل التهاب 4-2-1

 الى البكتريا دخول عن ينتج والذي الجنسين كال في شائعة تكون االحليل التهابات ان     
 فترة تطول عندما وخصوصا   Catheters اطرقثال استخدام هوحدوثه  اسباب منو  البولي المجرى

 بالتهاب عادة مصاحبة النساء في االصابة وتكون المستشفى في الراقدين للمرضى استخدامها
 . ( Naber et al., 2006)  البروستات غدة الى تمتد قد تكون الذكور وفي المثانة

   Cystitis  :المثانة التهاب 4-2-1

 والم التبول تكرارب وكذلك التبول عسر تسبب وهي فيها الجراثيم وجود نتيجة المثانة تلتهب   
 اكثر ويكون  ( Amin et al., 2009) الحمى وكذلك البول مع دم وجود واحيانا   البطن في

 عسر مثل عادة حادة اعراض له وتكون ايضا   والرجال االطفال في و الشابات االناث في شيوعا  
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 احداث في كبير تأثير  E.coli  لبكتريا كونيو  ( Latif , 2004 ) الحوض في واالم التبول
 عدوى حالة في سيما وال الممرضة البكتريا من غير من اكثر المثانة التهابات اصابات

 . (( Nosocomial infection    Ehinmidu,2003 المستشفيات

 :  Upper Urinary Tract  Infection العليا البولية المسالك اخماج  2 - 4 - 2

 العليا البولية المسالك اخماج وتتضمن والكليتين الحالبين العليا البوليةمسالك ال تشمل         
 الجراثيم غزو عن ينتج الذي الحالبين اخماج و Acute pyelonephritis الحاد الكلية اخماج
 الحالبين  لمنطقة  الجراثيم غزو كذلك و ) الحشوية الطبقة)   الكلية برنكيما   في   وتحديدا   للكلية

 ( Nester et  al. , 2004 ) , العلوية البولية المسالك اخماج تصاحب التي االعراض اهم ومن 
 المسالك في االنسداد كثرة وكذلك وتكراره البول وقلة الخاصرة في والم الحرارة درجات ارتفاع هي

 اهم من وان   Schaefeer ( 2010 )الباحث ذكر كما الحصى بتكوين يتسبب الذي البولية
 الحصى تكوين في تساهم التي Proteus mirabilis بكتريا هي االخماج لهذه البكتيرية المسببات

 . ( Liaw et al. ,2003 ) والكلى المثانة في

 Pathogenesis  االمراضية 5-2 

 : هما صنفين إلى راضيةلإلم طبقا   تصنف البولية المسالك ان  

 Uncomplicated UTI  معقدة غير البولية المسالك اخماج 1- 5-2

 تشوهات هناك يكن لم اذا ( U C ) ةمعقد غير انها على البولية المسالك اخماج تصنف      
 غير االخماج هذه تكون وقد كلوي وظيفي قصور يوجد وال البولية المسالك في تشريحية او وظيفية
 الخاصرة في والم كالحمى العلوية البولية المسالك في الخمج موقع يكون عندما بأعراض المعقدة

 عسر له مصاحبة وتكون اعراض بدون تكون السفلية البولية المسالك في الخمج موقع كان واذا
 . (Richa et al.,2016 ; Schmiemann, et al., 2011 ) التبول

  Complicated UTI المعقدة البولية المسالك اخماج  2- 5-2

 البولية المسالك في تركيبية تشوهات وجود هو المعقدة البولية المسالك اخماج سبب إن        
 اهم واما الكلى في الحصى وجود وكذلك البولية القناة في واالنسدادات الوالدية التشوهات وكذلك
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 والحمى واالنتانات المثانة في التهاب وكذلك وحويضها الكلية في االلتهابات حدوث هوف االعراض
 .. (  Banday et al, 2009 ) كلوي فشل واحيانا  

 Route of UTI  البولية المسالك خماجا لحدوث المؤدية المسالك  6-2 

 Ascending Route الصاعد المسلك   1- 6-2  

 المحيطة المنطقة من تصاعدا   البكتريا دخول سببها البولية المسالك التهابات معظم ن  إ        
 البولية المسالك عدوى وان ( Car, 2003 ) الكلية حوض والى الحالب الى ثم المثانة الى باالحليل

 وخاصية االلتصاق وعوامل البكتريا ضراوة بعوامل ترتبط النها معقدة تكونفي المسلك الصاعد 
 ( Zorc et al. , 2005 ) والتشريحية الوراثية كالعوامل بالمضيف تتعلق عوامل عن فضال   الحركة

  Haematogenous Route الدموي المسلك  2- 6-2

 مع مقارنة الحدوث قليلة الدموي المسلك طريق عن البولية المسالك بألتهاب االصابة تكون       
 على تقضي والتي الدم في الموجودة الطبيعية الدفاعية الوسائل بسبب وذلك الصاعد المسلك
 البولية المسالك بألتهاب االصابة حدوث ويكون(  ( Nikibakhsh , 2011 منها وتتخلص الجراثيم

 في جراحية عمليات اجراء عند االحليل الى الجراثيم دخول عند عادة الدموي المسلك طريق عن
 التهاب حدوث مسببة الرضع االطفال في الكلية الى الدم مجرى من الجراثيم تنتقل وكذلك االحليل
 بالمسلك أيضا المسلك هذا ويسمى ( Kaufman and Fairchild , 2004 ) البولية المسالك

 . Descending Route  (Nikibakhsh , 2011 ) النازل

 Lymphatic Route  اللمفاوي المسلك   3- 6-2

 طريق عن وذلك المرضية المسببات طريقه عن تنتقل التي الطرق احد المسلك هذا يعد      
 االصابة حدوث وان ( Kaufman and fairchid,2004 ) والمستقيم للقولون اللمفاوية القنوات

 .( Nikibakhsh ,2011 ) نادر المسلك هذا طريق عن

  Other Routes رخى األ مسالكال  4- 6-2 

 الحال هي كما البولي المسلك من قريبة اخماج وجود عند تحدث التي االخماج بها ويقصد        
 ( .2005 ، المعموري (   المثانة و القولون بين ناسور وجود عند
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 اخماج المسالك البولية احداثالعوامل المساعدة في     7-2

  Age العمر   1-7-2

لكال الجنسين وتشير التقديرات الى ان تزداد حاالت االصابة بعدوى المسالك البولية مع تقدم العمر 
المسالك البولية بدون  اخماجيوجد لديهم سنة  56فوق سن  اإلناث% من 01% من الذكور و 01

البولية  خطر االصابة بأخماج المسالك ، انAsymptomatic ( Griebling, 2007  )اعراض 
بالعمر بسبب ضعف المناعة عند التقدم بالعمر وكذلك ازدياد التعرض لعدوى المستشفيات  مرتبطا  

((Araujo et al., 2016   مع وجود اما في االطفال فترتبط االصابة بأخماج المسالك البولية
الثالث شهور تشوهات في الجهاز الكلوي والتي تكون غالبا  اكثر شيوعا  في الذكور وبالتحديد في 

االولى من عمر الرضيع ذلك نتيجة لتشوهات خلقية . وكذلك االطفال االكبر سنا  واالناث تكون 
( في النساء  Radmayr et al., 2015 اصابة اكثر شيوعا  خاصة في عمر ما قبل المدرسة )

مرحلة البلوغ والنضوج عند % 01تتطور االصابة بأخماج المسالك البولية اكثر من الذكور بنسبة 
أما عند التقدم بالعمر تكون االصابة بالعدوى متساوية بين الذكور واالناث تقريبا  وذلك الن كبار 

( وكذلك  Naber et al., 2006السن من الذكور يكونون اكثر عرضة أللتهاب غدة البروستات ) 
جميعها  ( Shankel, 2010النساء كبيرات السن تكون اكثر عرضة لألصابة بسلس البول ) 

 خمج المسالك البولية .ااسباب تساعد في االصابة ب

  Gender الجنس 2-7-2 

       االعمار  جميع  وفي واالناث   بين الذكور  حالة شائعة  اخماج المسالك البولية هي ن  إ       
فسلجية  وتشريحية ومع ذلك فان انتشارها اعلى في االناث منه لدى الذكور السباب  عديدة منها 

متعلقة بتركيب جسم االناث واختالفه عن الذكور منها قصر االحليل في االناث و يكون االحليل 
اعد على زيادة انتقال الجراثيم ( وهذه عوامل تس  Pargavi et al., 2011في االناث اعرض ) 

 بخمج المسالك البولية البول صعودا  الى القناة البولية مما يؤدي الى االصابةي مسلك ف
  (Kolawole  et al., 2009 . ) 
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 Catheterization طرةثالق 3-7-2

طرة البولية سبب رئيسي لألصابة بألتهاب المسالك البولية في وحدات ثي عد استخدام الق        
هو طرة ث( وت عد خطورة استخدام الق Scaeffer et al., 2010الرعاية الصحية في المستشفيات ) 

والتي  األجهزةلى هذه ع Biofilmعوامل ضراوة منها تكوين الغشاء الحيوي  منلما تسببه البكتريا 
  % من العدوى المكتسبة من المستشفيات01االصابة بعدوى المسالك البولية بنسبة نسبة  تزيد من

 (Nicolle , 2014 . ) 

 Failure  Renal الفشل الكلوي  4-7-2

اخماج المسالك البولية والتي تعد عامل خطورة بالنسبة للمريض  غالبا  يرافق الفشل الكلوي       
غالبا  بسبب ضعف المناعة لدى المريض وبالتالي يصبح المريض اكثر  وان سبب العدوى هو

  (Mohammed et al.,2012)الك البولية الذي تسببه البكترياعرضة لالمراض ومنها اخماج المس
 Dialysisاخماج المسالك البولية لدى المرضى الذين يخضعون لعمليات الغسيل الكلوي و تنتشر 

 (Davenport  and Colliar, 2014 . ) 

  Vesico-Ureteric Reflux ( VUR ) الحالبي –االنعكاس المثاني   5-7-2

شيوعا  في  التشوهات االكثراحد  مثلويقصد به رجوع البول من المثانة الى الحالب والذي ي      
( وتعد هذه الحالة اكثر شيوعا  في االطفال الذكور منه  Teixeira et al. , 2014القناة البولية ) 

البول واحيانا  يكون سبب في حدوث  مسلكتكون اعراضة الحمى وانسدادات في في االناث والذي 
 .(  Kanematsu ,2016فشل كلوي )

  Pregnancy الحمل  6-7-2 

المسالك البولية اثناء الحمل من بين اكثر المشاكل الصحية شيوعا  في العالم وخاصة  تعد اخماج
 مع ساللتها المقاومة E.coli( وقد وجد ان بكتريا Dimetry et al ,2014في الدول النامية )

 .Hamdan et al)المسالك البولية شيوعا  عند الحوامل خماجلالدوية المتعددة هي اكثر اسباب ا

 . ان من العوامل التي تهيئ اصابة النساء الحوامل باخماج المسالك البولية هو التغيرات (2011,
  Ashe et al.,2008)التشريحية والفسيولوجية في الكلى والمسالك البولية التي تحدث اثناء الحمل )

الكلية الحاد تؤدي الى زيادة خطر االصابة بألتهاب الفسيولوجية الهرمونية  إن هذه التغيرات 
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 والوالدة المبكرة ووالدة اطفال تكون اوزانهم منخفضة واحيانا  وفاة الصغار المولودين
 (Bjerkluned  Johansen et al.,2015 ) . 

 Diabetes mellitus مرض السكري  7-7-2

ان  اذ Sima et al., 2013 ) السكري ) ىاخماج المسالك البولية شائعة كثيرا  في مرض إن         
اخماج المسالك البولية تسبب عسر البول والم وحرقة عند التبول وهذه عوامل تساعد في حدوث 

( خاصة  Chzan et al. ,2015المعقدة ) فشل كلوي واحيانا الوفاة بسبب اخماج المسالك البولية 
المسالك البولية  اخماج تعدفلمرضى النوع الثاني من السكري ، اما في النساء المصابات بالسكري 

 ييعان اذ(  Saleem and Daniel , 2011)النساء غير المصابات بالسكري مقارنة باكثر 
مرضى السكري من تكرار االصابة بأخماج المسالك البولية وذلك بسبب تركيز سكر الكلوكوز عالي 

  .( Boyko et al., 2002)  تكاثرالعلى نمو و الجراثيم يشجع  مما اإلدرارفي 

 Circumcision الختان  8-7-2

بين االوالد الرضع في فئات  UTIsقد تتفاوت تقديرات حدوث اخماج المسالك البولية        
هم اقل  ونونان االطفال المخت اذمختلفة من المجتمع وذلك يرجع الى عدة عوامل ومنها الختان 

( وتعد عدوى المسالك  Zorc et al. ,2005عرضة ألخماج المسالك البولية من غير المختونين ) 
ية البول سالكتسبب االصابة المتكررة بأخماج الم اذالبولية شائعة جدا  في مرحلة الطفولة 

(  (Jefferies et al., 2015اع ضغط الدم والفشل الكلوي ارتفكمضاعفات على المدى البعيد 
بأخماج المسالك البولية بسبب انتقال البكتريا عبر  غير المختونين لديهم ميل كبير لألصابة واألوالد
 .( ( Kanematsu ,2016 المثانة مسببة االلتهاب والحمى  إلى اإلحليل

 Stones الحصى 9-7-2  

البكتريا ن وم ، UTIsجدا  لألصابة بأخماج المسالك البولية  ا  مهم اوجود الحصى يعد سبب   إن       
وان االشخاص الذين يعانون من  Pseudomonas , Proteusبكتريا  يلحصوات هالمسببة ل

وجود الحصى تحدث لديهم انسدادات في القناة البولية ال سيما في الحالب والتي تسبب مشاكل 
 ( . Bjerrklund  et al., 2015) صحية للمريض ومنها حدوث لألنعكاس المثاني الحالبي
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 The species of Bacteriaالمسالك البولية  رية المسببة ألخماجيالبكت األنواع 8-2  

Causing UTI  

والتي تختلف  UTIsيوجد الكثير من االنواع الجرثومية المسببة ألخماج المسالك البولية       
حسب مقاومة المريض ونوع االصابة بهذه االخماج إال ان البكتريا السالبة لصبغة كرام والتي تنتمي 

اكثر انواع الجراثيم المسببة ألخماج  تعدوهي  Kumar et al.,2015))  الى العائلة المعوية
والجراثيم التي توجد ضمن  Normal floraالنبيت الطبيعي للجسم المسالك البولية النها ضمن 

 Endogenous infections لية تعرف باالخماج داخلية المنشأالجسم والتي تسبب االخماج البو 
 وكذلك الجراثيم الخراجية والمكتسبة من البيئة المحيطة باالصابة تعرف باالخماج الخارجية

Exogenous infections   Foster, 2008 )) . 

 : وفيما يأتي اهم االنواع المسببة الخماج المسالك البولية  

 Escherichia coliبكتريا 1 -2-8

العائلة المعوية في احداث اخماج المسالك البولية  من اكثر انواع E.coliتعد بكتريا      
UTIs   وهي  بكتريا سالبة لصبغة كرام تكون متحركة بشكل ازواج او بشكل مفرد بواسطة  اسواط

محيطية تكون هوائية او الهوائية اختيارية غير مكونة ابواغ تكون مخمرة لسكر الالكتوز تحتوي على 
يز مستعمراتها بكونها ملساء محدبة ذات نهايات واضحة وتكون تتمتتكون من عديد السكريد  محفظة 

مهمة لالنسان من  قسم منهاو  ( (George et al., 2005ار الماكونكي بلون وردي اكعلى وسط 
 .(   (Huang et al ., 2012 وموازنة البيئة المعوية Kخالل افرازها فيتامين 

المتسببة بعدوى المستشفيات وكذلك اخماج المسالك البولية  النواعاكثر ا من E.coli ريا بكتوتعد 
( وذلك ألمتالكها عوامل ضراوة متعددة  Enayat et al. ,2011وحاالت االسهال لدى االطفال ) 

بالحرارة  متغيرةومنها افراز نوعين من السموم الداخلية النوع الثابت بالحرارة والسموم الخارجية 
(Haung et al., 2012  وكذلك تكون محللة للدم لكونها منتجة النزيم الهيمواليسين )

Hemolysin  (Wong  et al. , 2005 . )  
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 Klebsiella  pneumonia بكتريا 2 -2-8

تكون انتهازية تسبب اخماج المسالك انواع البكتريا التي تنتمي للعائلة المعوية  احدهي        
 دتمتلك محفظة وتكون مكونة من عديد السكرايد الذي يع و (( Barkzahi et al., 2014 البولية 

عامل ضراوة النه يساعدها في تجنب دفاعات المضيف وكذلك منتجة النزيم اليوريز وهذا يساعدها 
سالبة لصبغة كرام ومخمرة لسكر الالكتوز وتظهر  وتعد هذه البكتريا , على تحمل حموضة االدرار 

حافات منتظمة وذات بلون وردي ومستعمراتها تكون دائرية كبيرة الحجم ذات  على وسط الماكونكي
البيتا ( وتكون منتجة النزيمات  Magesh et al.,2011متالكها المحفظة ) قوام مخاطي ال

 .(   Ozdemir et al., 2013الكتاميز ) 

  Proteus mirabilis بكتريا 3 -2-8

( وتنتشر في البراز والتربة وتوجد  Brooks et al., 2007هذه البكتريا من العائلة المعوية ) تعد 
 Swarmingتمتاز بحركتها الزاحفة المعروفة بظاهرة االنثيال في امعاء االنسان وهي متحركة 

مخمرة لسكر غير وهي اهم صفة لها وتكون موجبة للكاتليز وسالبة لفحص االوكسيديز وتكون 
 H2Sعلى وسط الماكونكي وتكون منتجة لـ ذات لون شاحب  مستعمراتها كتوز لذلك تكونالال

وموجبة االندول وتكون ذات اشكال مختلفة تظهر بشكل خيطي ذات حركة نشطة او تكون ذات 
 يال ثاالن زة على االوساط الصلبة بسبب حركةعصيات كروية وتكون ذات حافات ممي

(and Shapey , 2013 Bahashwan  وتكون منتجة النزيم اليوريز )Urease  الذي يحلل
النوع الثالث  Proteusبكتريا  تعد( و  Janda and Abott , 2006وامونيا )  CO2اليوريا الى 

بز ر المسبب لعدوى المستشفيات بسبب امتالكها عوامل ضراوة ومنها انتاج الهيمواليسين واليو 
 سطح العائلب االلتصاق علىالتي تساعدها وعوامل االلتصاق  الثيوالبكتروسين وحركة االن

  (Blado and Rocha , 2014 ) نواع المسببة ألخماج المسالك البولية المعقدة االمن اهم  دوتع
 (  . Jacobson , 2011المرتبطة بالقساطر وكذلك المكونة للحصوات ) 

 Pseudomonnas  aeruginosaبكتريا   2-8-4

افراد هذا الجنس تكون عصيات مستقيمة متحركة بواسطة سوط واحد خيطي او عدة اسواط         
 ( . 2006قاسم ،  توجد في التربة والماء ) Polar flagellaقطبية 
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هي من البكتريا المعوية التي تكون غير مخمرة لسكر الالكتوز ذات مستعمرات شاحبة صفراء 
ون ذات لون غامق محاط بهالة شفافة على وسط وتك Pyocyaninاللون النها منتجة لصبغة 

اكار الدم ودائرية ملساء وتكون سالبة لصبغة كرام . و ذات رائحة تشبه رائحة العنب غير منتجة 
( وهي بكتريا انتهازية ممرضة تسبب اخماج المسالك  Anthony et al. , 2014) النزيم اليوريز 

  .( and Apidianakis  Markou،  2014البولية )

 Staphylococus aureus بكتريا  2-8-5

الرئيسية ألخماج المسالك البولية الناتجة عن طريق هذه البكتريا من المسببات تعد      
على الجلد هذه البكتريا  توجد المستشفيات كذلك في حالة االخماج السطحية للمواقع الجراحية

 ,Jacob and Filimon) المسالك البولية  تعد انتهازية تسبب اخماجالخارجي لجلد االنسان و 

هذه البكتريا بكونها موجبة لصبغة كرام ذات شكل كروي غير مكونة للسبورات وغير  عد( ت 2007
متحركة وال هوائية اختيارية وتكون على هيئة عناقيد غير منتظمة تشبه عناقيد العنب لها القابلية 

 . (  Namvar et al., 2014)المانيتول وتكون مخمرة لسكر  على تكوين الغشاء الحيوي 

  Staphylococcus epidermidis بكتريا  2-8-6

هي بكتريا غير متحركة وغير مكونة للسبورات وموجبة لصبغة كرام وتكون مستعمراتها براقة       
من البكتريا المسببة لعدوى  ايضا   تعدذات لون ابيض وتنتشر على الجلد واالغشية المخاطية و 

 وعدوى المسالك البولية وكذلك االصابات الناتجة عن استخدام القسطرةالمستشفيات 
  (Wistrom et al., 2014. ) 

 : Virulence Factores عوامل الضراوة 9 -2 

مرض على ملعامل اقدرة ال وهذا يعنييقصد بعوامل الضراوة درجة امراضية الكائن الحي           
لكائن الممرض ل عوامل الضراوة مجموعة خصائص تمنح ( Khamees , 2012المرض ) احداث

تمكنه من مواجهة دفاعات المضيف ومحدثة بذلك المرض . ومن هذه العوامل السموم البكتيرية 
جميعها تساعد الممرض على التكيف في بيئات  ومقاومة مضادات الحياة وانتاج االنزيمات هذه

 ( .  Talan et al. , 2008 ; Antao et al. , 2009) مختلفة

 



 04                                                                   لمراجعا لفصل الثاني : استعراضا

 

 

 Heamolysin االنزيم الحال للدم انتتاج1-9 -2

وهو االنزيم الذي يحلل كريات الدم الحمراء والذي تفرزه بعض انواع الجراثيم ويعتبر هذا        
 نوع بيتا  منها . ويكون هذا االنزيم على عدة انواعاالنزيم احد اهم اسباب االخماج الجرثومية 

 (β-hemolysin ويكون هذا النوع مرتبط )  يسبب تحلل الدم بشكل كامل وتظهر حول  اذبالخلية  ا
يكون التحلل فيه  اذ(   hemolysinα -يعرف بألفا ) فالمستعمرة هالة شفافة . اما النوع الثاني 

االنزيم خالل الطور بشكل جزئي وتظهر هالة خضراء حول المستعمرة البكتيرية ويفرز هذا 
(  δ-hemolysinيعرف كاما ) فاما النوع الثالث ،خارج الخلية  هتفرز  اذللخلية البكتيرية اللوغارتمي 

 ويكون هذا التحلل فيه تحت المستعمرة البكتيرية فقط . اما النوع الرابع فيعرف بدلتا 
 (∆-hemolysin  ( والذي يكون غير محلل للدم )Jawatz et al., 2016 . ) 

ان الطرق المتبعة للكشف عن انتاج االنزيم من قبل البكتريا هي الكشف الجيني والتحلل على وسط 
 E-coli. ان عزالت بكتريا (  2015وجماعته )   Badoueiاكار الدم كما اشار الى ذلك 

 المسببة الخماج المسالك البولية تكون محللة للدم اكثر من االنواع المعزولة من امراض اخرى
 (Wiles et al., 2008ويع )هذا االنزيم من اكثر العوامل ضراوة في بكتريا د 
 Protus mirabilis  للعائلوذلك بفعل قدرته على تحطيم الغشاء الخلوي لكريات الدم الحمراء 

  (Liu et al. , 2012 .) 

 Bacteriocin Production انتاج البكتريوسين2-9 -2 

 Antimicrobial agents وتينية مضادة للميكروبات االخرى القريبة منهار هي مركبات ب      
من السموم التي تفرزها البكتريا خالل او   ديع( و  Nes , 2011وتنتجه انواع مختلفة من البكتريا ) 

الحساسة  bacteriocidalتأثير قاتل للبكتريا  اعند نهاية الطور اللوغاريتمي لنمو البكتريا ويكون ذ
 (AL-charrakk et al., 2011 ويكون ذ )تأثير تثبيطي للنمو  اbacteriostatics  

  (Sarika et al., 2010  والذي يكون واسع الطيف ضد البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام )
 يابكتروتعتمد تسمية البكتريوسين استنادا  على اسم البكتريا المنتجة له فالبكتريوكسين الذي تنتجه 

E-coli  يسمىcolicin  والذي تنتجه بكترياK. pneumonia  يدعىKlebocin  والذي تنتجه
يعرف ف P. aeruginosaاما الذي تنتج من بكتريا  Proticinيدعى  P. mirabilisبكتريا 

( ان الية عمل البكتريوسين متشابهة في  Hammami et al., 2010)  Pyocinبالبايوسين 
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تأثيرها في الخلية الهدف مع آلية عمل مضادات الحياة فبعضها يعمل عمل الغشاء السايتوبالزمي 
( والبعض االخر في البكتريوسين يتداخل عمله   Han et al , 2011) او على الجدار الخلوي 

مع عمل الفعاليات االيضية التي تحت سيطرة المادة الوراثية وبعضها يقوم بتثبيط عملية صنع 
( وقد اصبحت هذه المضادات من اكثر المضادات اهمية   Gillor et al. , 2005)  لبروتينا

 قلة التكلفة وسهولة الحصول عليها وكذلك قلة اثارها الجانبية ببألستخدامها في العالج بس
 (Li et al., 2007  ). 

  Biofilm  Fomationالغشاء الحيوي تكوين  3-9 -2 

هو احد عوامل الضراوة الذي تكونه بعض انواع البكتريا هو عبارة عن معقد متعدد         
السكريات الخارجية ذات المنشأ البكتيري باالضافة الى البروتينات واحماض نووية والمعادن ومواد 

تقوم بتكوينه مجموعة من البكتريا التي تنتمي لنفس النوع والذي تستخدمه  اذالجدار الخلوي وغيرها 
الغشاء الحيوي عامل ضراوة  يعدو )  Vuotto et al., 2014) كعامل حماية لها من المخاطر 

 P.miraabilisو  K. pneumoniae لصبغة كرام مثلوالموجبة مهم تكونه البكتريا السالبة 
سواء التي عزلت من الجسم او من خارج الجسم خاصة على العدد  S.aureusو  E-coli و 

 واجهزة الديلزة وكذلك التهاب اللثة والتهابات العين وغيرها  الطبية مثل القساطر
(Khan et al., 2011 ) ان تكوين الغشاء الحيوي تختلف نتيجة اختالف  الظروف البيئية

( وان االسواط وعديد السكريد واالهداب هي من العوامل  Hung et al., 2013وظروف النمو ) 
( ان البكتريا التي تكون  Vaotto et al., 2014  الحيوية ) المهمة واالساسية في تكوين االغشية

االغشية الحيوية تكون ذات مقاومة عالية ومقارنة بالبكتريا التي التكون او التي تكون حرة المعيشة 
بذلك تقاوم الدفاعات المناعية للمضيف وكذلك مقاومة مضادات الحياة  بسبب مشاكل كثيرة النها اذ

 ( .  Hancock  et al ., 2010) و مقاومة المواد السامة التي تنتجها انواع من البكتريا 

 β-lactamase productionانتاج انزيمات البيتاالكتاميز  2-4-9

كثيرة البكتريا والمرضية منها خاصة  ولكن يختلف انتاجها في  أنواعمن  األنزيماتتنتج هذه        
كميته في البكتريا  اذالبكتريا السالبة عنه في الموجبة لصبغة كرام أي من النوع المرتبط بالخلية 

الفسحة البيربالزمية واما في البكتريا الموجبة لصبغة كرام السالبة قليلة وذلك الن كمية منه تبقى في 
 خلوي أي يفرز في الوسط الزرعي الذي تنمو فيه البكتريا كما هو الحال في بكتريا فيكون خارج
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 S-aureus وتكون كميته كبيرة تعمل على تحطيم مضادات الحياة خارج الخلية 
 (Sarojamma and Ramaakrishna , 2011  إن هذه االنزيمات ) تحمي البكتريا المرضية

هذه من اليات المقاومة االكثر شيوعا  في البكتريا تجاه  تعدمن تأثير مضادات البتاالكتام و 
و  Monobactamو المونوباكتام  Penicllinsمضادات البتاالكتام مثل مجموعة البنسلينات 

 تعمل انزيمات اذ  Carbapenemsوكذلك الكارباينسيم  Cephalosporins السيفالوسبورينات
تقوم جميعها  اذالبيتاالكتاميز بألية واحدة على الرغم من تعدد انواعها المنتجة من قبل البكتريا 

 .(  Bash , 2001 بمهاجمة حلقة البيتاالكتام الموجودة في نواة السيفالوسبورينات والبنسلينات )

  Swarming االنثيال5-9 -2

   لبات      قمميزة لجنس المت تعدهذه الظاهرة هي واحدة من عوامل الضراوة التي  ان    

Proteus   ( والتي اكتشفت خالل اكثر من قرنVeratreaten et al., 2008 . ) 

تقوم  اذزرع عليه توتعرف هذه الظاهرة بأنها مقدرة البكتريا على التحرك على وسط االكار عندما 
 الصلب  كون حلقات دائرية على سطح االكارت اذبتشكيل موجات حركية واضحة 

 (Morgenstein et al., 2010 يحتاج حركة االنث )ال انتاج عوامل ترطيب من قبل البكتريا ي
( and  Kearans, 2012 Patrick)وكذلك وجود سطوح صلبة حتى تقلل من الشد السطحي 

 جينات معينة وكذلك استشعار السطح وجودوكذلك تحتاج البكتريا 
  (Morgenstein et al. ,2010  ولهذه الظاهرة تأثير مهم في استعمار االسطح الخارجية من )

  ( . Harshy  and  partridge , 2015قبل البكتريا وكذلك االسطح الداخلية للمضيف ) 

 Urease productionانتاج انزيم اليوريز  6-9 -2

         و  Proteusهو احد عوامل الضراوة التي تنتجه انواع عديدة من البكتريا مثل       

Pseudomonas  وKlebsiella  (Ahmad et al.,2003 وهذه البكتريا تختلف في قدرتها ) 
كبيرة من الناحية  أهميةاليوريز  ال نزيم( وان  Abed et al., 2012على تحليل مركب اليوريا ) 

م الدم نتيجة الرتفاع نسبة حصوات الكلية وكذلك له عالقة بتسمالطبية وذلك ألنه سبب في تكون 
 اإلدرارله دور في تحلل كريات الدم البيض بسبب قاعدية  والتهاب حويض الكلية اليوريا بالدم و 

 C4  (Li et al. , 2005 .)منع تنشيط المتمم  إلى باإلضافة
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 Antibioticsمضادات الحياة  10 -2

احياء يمكن تعريف مضادات الحياة بأنها مواد كيميائية او نواتج ايضية ثانوية تنتجها          
( وكذلك تعرف   Coumes – Florens , 2011)مجهرية تؤثر على نمو احياء مجهرية او تقتلها 

 انواع مختلفة من االحياء المجهريةبأنها نواتج ايضية ثانوية او نواتج محورة ذات فعالية ضد 
 (Jacob , 2015 ومضادات الحياة اصبحت تصنع في يومنا الحالي على نطاق واسع وتستخدم )

( تقسم مضادات الحياة الى نوعين من  0100في عالج االخماج المختلفة ) المرجاني ، 
البكتريا  المضادات حسب نوعية التأثير فهي اما تكون ذات تأثير مثبط أي تمنع نمو

Bacteriostatic  مثل التتراسايكلينات او تكون ذات تأثير قاتلBacteriocidal  مثل البنسلينات
(Bernatorva et al., 2013  و تقسم حسب طيف فعاليتها الى ضيقة الطيف )Narrow 

Speectrum  مثل البنسلينPencillins  تؤثر على مجموعة معينة من االحياء المجهرية او اذ 
وهذه تؤثر على  Gentamycinمثل الجنتاماسين  Broad Spectrumيف طتكون واسعة ال

 ( . Tortora  et al. , 2010البكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام ) 

 مجاميع مضادات الحياة 11 -2

  β-Lactam antibiotics تاالكتاميمجموعة مضادات الب1-11  -2 

هي مجموعة من المضادات الواسعة الطيف ضد انواع مختلفة من البكتريا السالبة والموجبة        
( وتمتلك  Ehmann and Lahin ; 2014لصبغة كرام والتي تسبب انواع كثيرة من االخماج ) 

( وتمتلك هذه المضادات   Ariza et al. , 2015تاالكتام ) يجميع انواع هذه المضادات حلقة ب
تمنع للبكتريا وذلك النها تمنع تجميع مكونات الجدار الخلوي للخلية البكتيرية ومن ثم  تأثير قاتل

تمنع تكون الروابط  اذترتبط بمواقع خاصة عن البروتينات  اذارتباطها واشتراكها في الجدار الخلوي 
 التي تتكون منها الجدار الخلوي للبكتريا Peptidoglycanالبيبتيدية في طبقة  

  (Zervosen et al. , 2012  وقد ادى استخدام مضادات البيتاالكتام بكثرة الى انتاج انزيمات )
 مقاومة ضد هذه المضادات في انواع كثيرة من البكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام

  (Ramakrishna  and  Sarojamma , 2011 . ) 
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   Penicillin's  البنسلين2-11  -2

هي من المضادات التي تعمل على منع تكوين الجدار الخلوي وذلك عن طريق تدميرها            
للبروتين وذلك بأرتباطها بالبروتينات المرتبطة بالبنسلين وهذا البروتين اساسي لتخليق الجدار 

البنسلينات اول انواع المضادات الحيوية المكتشفة ، والتي تستعمل على نطاق واسع  تعدالخلوي و 
 ( . Stephan and Timothy , 2010ج مختلف االمراض ) في عال

  Cephalosporins  السيفالوسبورينات 3-11 -2

 هي من مضادات التي تعمل على منع تخليق الجدار الخلوي للبكتريا وتحطيمه           
 (Jacob , 2015 . )  تعدان هذه المضادات متشابهة في آلية عملها مع مضادات البنسيلينات و 

(  Prescott et al. ,2005بديل عن البنسلين للمرضى الذين لديهم حساسية ضد البنسلين ) 
و  Cephazolinويمكن تقسيمها الى خمسة اجيال هي سيفالوسبورينات الجيل االول مثل 

Cefalothin  والجيل الثاني مثلCefoxitin  والجيل الثالث مثلCeftozidime  وCefotaxim 
 Ceftobiprooleوالجيل الخامس مثل  Cefepimeو  Cefpirome والجيل الرابع مثل

 ( . 0100) المرجاني ،  

  Cefotaxim  مجموعة السيفوتاكسيم 4-11  -2

ان هذه المضادات هي واسعة الطيف ضد البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام وتنتمي هذه      
تأثير قوي إذا خلط مع ويصبح ذو  المضادات الى الجيل الثالث لمجموعة السيفالوسبورينات

 ( . Ting and Chun , 2010  تاميز ضد الجراثيم المقاومة للمضادات )كمثبطات البتاال

  Aminoglycosides  مجموعة المضادات االمينوكاليكوسيدية 5-11 -2

هي من المضادات التي تعمل تثبيط عملية بناء البروتين من خالل تداخلها في عمل         
 Inhibition of protein Synthesis (Leach et al , 2007)رايبوسومات مع الخلية البكتيرية 

ومن اهم انواعها المضاد الحيوي   Bacteriocidalوتكون هذه المضادات ذات تأثير قاتل للجراثيم 
Gentamycin وهو واسع الطيف ضد البكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام 

(Royal and joint , 2010   و من انواعها مضادات )Amikacin  وKanamycin   و
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Tobramyicin  وStreptomycin  السمية والتركيب الكيميائي اذوكلها متشابهة من 
  (Robert et al., 2013 . ) 

  Quinoloes  مجموعة الكوينولونات 6-11  -2

تخليق  النووية وتثبيط عملية هذه المضادات على التداخل مع بناء االحماضتعمل        
المسؤول  عن االلتفاف الفائق  DNA Gyraseمن خالل تثبيط ألنزيمات  DNA حامض النوويال

تزداد  Quinolones( ان المقاومة لمضادات  Hall et al., 2011اللف للكروموسوم البكتيري )
 ( . Yedekei et al. , 2012)   التي تنتج انزيمات البيتاالكتاميزفي السالالت البكتيرية 

 Nalidixicمثل تضم هذه المجموعة عدة انواع من المضادات مثل كونيولونات الجيل االول 
acid  (Hall et al., 2011 ) ولونات الجيل الثاني مثل نوكذلك كويCiprofloxacin اذ 

المسالك البولية وكذلك يستعمل كعالج وقائي  قبل العمليات  يستخدم بكثرة في عالج اخماج
 .(  Remy et al. , 2012الطيف ضد الجراثيم )  واسعالجراحية لكونه 

 Macrolides  الماكروالند مجموعة 7-11  -2

هي واحدة من اهم مضادات الحياة وذلك النها ذات طيف واسع في عالج الكثير من       
(  Korak and Novak , 2015المتكونة عن البكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام )  االخماج

وتعطى كعالج بديل  Bacteriostaticوهي من المضادات ذات تأثير مثبط لنمو البكتريا 
( ومن انواع  Oldach et al., 2013لألشخاص الذين يعانون من حساسية دوائية ضد البنسلين ) 

تعمل هذه المضادات على منع تصنيع  Erythromycinو  Azthromycinهذه المجموعة 
 (.  Katzung  et al. , 2009البروتين ) 

 Monobactam  وباكتامنمجموعة المو  8-11  -2

والتي تكون احادية وكذلك  β-lactamان هذه المضادات تمتاز بأمتالكها حلقة بيتاالكتام      
وتكون مضادات هذه المجموعة فعالة ضد البكتريا  β-lactamaseمقاومة ألنزيم بيتاالكتاميز 

 Neisseriaلصبغة كرام من العائلة المعوية والمنتجة ألنزيمات البيتاالكتاميز مثل بكتريا السالبة 

gonorrhea  و Pseudomonas aeruginosa  وانها غير فعالة ضد البكتريا الالهوائية
( ومن مضادات    ; Brook et al. , 2007 1100المرجاني ,  والبكتريا الموجبة لصبغة كرام )
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افراد هذه المجموعة ويكون كبديل للبنسلين في ويعتبر اول   Aztreonamهذه المجموعة مضاد 
وبدون  Aztreonamيمكنهم تحمل  اذالمرضى الذين لديهم حساسية دوائية ضد البنسلين 

كونه فعال البكتريا السالبة لصبغة كرام ل Ceftazidimeشبه مضاد يمضاعفات وان هذه المضاد 
 ( . Oermann et al., 2010وغير فعال ضد البكتريا الموجبة لصبغة كرام والالهوائية ) 

  Sulfonamides & Trimethoprime الميثوبريم الثالثي والسلفوناميد مجموعة 9-11  -2

تثبيط نمو البكتريا من خالل تثبيط المسار االيضي ومن خالل  ادين في ن المضيالية هذ إن        
يصبح تأثيرها اقوى من خالل تأثير كل مضاد على مرحلة من مراحل تكوين  اذخلط المضادين 

الضروري في تخليق   Folic acidتثبيط صنع حامض الفوليك االحماض النووية وبالتحديد 
ن في داهذان المضا ل( ويستع  Leach et al. , 2007) الحامض النووي في الخاليا البكتيرية

 ( . Brooks  et al ., 2007البولية )  سالكعالج اخماج الم

 الية مقاومة البكتريا لمضادات الحياة : 12  -2

إن مقاومة البكتريا لمضادات الحياة تشكل خطرا  كبيرا  على الصحة العامة للمجتمع و إن هذه       
( . تحدث مقاومة البكتريا  Melinyk et al., 2014امراضية البكتريا ) المقاومة تزيد من 

مرض وكذلك االستخدام اللمضادات الحياة نتيجة االستخدام المتكرر للمضادات عند االصابة ب
العشوائي للدواء زاد من المقاومة من قبل هذه الممرضات وخاصة االخماج الناتجة عن عدوى 

 ( . Alam  et al ., 2014)  المستشفيات

 المقاومة عن طريق تغير حاجز النفاذية  1-12  -2

التي تحيط بالبكتريا وتحيط في االغشية الخارجية  ا  ان هذا النوع من المقاومة يحدث تغير      
(  Breidenstein et al., 2011بالجدار الخلوي وان هذه االغشية تحتوي على قنوات بروتينية ) 

 و بكتريا E-coliويحصل هذا النوع من المقاومة في البكتريا السالبة لصبغة كرام مثل بكتريا 
 Pseudomonas aeruginosa  وهي من اخطر انواع المقاومة وذلك بسبب التغير الذي يحدث

سبب عدم دخول المضاد الحياتي للبكتريا عبر الغشاء وبالتالي يفي القنوات البروتينية ومواقعها 
 ( . Lister et al. ,2009الخلوي ) 
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 انتاج االنزيمات المثبطة لمضادات الحياة : 2-12  -2

بعض االنواع البكتيرية تنتج انزيمات تعمل على تدمير المضادات التي تنتمي الى مجموعة       
هي  األنزيمات( ومن هذه  Rezai et al. , 2014البيتاالكتام مثل السيفالوسبورينات والبنسلينات ) 

ايد التي توجد في حلقة البيتاالكتام الموجودة مالبيتاالكتاميز التي تعمل على كسر اصرة االانزيمات 
قبل وصول هذه المضادات الى   األصرةتكسر  اذفي نواة مضادات السيفالوسبورينات والبنسلينات 

( وبهذا تتحطم جزيئة المضاد في البكتريا  Nair and Rawal , 2010) جدار الخلية البكتيرية 
 ( . Jubouri  et al. , 2012)   السالبة والموجبة لصبغة كرام  فتكون هذه المضادات غير فعالة

  موقع الهدف لمضادات الحياة المقاومة من خالل تغيير 2-12-3

تمتلك البكتريا السالبة لصبغة  كرام قابلية تغيير موقع الهدف الذي يعمل عليه المضاد       
يكون  بحدوث  اذالحياتي وبهذه القابلية استطاعت البكتريا من مقاومة الكثير من مضادات الحياة 

طفرة في الجينات المسؤولة عن موقع البروتينات التي تعمل عليها حلقة البيتاالكتام وبذلك يتغير 
 ( . Sun et al. , 2014موقع الهدف وبالتالي يصبح هذا المضاد وغير فعال ) 

 :  أنظمة الدفق  2-12-4

بآلية  وذلكالمضاد الداخل الخلية خارجا   قذف بامكانية أفـراد العـائلة المعـوية  تتميز           
 الغشاء الخارجي ( تتم هـذه اآللية بمساعدة كل منPump outـآلية الضخ الخارجي )هي خاصة 

. إن حصول طفرة في الجينات المسؤولة الموجودة على  الفسحة )البريبالزمية( والغشاء الداخلي و 
 وبالتالي زيادة المقاومةالكروموسوم تؤدي إلى زيادة في عمل الضخ الخارجي 

 (Baugh et al., 2014) مثل ريةيوتوجد هذه االلية في العديد من البكت  E. coli, 

P.aeruginosa, S.aureu  Yan  et al.  ,2014)   ) . 
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 المواد وطرائق العمل

 المواد 1-  3

  االجهزة المستعملة 1-1-3 

  3-1)جدول )ال في  الموضحة والمواد األجهزة استخدمت في هذه الدراسة كل من

 في الدراسةالمستخدمة والمعدات   األجهزة 3-1)جدول )

 الشركة المصنعة  اسم الجهاز                          
 )المنشأ ( و

  Refrigerator  Qean (Egypt)                                                           ثالجة

 Hot plate magnetic stirrer             Stuart (UK ) صفيحة حرارية ممغنطة

 Distillater                                                            Lab tech (Korea)                     تقطير                                  جهاز

 Micro centrifuge   Heraeus ( Germany)                صغير            مركزي نبذ جهاز

  Incubator Memmert ( Germany                                                              حاضنة

  Shaker Water bath                            Memmert ( Germany)                                       مائي هزاز حمام

 Oven                                                            Memmert ( Germany) كهربائي فرن

 Vortex                                                  Lab.Tech (Korea )                       مازج                                           

 Micro pipettes                           Brand ( Germany )ماصات دقيقة باحجام مختلفة 

 Freezer                                                Turbo (Turkey)                                                                مجمدة

 Light microscope                                         Olympus (Japan)مجهر ضوئي 

ةعزل وتنقية االحياء المجهري جهاز          

    Vision  Laminer Flow Clean Bench  

  Lab tech 

  Millipore  filter                                            Gallenkamp (England)مرشحات دقيقة 

 pH meter Walk Lab (Malaysia )                                       الهيدروجيني االس مقياس

 Autoclave Human Lab (Korea)                    مؤصدة                                        

 Sensitive balance        Sartorius ( Germany )                                             حساس ميزان

                                   Digital Camera               رقمية كاميرا

                                       

Sony (Japan) 

 ELISA                                                       OrganonTeknikaجهاز االليزا 

(Belgium) 

 Millipore filter                                            Gallenkamp (England)المرشحات الدقيقة 

 )المنشأ( المصنعةالشركة  الزجاجيات واالدوات البالستيكية

 Loop Himedia ( India )                                   البكتريا               ناقل 
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 Sterilized cotton swabs AFMA (Jordan )                          مسحات قطنية معقمة

 Micropipettes                                Brand ( Germany)مختلفة  بأحجام دقيقة ماصات

 Glass cylinder                                              Brand ( Germany) مدرجة اسطوانات

 Conical flasks                Brand ( Germany)                        مختلفة بإحجام دوارق

 Plan Test tubes AFMA (Jordan )                     اختبار بالستيكية                أنابيب

  Disposable petri dishes AFMA (Jordan )                       اطباق بتري بالستيكية  

                                                               Slidesزجاجية شرائح 

  

Superestar   ( India)       

  pasteure pipette                                 باستور     ماصة

 

AFMA (Jordan ) 

 

  : المواد الكيميائية والبايولوجية 3-1-2

 :3-2))في جدول  الدراسةهذه في  البايولوجية و المواد الكيميائيةاستعملت 

 في الدراسة المستخدمةالمواد الكيميائية والبايولوجية  3-2)جدول )

 الشركة المصنعة والمنشأ المادة

 Glycerol B.D.H. ( England )                                                                  كليسيرول

 .Sulfuric acid                                                 B.D.H حامض الكبريتيك

 .Sodium chloride                                   B.D.H         كلوريد الصوديوم

 .Glucose                                                                      B.D.Hكلوكوز 

 Hydrogen peroxide Oxoid ( England )                                الهيدروجينبيروكسيد 

 Peptone                                                                        Oxoidببتون 

 Urea                                                 Merck ( Germany )                            يوريا 

 Tryptone                                                                   Difco ( U.S.A )تربتون 

 .Crystal violet stain B.D.H                             صبغة البنفسجي المتبلور
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 األوساط الزرعية المستعملة 3-1-3

 3-3))استعملت االوساط الزرعية الموضحة في جدول 

 في الدراسة   المستخدمةاألوساط الزرعية  3-3)جدول)

 الشركة المجهزة الوسط الزرعي

        Blood agar                                              Oxoid (England)  أكار الدم 

         MacConkey  agar              Oxoid (England)أكار ماكونكي                

 Agar-Agar                                               Biolife (Italy) أكار أكار

         Nutrient   agar                                      Oxoid (England)أكار المغذي 

         Urea agar base                             Oxoid (England)أكار اليوريا االساس 

         Muller- Hinton agar                       Oxoid (England)هنتون  -أكار مولر

 .NaOH B.D.H                                                    هيدروكسيد الصوديوم 

 .Sucrose                                                                     B.D.H سكروز

  .Congo red stain  B.D.H                                الحمراءصبغة الكونكوريد 

 )كاشف االوكسيديز (

tetramethyl-P-phenylene-diamine dihydrochlorid 

B.D.H.  

 .Formaldehyde                                    B.D.H             فورمالديهايد    

  .Barium chloride B.D.H                                    كلوريد ألباريوم     

 .Methyl red B.D.H                                                   أحمرالمثيل

  .Ethanol B.D.H                                                           كحول أثيلي

 .Phenol red B.D.H                  احمر الفينول                                        

 .α-naphthol B.D.H                                                        نفثول     -الفا

 Agar Oxoid ( England  )                                                                            اكار
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         Peptone Water                                       Oxoid (England)ماء الببتون 

         Brain-heart  infusion broth           Himedia (India)مرق نقيع القلب و الدماغ 

         MR/VP                Oxoid (England)فوكس بروسكار –وسط المثيل األحمر 

         Nutrient broth                            Oxoid (England)وسط المرق المغذي 

         Citrate agar                 Simmon Himedia (India)وسط سيمون سترات 

 Manitol  Salt agar Himedia ( India )                   الملحي المانيتول اكار

  :الكواشف والمحاليل  3-1-4

 اثناء فترة الدراسة ( 3-4) جدولاستخدمت الكواشف والصبغات المدرجة في 

 في الدراسة المستخدمة الكواشف والمحاليل ( 3-4) جدول 

 

 Antibiotics  الحياة مضادات   5-1-3    

استعملت  ( CLSI,2016 ) واقطار منطقة التثبيط القياسية المستعملةاقراص مضادات الحياة 

 .(   3-5جدول ) المبينة في ال اقراص مضادات الحياة 

 المجهزةالشركة  اسم الكاشف / المحلول
 Gram stain Solution                       Syrbio (S.A.R)   محاليل صبغة كرام 

 Kovac's Indole Reagent                      Himedia (India) كاشف االندول 

 Methyl red B.B.H(England)                                    كاشف احمر المثيل

 Voges-Proskauer Vp1-Vp2 بروسكاور    كاشف فوكس 

Himedia (India) 

 Normal Salain Shahid Ghazi (IRAN)                       فسيولوجي  ملحي محلول

     Oxidaseاالوكسيديز  كاشف

tetramethyl-P-phenylene-diamine dihydrochlorid 

Hi Media( India )  



 22                  الفصل الثالث : المواد وطرائق العمل

 
 المستخدمة اثناء الدراسة حياةأقراص مضادات ال (  3-5) جدول 

القرصالمضاد في  تركيز                                                                

مضادتركيزال الرمز المضاد الحيوي  
µg/disc 

 المنشأ

Nalidixic acid NA 30 Turkey 

Tetracycline TET 30 Turkey 

Cefotaxime CTX 30 Turkey 

Aztreonam  ATM 30 Turkey        

Co-Trimoxazol SXT 25 Turkey 

Amikacin AK 30 Turkey 

Tobramycin TOB 10 Turkey 

Gentamicin GN 10 Turkey 

Ciprofloxacin CIP 5 Turkey 

 

   Antibiotic Powdersمساحيق المضادات الحياتية  6-1-3

 الحالية في الدراسة (  3-1-6) الحياة  المبينة في الجدول  مضادات استعملت مساحيق       

 ( مساحيق مضادات الحياة6-3جدول )

 الشركة المصنعة و ) المنشأ (                  المضاد                 

Cfotaxime   Barcelona(Spain) 500 mg 

Ciprofloxacin         Aversa - Rational (Georgia ) 500 mg 

Julmentin (Amoxillin 875mg 

-Clavulanic acid 125mg )          

Julphar ( U. A. E. ) 1000 mg 

 

 مواد متفرقة أخرى  1-3- 7

 . التعليمي العام بعقوبة مستشفى ( مجهز من مصرف الدم/ABدم بشري صنف ) اكياس
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  Methods العمل قائطر  2-3

                                               Sterilization   methods  التعقيم قائطر  1-2-3

 ما جاء فيفي الدراسة حسب  عملة المحاليل و الكواشف و الصبغات المست تم تحضير      

 (Ray and Rayan ,2004 عقمت تلك التي تحتاج إلى تعقيم بجهاز المؤصدة , )Autoclave 

بينما  عقمت المواد االخرى   2باوند/انج 15دقيقة و تحت ضغط  15ْم لمدة 121عند درجة حرارة 

ت الحرارة العالية مثل اليوريا و المضادات الحياتية بالترشيح التي تتعرض للتلف عند درجا

واد الزجاجية فقد عقمت مأما ال .مايكرومتر 0.45بقطر Millipore Filterبمرشحات دقيقة  

 .ْم و لمدة ساعتين180بالفرن الكهربائي عند درجة حرارة 

   Solutions and Reagent والكواشف المستعملة المحاليل 2-2-3

  x 108)) Macfarland  Standerd 1.5القياسي العكرة ثابت محلول 1-2-2-3

 , Vandepitt et al. , 2003 and Baron) ر المحلول حسب ما ورد فييحضتم ت       

,1994 ;  Finegolg) :كما يلي 

المركز الى كمية  مل من حامض الكبريتيك 1% حضر بإضافة  1: حامض الكبريتيك  محلول أ 
 مل .100من الماء المقطر ثم أكمل الحجم بالماء المقطر الى 

مل من  100غم من كلوريد الباريوم في  1.175: محلول كلوريد الباريوم. حضر بإذابة محلول ب
مل من محلول ب  في انبوبة نظيفة  99.5أ( مع (من المحلول مل   0.5الماء المقطر. مزج

األنبوبة جيدا" قبل كل  وجافة وذات غطاء محكم لمنع التبخر و تحفظ بالظالم. تمزج محتويات
 استعمال.

  Physiological Saline Solution فسلجيال المحلول الملحي  2-2-2-3 

  محلول ثابت العكرة القياسيلتخفيف عينات العزالت البكتيرية ومقارنتها مع  لعمل المحلو است      

McFarland  Standard   . حسب ما جاء فيب بالمختبرتحضيره  إلى باإلضافة (Forbes et 
al.,2002 90غم من كلوريد الصوديوم في  0.85( وذلك الستعماله في اجراء التخافيف بإذابة  
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لحين ° م4 , وحفظ بدرجة حرارة  بالمؤصدةمل , عقم 100مل ماء مقطر ثم اكمل الحجم الى 

 االستعمال.

   Gram Stain Solutionمحاليل صبغة كرام 3-2-2-3

المتكونة من محلول صبغة  حسب تعليمات الشركة المجهزةمحاليل صبغة كرام  استعملت
في تصبيغ  استعملت البلورات البنفسجية ومحلول االيودين والكحول المطلق وصبغة السفرانين اذ

البكتيرية لمالحظة خواصها وصفاتها المجهرية وتصنيفها  المزارع الشرائح الزجاجية المحضرة من 
 . الى موجية وسالبة لتلك الصبغة

 Crystal Violetمحلول البلور البنفسجي  4-2-2-3

لتر من يمل 100في  Crystal Violetغم من  1بإذابة  1%ر المحلول بتركيز يحضتم ت      

تمة و خزن في درجة و عقم المحلول بطريقة الترشيح و حفظ في قنينة زجاجية مع الماء المقطر ,

 . Biofilmالحية  األغشية لتصبيغ (and Silverton Backer,  (1985حرارة الغرفة

   Antibiotic  Solution  الحياة مضادات محاليل  5-2-2-3

   لكل من مضادات %1بتركيز نهائي مقداره (  Stock Solution) ُحضرت محاليل خزينة

Azithromycin - Ciprofloxacin         -  (-Clavulanic acid 125mg     Julmentin 

(Amoxillin 875mg   مل من الماء  المقطر , ثم اكمل   90غم من المضاد في 1بأذابة
 0.22مل بعدها عقمت المحاليل بالترشيح بواسطة مرشحات دقيقة ذات اقطار   100الحجم الى 

 .  ( ( CLSI , 2016 باالعتماد على  لحين االستعمال ºم4 مايكرومتر وحفظت بدرجة حرارة 

 (:10 %محلول الفورمالديهايد ) 6-2-2-3

مللتر من  250( بإضافة Backer and Silverton,1985ر حسب ما ورد في )يحضتم ت        

مللتر من الماء  400غم من كلوريد الصوديوم في  8.5و 40% بتركيز  محلول الفورمالديهايد
, حفظ في 4%المقطر وأكمل الحجم إلى لتر واحد من الماء المقطر للحصول على تركيــز نهــائي 

 لحين االستخدام. °م 25جية معقمة في درجة حرارة الغرفة قنينة زجا
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 شف المستخدمة في تشخيص البكتريا:ألكوا 2-7- 2-  3

 . (and Steel,2004 Cawonفي) جاء ما حسب المستعملة الكواشف حضرت        

 Catalase Reagentكاشف أنزيم الكاتاليز   1-7-2-2-3  

مل من الماء  9% مع 30مل من بيروكسيد الهيدروجين المركز  1من خلط  هر يحضتم ت        
% بيروكسيد الهيدروجين, وحفظ في الثالجة في عبوة داكنة , 3للحصول على تركيز  المقطر

 . الدراسة على انتاج انزيم الكاتاليز استعمل للكشف عن قابلية العزالت البكتيرية قيد

 : Oxidase reagentكاشف أالوكسيديز   2-7-2-2-3 

بارافينيلين ثنائي األمين ثنائي هيدوكلوريك  غم من رباعي الميثيل  1ضر آنيا من أذابة  حُ         
Tetramethyl-P-phenylene diamino dihydrochloride  طر مل من الماء المق  90في

مل. أستخدم هذا الكاشف للكشف عن انتاج انزيم   100المعقم ومن ثم اكمل الحجم الى
 األوكسيديز من قبل البكتريا.

 :   Kovac`s reagent  كاشف كوفاك 3-7-2-2-3

 P-dimethyl aminoغم من باراثنائي ميثيل امين بنزالدهايد 10ذابة إحضر الكاشف من       

benzyldehyde   ن حامض الهيدروكلوريك مل م  50مل كحول ايزواميلي ثم اضيف   150في
حتى يكون الكاشف بلون اصفر شاحب, حفظ الكاشف في قنينة معتمة, وأستخدم  ءالمركز ببط

 للكشف عن تكوين اإلندول.

  : Methyl red reagent كاشف أحمر المثيل  4-7-2-2-3 

ثم  %95مل من الكحول األثيلي  300المثيل في  غم من مسحوق احمر  0.1باذابة ضرحُ      
 مل من الماء المقطر.  200أضيف 

 :      Voges - Proskauer reagentكاشف فوكس بروسكور  5-7-2-2-3 

 يتكون هذا الكاشف من جزئين:      
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مل من الكحول األثيلي  100في  α-naphtholغم مادة الفا نفثول    5إذابةمن  الجزء األول:

 المطلق.

 مل. 100الحجم الى مقطر,اكمل البوتاسيوم في ماء غم هيدروكسيد 40 ذابةإمن  :الجزء الثاني 

 

  Culture media    عيةاالوساط الزر  3-2-3

 عية الجاهزةاالوساط الزر 1  -  2-3 -3

( بحسب تعليمات الشركة  3-1-3ُحضرت االوساط الزرعية الجاهزة المذكورة في الفقرة ) 
 ,التركيبة التي سوف تذكر الحقًا  عيةإستثناء بعض االوساط الزر المصنعة والمثبتة على العبوة ب

ساعة  24لمدة   ºم 37وعقمت بالموصدة بعدها ُصبت االطباق وحضنت  بالحاضنة بدرجة حرارة 
 . ين استعمالهالح ºم 4للتأكد من عدم تلوثها ثم حفظت بدرجة حرارة 

 

 عية التحضيريةاالوساط الزر   2-3-2-3
   Blood agar mediumالدم وسط أكار 1-2-3-2-3

لتـــر من  1غـــم من الوسط في37.5 بإذابة ُحضر الوسط بحسب تعليمات الشركة المصنعة       
يقة ثم دق 15لمدة  2باوند/انج 15وضغط ° م 121الماء المقطــر وعقم بالمؤصدة بدرجة حرارة 

ثم صب في  5%بتركيز   ABاضيف اليه دم االنسان صنف º م 45حرارة تـــرك ليبرد لدرجة 
 لحين االستعمال ºم4 معقمة وتركت لتبرد وتتصلب وُحفظت بدرجة حرارة  اطباق

(Cheesbrough ,2006 ; Forbes et al., 2007)   ت الممرضالوسط لزرع ا اهذ عمليستو

الوسط للتحري عن  هذا استخدموكذلك  لدمويالتحلل الدم ومعرفة نوع اعلى تحليل  ليتهاباقر اختبال
 . (Swarming)" اإلنثيالالحركة التموجية "

 

 Urea agar  وسط اكار اليوريا 2-      2-3-2-3

مبدأ االختبار يعتمد على إنتاج الجراثيم لألنزيم المحلل لليوريا الذي يعمل على تحليل اليوريا       
 ureaوماء , وألجراء هذا الفحص استخدم وسط اكار اليوريا األساس   Co2الى أمونيا وغاز 

Agar base ( المستورد من شركةoxoid وحضر حسب تعليمات الشركة المصنعة )  , حضر
حسب التعليمات الواردة من قبل ب Urea Agar baseمل من وسط اكار اليوريا االساس  950

مل  50ْم اضيف اليه 45ْم وتبريده الى 121وبعد تعقيمه بالمؤصدة بدرجة حرارة  ,الشركة المصنعة
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, ثم صب بصورة مايكروميتر 0..5بأوراق ترشيح حجم  المعقمة بالترشيح 0.1%من اليوريا بنسبة 

ولقحت العزالت المراد اختبارها  (Li et al., 2004)مائلة في انابيب معقمة ذات اغطية محكمة 
ساعة ثم قرئت النتائج بعد انتهاء  .4م لمدة 7ْْعلى هذا الوسط ثم حضنت الموائل هوائيًا وبدرجة 

 . (Atlas et al .,1995)فترة التحضين 

 Congo red  وسط احمر الكونغو الصلب 2-3-2-3-3

 -:وكماياتي ( et al., Mathur 2006في )ُحضر الوسط بحسب ماجاء 

غم   10و  وزغم  سكر  05غم من مرق نقيع القلب والدماغ واضيف اليه  37ُحضر الوسط باذابة 
لمدة  ºم121مل من الماء المقطر ثم عقم بالمؤصدة بدرجة حرارة  900اكار الى  –من االكار 

غم / لتر  لوحده  0.8دقيقة واكمل الحجم الى لتر ويتم تعقيم محلول صبغة احمر الكونغو   15
كونه محلول مائي ويتم اضافة محلول الصبغة والسكر معًا الى الوسط المعقم بعد تبريده لبالفلترة 

زج جيدا ثم يصب في اطباق معقمة , استعمل هذا الوسط للتحري عن وم ºم55الى درجة حرارة 
 ( . Biofilm) قابلية المكورات العنقودية على تكوين الغشاء الحيوي 

 Peptone waterوسط ماء الببتون         4-2-3-2-3

 0.5و  غرام من الببتون  2بإذابة   Collee et al., 1996)) في جاءحسب ما بحضر       

مللتر من الماء المقطر, ثم عقم بالمؤصدة بعد أن ضبط األس  100غرام من كلوريد الصوديوم في 

  هذا الوسط الختبار قابلية البكتريا على انتاج االندول .  عملاست،   pH=7  الهيدروجيني له إلى

  Motility media    وسط الحركة5-2-3-2-3 

أكار في كمية -غرام أكار 5 غرام من كلوريد الصوديوم و 5 غرام من تربتون و 10حضر بإذابة     

من الماء المقطر , ثم عقم في الموصدة بعد ضبط مللتر  1000 من الماء المقطر ثم أكمل الحجم إلى

 .   ( (Harley and  Prescott , 1996كما جاء في   7.2األس الهيدروجيني عند 

 

 



 22                  الفصل الثالث : المواد وطرائق العمل

 
  Collection of samplesتجمع العينا   4-3

من المرضى الراقدين   Cathetersاطر المجاري البولية ثعينة ادرار من ق  (135)جمعت       
تشرين  بداية شهر التعليمي  للفترة من العام بعقوبة المركزة في مستشفى القلبية في وحدة العناية

المريض من العمر إذ سجلت المعلومات المتعلقة ب 2017 نهاية شهر شباطولغاية   2016الثاني 
وزرعت العينات على وسطي  (,1في استمارة خاصة )ملحق وغيرها والسكن عينة ال خذأوتاريخ 

ساعة  24لمدة  ºم37بطريقة التخطيط وُحضنت االطباق بدرجة حرارة   الماكونكي و اكار الدم
 . الكيموحيوية و المظهرية هوائيًا , ومن بعدها تم اجراء االختبارات والفحوصات التشخيصية

 :  Samples   Cultureزرع العينات  5-3

, و تم تنقية العزالت ط أكار الدم وسط أكار الماكونكي بشكل مباشر على وس زرعت العينات      
ْم لمدة  37بطريقة التخطيط و حضنت كافة األطباق هوائيًا بدرجة حرارة المغذي كار األعلى وسط 

 قيد الدراسة. عزالتبعدها الفحوصات التشخيصية المظهرية و الكيموحيوية لل نأجريو ساعة , 24

 

    Preservation of bacterial isolatesحفظ العزالت وادامتها 6-3

  Slant Agar الحفظ قصير االمد 1-6-3

المغذي على نحو مائل وبطريقة  لقحت العزالت البكتيرية بعد تشخيصها على وسط االكار
 ºم.ساعة ,وحفظت بدرجة  24لمدة  ºم37التخطيط , وحضنت االطباق على درجة حرارة 

لالستعمال اليومي على ان تجدد العزالت على نحو دوري شهريًا بتنشيطها على وسط المرق 
 .( WHO, 2003المغذي ثم اعادة زراعتها على وسط مائل جديد لضمان بقاء نشاطها )

 

 (  %20رول يالحفظ طويل االمد ) الحفظ في الكليس 2-6-3

% كليسيرول معقم واضيف اليه حجم 40مللتر من  0.5ُحضرت انابيب صغيرة تحتوي 
مماثل من المزروع البكتيري المنقى على وسط المرق المغذي للحصول على تركيز نهائي 

ساعة بعدها حفظت االنابيب  24لمدة  ºم37حضن االنابيب بدرجة وتم  % , 20للكليسيرول 
 ( .Burnett and Crocker ,2005 )  االستعمال لحين(  Deep Freeze)  -20 بدرجة
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 تشخيص العزالت البكتيرية: 7-3

 الكيموحيوية:ري و الصفات المجهرية والفحوصات للتشخيص المظه العزالت البكتيرية أخضعت    

 التشخيص المظهري: 1-7-3

      إذ( 1994 )و اخرون Holt "على ما ورد في شخصت العزالت البكتيرية قيد الدراسة اعتمادا     
عتمادا" على الصفات المظهرية و تضمنت شكل المستعمرات ا ًا شخصت المستعمرات مبدئي

فضال" عن  حجمها على وسط أكار الدم ووسط أكار الماكونكي و رائحتها, و قوامها ,و لونها, و ,
 . على تحليل كريات الدم الحمراء على وسط أكار الدمقدرتها 

   Microscopically examination ةالمجهري الفحص  2-7-3

أخضعت العزالت البكتيرية قيد الدراسة إلى الفحص المجهري من خالل أخذ مسحة صغيرة من     
بصبغة غرام لمشاهدة نوع الصبغة وشكل  المستعمرة و نقلها إلى الشريحة الزجاجية و تصبيغها

 Cawon and  steel ،(2004) Harly ; and Prescott كما جاء في الخاليا و طريقة تجمعها

(2002) . 

   Biochemical Testالكيموحيوية    االختبارات3-7-3 

 الوسط على النامية البكتريا تشخيص لغرض حيويةالكيمو  ختباراتااال من عدد أجريت         
 .steel( 2004 )و Cawon في ورد لما وفقا   لنموها زمةالال المدة وهي ساعة 24 بعد الغذائي

 Catalase test أنزيم الكاتاليز اختبار1-3-7-3 

تم نقل جزء من إذ نتاج أنزيم الكاتاليز إللكشف عن قدرة البكتريا على  االختبارهذا  عملأست       
المزروع البكتيري من وسط األكار المغذي إلى شريحة زجاجية نظيفة و جافة و معقمة باستعمال 

من كاشف بيروكسيد  اتقطر  بضع ووضع فوقها (،Wooden  Sticksالعيدان الخشبية المعقمة ) 
شريحة يعد ظهور فقاعات هوائية على سطح الو ماصة باستور,  عمال%باست3الهيدروجين بتركيز 

 . على إيجابية الفحص الزجاجية دليالا 
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   Test  Oxidaseانزيم  األوكسديز  اختبار 2-3-7-3

 نتاج أنزيم السيتوكروم  اوكسيديز إللكشف عن قدرة البكتريا على  االختبارهذا  عملأست      
Cytochrome  Oxidase) ,) على ورقة ترشيح دائرية و نظيفة موضوعة على  االختبارأجري و

طبق بتري  من خالل نقل جزء من المستعمرات النامية على األكار المغذي الى ورقة الترشيح ومن 
فوق المستعمرات الموضوعة و خلطها مع المستعمرات  من كاشف األوكسيديز 2-3ثم وضع 

ثانية عند مالمسة الخاليا  (10-15)بالعيدان الخشبية المعقمة . ظهور اللون البنفسجي خالل 
 . أن النتيجة موجبة للفحصدليُل على البكتيرية لكاشف االوكسيديز 

  Indole Testاألندول  اختبار 3-3-7-3

للكشف عن وجود األندول ,الذي يعد أحد نواتج أيض الحامض  االختبارهذا  عملأست        
, إذ لقح وسط  Tryptophanaseاألميني  تربتوفان  نتيجًة المتالك البكتريا ألنزيم التربتوفانيز 

بمزروع العزالت قيد الدراسة ,حضن ( 3-2-3-2-4)  المحضر في فقرة ماء الببتون السائل 
  Kovacsقطرات من كاشف كوفاكس  5ساعة ,ثم أضيف  24ْم لمدة  37الوسط بدرجة حرارة 

Reagent    مراء تعد النتيجة موجبة عند ظهور حلقة حإذ , االختبارعلى السطح الداخلي ألنبوبة
 .خالل ثوان من إضافة الكاشف 

 :   Methyl red testأحمر المثيل اختبار -4-3-7-3

نتاج كميات كبيرة من أحماض إللكشف عن قدرة البكتريا على  االختبارهذا  عملأست       
بمزروع   MR/VPنتيجة أيض الكلوكوز , إذ لقح مرق   Formicأو الفورميك   Lacticالالكتيك 

قطرات من كاشف  5ساعة ,ثم أضيفت  48-72ْم لمدة  37للعزالت قيد الدراسة ,حضن بدرجة 
 .ر اللون إلى أحمر النتيجة موجبة عند تغي دأحمر المثيل , تع

 : Voges – Proskaur test فوكس بروسكار اختبار 5-3-7-3

 ون(ي)أسيت كاربينول مثيل ة البكتريا على انتاج استيلهذا االختبار للكشف عن قدر  عملاست    
Acetyl methyl carbinol   إذ لقح مرقMR/VP , هحضنوتم بمزروع العزالت قيد الدراسة 

نظيفة و معقمة,  اختبارمل من العالق إلى انبوبة  1ساعة .نقل (48-72)ْم لمدة 37بدرجة حرارة
مل من محلول  0.2( متبوعاا بVp1مل من محلول الفانفثول )كاشف  0.6 أضيف اليها
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تعد النتيجة موجبة عند و بلطف ,  األنبوبةمع رج ( Vp2% )كاشف 40هيدروكسيد البوتاسيوم 
 .      دقيقة15حوالي  دظهور اللون األحمر بع

 :  Citrate Utilization test السترات استهالك اختبار 6-3-7-3

 ْم لمدة  37حضن بدرجة حرارة و  ستريت –زرعت العزالت قيد الدراسة على مائل وسط سيمون     

 . ستهالك الستراتالساعة ,تعد النتيجة موجبة عند تحول لون الوسط من األخضر إلى األزرق 24

 : Motility  Testالحركة  اختبار 7-3-7-3

( 3-2-3-2-5) فقرة المحضر فيالحركة  اختبارلقحت األنابيب الحاوية على وسط          

سم مع مراعاة عدم دخول الطعنة الى قعر  3بطريقة الطعن على أن تكون مسافة الطعنة بحدود 

النتيجة موجبة عند  دساعة , تع 24-48ْم لمدة  37األنبوب , حضنت األنابيب بدرجة حرارة 

 ظهور تضبب حول الطعنة و أن البكتريا لها القدرة على الحركة.

 :  بكترياالة في التحري عن بعض عوامل الضراو  8-3

 :Haemolysin Productionعن إنتاج الهيمواليسين   كشفال 8-31-

البكتيري بزرع هذه  تم الكشف عن قابلية العزالت البكتيرية قيد الدراسة على إنتاج الهيمواليسين 
, حضنت  االطباق بعد التلقيح  (3-2-3-2-1المحضر في فقرة ) العزالت على وسط اكار الدم 

 (.Atlas et al.,1995) 24ولمدة ° م37في درجة حرارة 

     Bacteriocinاختبار إنتاج البكتريوسين   2-8-3 

  Guptaحسب ماجاء في و Method Well Diffusion الحفرطريقـة االنتشار فـي    
, اذ زرعت  قيد الدراسة ابكتريالللكشف عن انتاجية البكتريوسين في راشح   (1998)واخرون

ار بمليلتر من لقاح مزارع عزالت بكتريا االخت 1.0بنشر  االطباق الحاوية على وسط االكار المغذي
8باستخدام الناشر الزجاجي المعقم )كال على حدة( بعد ان ثبت عدد الخاليا المزروعة بمقدار 

01 
شح مايكروليتر مـن را 011خلية / مليلتر ,  بعمل ثقوب على سطح الوسط ملئت كل حفرة بـ 
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 42م لمدة 73ْبدرجـة حـرارة  و حضنت بعدهـا االطباق  قيد الدراسة  ابكتريالالمزرعة السائلة لعزالت 

االكار   وسطساعة. قيست مناطق التثبيط حول الحفر وقورنت مـع معاملة السيطرة الحاوية على 
 غير الملقح بالبكتريا . المغذي 

 : Swarmingظاهرة األنثيال  اراختب3-8-3  

ظاهرة األنثيال وأجري  ستخدم هذا األختبار للكشف عن قابلية العزالت قيد الدراسة على أمتالكهاا
   2000) ) جماعتهو  Liaw الفحص باستخدام طريقة االوساط الزرعية الصلبة واتبعت طريقة هذا

  بطريقة البقعبالعالق البكتيري  (3-2-3-2-1المحضر في فقرة ) لقح وسط اكار الدم حيث 
 م37االطباق بدرجة حضنت و  ( مايكروليتر من العالق البكتيري 10الطبق بـ )   لقح مركز و

 دل على ان النتيجة موجبة .يظهور حركة التموج ) االنثيال ( ان  ,ساعة 18ولمدة 

  :Urease testاختبار إنتاج أنزيم اليوريز   4-8-3 

 لقحت االنابيب الحاوية على وسط اكار اليوريا فقرة  اذ  (Liaw et al.,2000 ) واتبعت طريقة
( 24لمدة ) ° م(37والتخطيط على المائل ثم حضنت بدرجة )بطريقة الطعن  (,2-2-3-2-3 )

 ر.دل تحول لون الوسط الى الوردي على إيجابية االختبا ساعة.

 : Biofilm إختبار تكوين الغشاء الحيوي   5-8-3

-أ  Congo-red Method   حمر الكونغوطريقة ا 

مل من 0الى انبوبة اختبار حاوية على  االكار المغذيمستعمرة مفردة نقية على وسط  نقلت   
طة المازج قورنت  االجيد بوسوبعد المزج  (3-2-1-1محلول الملح الفسلجي المحظر في الفقرة )

ولقح وسط الكونكوريد المحظر في  (3-2-1-2المحضر في الفقرة ) 0.5عكورته  بعكورة ماكفرالند
ساعة  48- 24ولمدة   °م 37نت االطباق في درجة حرارة  ضوح (3-2-3-2-5الفقرة )

اما النتيجة السالبة , ,النتيجة موجبة عندما تظهر المستعمرات سوداء اللون مع كثافة بلورية جافة
 ,Mathur etal., 2006 ) ,.1989   . (Freeman et al فتبقى المستعمرات وردية اللون
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 إختبار تكوين الغشاء الحيوي  بطريقة االليزا: - ب

 -:آلتيوكا (2003) واخرون Sandoe حسب الطريقة التي أشار إليهابأجري هذا اإلختبار     

( ساعة , ثم لقحت بأنابيب حاوية على 24-48بعمر ).البكتريا( مستعمرات من 3-4نقلت ) 1-
لمدة ° ( م37)الدماغ ووضعت في الحاضنة بدرجة حرارة -( مللتر من مرق نقيع القلب10-5)
 ( ساعة.24)

نبذت األنابيب مركزيًا للتخلص من الوسط والحصول على المعلق الجرثومي. غسلت الخاليا  2-
 بالمحلول الملحي الفسيولوجي المعقم مرتين.

 Flat-bottomed tissue)الدماغ في -( مايكروليتر من مرق نقيع القلب180وضع ) 3-
culture plate)( مايكروليت20, وخصصت لكل عزلة حفرتين ثم أضيف ) ر من المعلق الجرثومي

 (200المحضر إلى الحفر المخصصة لكل عزلة. وتركت ثالث حفر كسيطرة, إذ وضع فيها )
 .مايكروليتر من وسط مرق نقيع القلب والدماغ غير الملقح

( م لمدة º37ثم حضنت بدرجة حرارة ) Para Film)غطي الطبق بورقة نظيفة والصقة ) 4- 
 ساعة. (24)

( 200مثبتة عند ) (Micropipette)في الحفر بوساطة ماصة دقيقة  توافرأزيل الوسط الم 5-
( 300مايكروليتر ثم غسلت الحفر مرة واحدة باستخدام المحلول الملحي الفسيولوجي وبمعدل )

 (.ELISA-washerمايكروليتر وباستخدام غاسل منظومة االليزا )

( مايكروليتر لكل 200( بمعدل )3-2-2-6( فورمالديهايد المحضر في الفقرة ) 10%وضع ) 6-
حفرة لتثبيت الغشاء الحيوي المتكون من العزالت الجرثومية على السطوح الداخلية لحفر الصفيحة 

( م, ثم أزيل الفورمالديهايد من جميع º25( دقيقة في درجة حرارة الغرفة )30وترك الطبق لمدة )
 ر.( مايكروليت200)باستخدام ماصة دقيقة مثبتة عند  الحفر

في درجة حرارة  آلتيبشكل مقلوب إلى اليوم ا هقلب الطبق على قطعة شاش نظيفة ووضع 7-
 الغرفة.
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( 200( بمعدل )3-2-2-4المحضر في الفقرة ) Crystal violet)) البلور البنفسجي أضيف 8-

 مايكروليتر لكل حفرة لتصبيغ الغشاء الحيوي المتكون.

( عند طول موجي ELISA readerمنظومة االليزا ) قارئباستخدام  ضوئيةقرأت الكثافة ال 9-
 ( نانوميتر.590)

  :β-Lactamase ProductionTest عن إنتاج أنزيم البيتاالكتاميزلكشف ا 6-3

 تحضير العالق البكتيري  1-6-3 

( مايكروليتر 150( مل من محلول الملح الفسلجي بـ )5تحوي كل منها على ) لقحت أنابيب إختبار
( ساعة للعزالت قيد الدراسة , 18من مزارع بكتيرية منماة في وسط نقيع الدماغ والقلب بعمر)

(خلية/مل ,وذلك بعد  108مزجت بمازج وبذلك تم تحضير عالق بكتيري بتركيز تقريبي  للخاليا )
 مقارنة عكرة النمو المتكونة مع عكرة محلول ثابت العكرة القياسي المحضر حسب الفقرة 

جراء العدد الحي للخاليا  في المحلول .  2-1-2-3)   ( وا 

-Extended Spectrum βعن أنزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف كشفال 2-6-3 

Lactamase  (ESBLs)  :       

للتحري .Disc Combined  (Jarlier et al., 1988) دمجةاستخدمت طريقة األقراص الم  
 وكاالتي: ( CLSI،2011 )عن أنزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف وذلك حسب ما جاء في 

من العالق مل 0.1 ( ونشر  3-6-1حضر العالق البكتيري للعزالت قيد الدراسة وفق الفقرة )  .1
المعقمة على أطباق حاوية على وسط مولر هنتون  Swabالبكتيري  بوساطة المسحة القطنية 
 دقائق لتجف. 10بصورة كاملة , تركت األطباق لمدة 

في وسط الطبق الزرعي  μg) ,( Cefotaxime 30المضاد الحياتي  ين منوضع قرص .4
 سم. 3على بعد  , الملقح . بعد ذلك رتبت أقراص المضادات الحيوية

  Amoxicillin/ Clavulanic acid مايكروليتر من المحلول الخزين لمضاد 5وضع  .ْ

 Cefotaxime .الى واحد من اقراص المضاد    3-2-2-5المحضر في فقرة 
 ساعة. 18-24مئوية ولمدة  37حضنت األطباق عند درجة حرارة  ..
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مايكروليتر حول  5على ن حدوث أتساع في منطقة التثبيط إوبمالحظة مناطق التثبيط ف .0

مقارنة مع مع قرص Amoxicillin/ Clavulanic acid مع  Cefotaxime  القرص
Cefotaxime دليل على النتيجة الموجبة أي أنتاج العزلة لألنزيم. ESBLs   

 
  Antibiotic suscepitibility test          الحساسية للمضادات الحيوية فحص    7-3 

 9استخدم لذلك  إذ اتيةاجري فحص الحساسية باستخدام طريقة اقراص المضادات الحي
 :(Morello et al., 2006) ضاداتمع من الانو ا

 ساعة  24مستعمرات من مزارع بكتيرية نقية بعمر 3-2مل من وسط المرق المغذي بـ  5لقح  .1
 ساعة . 24لمدة ° م37رجت االنابيب جيدًا, وحضنت بالحاضنة بدرجة  .4
 ×1.5قورنت عكورة النمو بعكورة المحلول ثابت العكرة القياسي العطاء عدد تقريبي مساوي  .ْ

 خلية / مل.108
 5مل من العالق البكتيري ونشر على وسط اكار مولر هنتون, ترك الطبق لمدة   0.1نقل  ..

 غرفة لحين جفاف المزروع . دقائق بدرجة  حرارة ال
 9نقلت اقراص المضادات الحيوية الى سطح الوسط الزرعي بوساطة ملقط معقم بمعدل  .0

 اقراص لكل طبق . 
ساعة قيست بعدها اقطار مناطق التثبيط حول  18-24لمدة ° م37 حضنت االطباق بدرجة  .6

حسب  intermediate(I)متوسط  او (R( او مقاومة )S,عدت البكتيريا حساسة ) كل قرص
 . ( CLSI,2016 )المواصفات القياسية الواردة في 

 
  Minimal-Inhibitory Concentration تحديد التركيز المثبط االدنى 8-3

-في وسط مولر(  Double dilution method) اتبعت طريقة التخافيف المتسلسلة المتضاعفة 
 -:وكما يأتي (  2006 )واخرون  Morello هنتون الصلب وحسب ماجاء في 

( مايكروغرام / مل لكل من  0.5-1024كيز متسلسلة متضاعفة تراوحت بين ) احضرت تر  -0
( باضافة نسب مختلفة من المحاليل Cefotaxime , Ciproflaxcin مضادات الحياة )

هنتون الصلب المعقم -لتلك المضادات الى وسط مولر(  Stock Solutions) الخزنية 
  .ºم45والمبرد الى 
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رجت االنابيب جيدا بعد اضافة المضاد , وصبت في اطباق معقمة وحفظت بدرجة حرارة  -4

 ساعة .24-48 لحين االستعمال واستعملت خالل  ºم .الثالجة 
 ولوجي المعقم .يُحضرت التخافيف العشرية لمزارع البكتريا باستعمال المحلول الملحي الفس -ْ
اعاله بواسطة ماصة دقيقة ولقحت به اوساط في  2-10مايكروليتر من التخفيف  5سحب  -2

 مضادات الحياة .
كررت العملية للمزارع كافة بالتسلسل ) مكررين للتركيز الواحد ( , وتركت االطباق لتجف  -5

في درجة حرارة الغرفة قبل قلب االطباق , وحسب التركيز المثبط االدنى على انه اقل تركيز 
 الحضن .يمنع ظهور النمو البكتيري بعد عملية 

 اليه وتمثل اقل تركيز يمكن يصل(  Break point) قورنت النتائج  مع نقطة التوقف  - -6
 المضاد في المصل ليعطي اعلى فعالية وبعده يصبح مقاومًا وباالعتماد على

( 2016،CLSI ) . 
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 Results   &   Discussion       النتائج والمناقشة

 العزل والتشخيص 1-4

 : Isolation العزل1-1-4 

عينة ادرار من المرضى الراقدين في   (135)البالغ عددها   اإلدرارتم جمع عينات            

تشرين الثاني  بداية شهروحدة العناية القلبية المركزة في مستشفى بعقوبة التعليمي  للفترة من 

مرية مختلفة تراوحت لفئات ع بالستيكية اطرقثمن  اذا 2017 نهاية شهر شباط ولغاية  2016

عينة من   04عينة من االناث و    08 بواقع  من الذكور واالناث سنة 04-04سن  بيناعمارهم 

ساعات وذلك لكون العينات التي  6-4طرة بـ قسأذ جمعت العينات بعد وضع انبوب ال الذكور .

 طرةسعلى ان انبوب القدليل هذا و   تجمع بعد فترة اطول كان يالحظ فيها نموأ جرثوميأ كثيفأ

 وكذلك بعد التاكد من اصابتهم بالتهاب المسالك قد يشجع على نمو البكتريا وازدياد اعدادها 

 . UTIsالبولية  

عينة ادرار من  135تم التحري عن وجود البكتريا المسببة لخمج المسالك البولية وذلك في   
 زلةع 110قثاطر المسالك البولية اذ كان عدد العزالت التي اعطت نتيجة موجبة للزرع البكتيري 

 كما موضح في جدول  الذكور من ( 94)االناث و ( عينة من 17بواقع )  % 81.4بنسبة 
. وتقترب هذه  18.6 %بنسبة 52عدد العزالت التي اعطت نتيجة سالبة هوكانت  بينما . (0-7)

 , % 78.6( أذ كانت النسب 2007والعجيلي ) 2013)ي )موسو النتيجة من نتائج كل من ال
( اذ كانت 2013) AL-Kubaisy ة النتائج عن نتائج الباحثوأختلفت % على التوالي, 78.2
وقد يعود السبب    %(3.83)( اذ كانت النسبة  5470و الباحث النعيمي )  (32.6 %)   النسبة

 اخذ قبل الحياة مضادات تعاطوا قد المرضى كونل  الى االختالفات في حجم وبيئة وطبيعة العينة
قد تكون او  , (0242العبدلي,) العينة في البكتري النمو ظهور عدم الى  ي قد يؤدي الذ العينات
او تكون بكترية  كان تكون فايروسات او طفيليات او فطريات ن اصابة غير بكتيرية عناتجة

 الهوائية
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  (Brooks et al.,2007  ) المسالك  المصابات باخماج. وبينت هذه الدراسة ان نسبة  االناث
وهذه النتيجة تتفق مع  ( % 14.8الذكور هي )االصابة في نسبة   ( % 05.2)البولية كانت 
وقد يعزى سبب ارتفاع % ( ونسبة 88االناث )االصابة في كانت نسبة  اذ(  5442الباحثة احمد )

 يكون االناث عند UTIs البولية المسالك خماجبأ االصابة معدل إن إلى باإلناث اإلصابةنسبة 
 فيما يخص اما,  ( (Raka et al., 2004 حليلاال قصرك والتشريحية الهرمونية االختالفات بسبب

في االعمار الصغيرة نتيجة  تكون مرتفعة  المسالك البولية  خماجبا الذكورفي  صابةاإلالعمر فان 
في  صابةإلاتزداد نسبة فبعد سن الخمسين اما  اصابتهم بتشوهات خلقية في المسالك البولية 

التي لم تعد تفرز المواد المثبطة لنمو البكتريا مقارنة بخمج البروستات  أصابتهمالذكور نتيجة 
 8 (Kelley et al, 2009) باألشخاص الذين ال يعانون من التهاب البروستات 

 ونسبها المئوية البولية بين الذكور واإلناث سالكالم خماجااإلصابة ب عدد ( 1-4جدول )  

 الزرع السالب  الموجب  الزرع   عدد العينات الجنس

 % العدد % العدد % العدد

 17.4 71 82.5 17 63.7 86 اإلناث

 20.4 71 79.6 94 36.3 94 الذكور

 7411 51 4719 771 100 135 المجموع

 

 of isolates bacteria identificationالعزالت البكتيرية  تشخيص 2-1-4

كما مبين في الموجبة والسالبة لصبغة كرام و في هذه الدراسة تم عزل ستة انواع من البكتريا و 
بشكل اولي على وسط اكار الدم واكار  البكتريا السالبة لصبغة كرامشخصت ( 45-جدول)

 الماكونكي وباالعتماد على الصفات التشخيصية والتفريقية الخاصة بكل نوع من انواع البكتريا
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 P. aeruginosa وبكتريـا   P. mirabilisوبكتريـا  E. coli  كتريـاخصـت كـل مـن بش    
عزلها وتنقيتهـا مـن بعـد S. epidermidis وبكتريـا   S. aureusبكتريا و   K.penumoniaوبكتريا 
 والزرعيـــــة الشـــــكلية الصــــفاتو  للخاليــــا البكتيريـــــ الصـــــفات المجهريـــــة اعتمـــــادا  علــــى  االدرار عينــــات

التــــي تســــتخدم  الكيموحيويـــة االختبــــاراتو  وارتفاعهـــا وحافاتهــــا ولونهــــا المســـتعمرات حجــــم والمتضـــمنة
 Cowan and) لغــرت تشــخيص كــل بكتريــا والمطابقــة لمــا ورد فــي انظمــة التشــخيص المعتمــدة

Steels , 2004) .  
وسط اكار الدم واكـار المـاكونكي وباألعتمـاد علـى بعـت الصـفات  على البكتريا شخصتاذ 

التفريقيـة الخاصــة بكــل نـوع مــن انــواع البكتريـا , فقــد تــم تشـخيص األنــواع المختلفــة مـن البكتريــا التــي 
 . المجاري البولية خماجا تسبب
بلـون وردي علـى وسـط اكـار المـاكونكي  Escherichia. coliقـد أظهـرت مسـتعمرات بكتريـا ف      

نتيجـــة تخميرهـــا لســـكر الالكتـــوز ,وصـــلبة, ومتوســـطة الحجـــم ,ومحدبـــة , وجافـــة , ومنتظمـــة وســـالبة 
الختبــار االوكســـيديز , موجبـــة الختبـــار للكاتـــاليز ,ســالبة لفحـــص اليـــورييز وموجبـــة لفحـــص االنـــدول 

 هــروأظبروســكار وغيـــر قــادرة علـــى اســتهالك الســـتريت -والمثيــل األحمــر ,ســـالبة الختبــار فـــوك 
وسـط  النقيـة علـى المسـتعمرات مـن مـأخوذة لمسـحة غـرام ملـون صـبغة إجـرا   بعـد ألمجهـري الفحـص

   .  االكار المغذي بان خالياها سالبة لملون غرام وذات شكل عصوي قصير وغير مكونة لالبواغ
( Swarmingظاهرة الحركة التموجية ) باعتماد  Proteus mirabilis شخصت بكترياو 

وكذلك مستعمراتها  شاحبة على وسط اكار , على وسط اكار الدم بوصفها صفة تشخيصية اولية 
واستهالكها الببتون مصدرا للنتروجين وانتاج مواد  الماكونكي بسبب عدم تخميرها سكر الالكتوز

الوسط الذي بدوره يؤثر في كاشف االحمر المتعادل  (pH)ايضية تزيد من قيمة الرقم الهيدروجيني 
(Neutral red)  مما يتسبب في جعل لون المستعمرات شاحبا  , وعلى الرغم من ان هذه الصفة

 اكيدية مع ظاهرة الحركة المتموجةمشتركة مع اجنا  بكتيرية اخرى اال انها ت
  (Liaw et al., 2000) . ي تكون مشابهة لرائحة السمك البكتيري الت فضال عن رائحة النمو

تكون سالبة لصبغة كرام , موجبة للكاتاليز,  ,(Greenwood et al.,2000) على الوسط نفس 
متحركة, سالبة لفحص االندول , موجبة لفحص المثيل األحمر, سالبة لفحص وسالبة لالوكسديز, 

 ( . et al. , Ong 2008)  بروسكاور سالبة لفحص الستريت وموجبة لفحص اليوريز -فوك 
فقد شخصت على وسط اكار الماكونكي بكون    Klebsiella pneumoniaeاما بكتريا       

مستعمراتها دائرية كبيرة الحجم, ذات حافات منتظمة وردية اللون وذات قوام مخاطي المتالكها 
اما مستعمراتها على اكار الدم فكانت شفافة لماعة غير قادرة  , وتكون غير منتظمة , محفظةال

أعطت نتيجة سالبة في فحص االندول وموجبة ( , كما  (Levinson, 2004على تحلل الدم  
استهالك لفحص أحمر المثيل , كما اعطت نتيجة موجبة في كل من فحص الفوك  بروسكاور, 
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أوضحت حركة فكانت سالبة لفحص الحركة , كما اليوريز, اما بالنسبة لفحص ال السترات, وفحص
نتائج الفحص المجهري للشرائح المحضرة لتلك المستعمرات وباستخدام التصبيغ بطريقة غرام انها 

    .                                                    عصيات قصيرة سالبة لملون غرام اتخذت هيئة مفردة أو مزدوجة أو بشكل سالسل قصيرة
دائرية, ملسا , وتكون  Pseudomonas  aeruginosa فيما كانت مستعمرات بكتريا        

( على وسط أكار الدم, تنمو على (β Beta-hemolyticمستعمراتها محللة للدم تحلال من نوع 
غير مخمرة لسكر الالكتوز إذ تكون شاحبة وخضرا  اللون النتاجها  وسط  الماكونكي وتظهر

 , لها رائحة تشب  رائحة العنب المتخمر, كما تكون البكتريا سالبة لصبغة كرام pyocyaninصبغة 
غير مكونة للسبورات, موجبة في فحص االوكسديز والكاتاليز , موجبة لفحص  عصوية الشكل

بروسكاور وموجبة لفحص  -فوك  الحركة, سالبة لفحص االندول والمثيل األحمر وفحص 
  .et al.,  (Brooks, (2004 ز ) سالبة او موجبة (لفحص اليوريتغايرة ذات نتيجة م الستريت

 UTIsالتشخيص المجهري والكيموحيوي للبكتريا السالبة المعزولة من 4-2) جدول )         
 

 نوع البكتريا                  

 

 نوع االختبار      

Escherichia 

coli 

Proteus 

mirabilis 

Pseudomonas  

aeruginosa 

Klebsiella 

pneumoniae 

 - - - - صبغة غرام

 + + + + اختبار انتاج انزيم الكاتاليز

 - + - - اختبار انتاج انزيم االوكسيديز

 - - - + اختبار انتاج االندول

 + - + + اختبار المثيل األحمر

 + - - - بروسكار -اختبار فوكس 

 + + /+- - اختبار استهالك الستريت

 - + + + اختبار الحركة

 + /+- + - اختبار اليورييز

        : نتيجة متغايرة( -(+/: داللة على سلبية الفحص  (-): داللة على ايجابية الفحص       (+)
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رية التابعة لجن   يتم تشخيص العزالت البكت مراكلبكتريا الموجبة لصبغة ااما   
Staphylococcus  sp  من خالل مالحظة شكل خالياها اعتمادا على صفاتها المجهرية

فقد وجدت خاليا كروية الشكل عنقودية الترتيب  وانتظامها وطريقة ترتيبها وتلوينها بصبغة كرام
واخضعت العزالت البكتيرية . موجبة لصبغة كرام   Grape Like Shape عناقيد العنبتشب  

شخصت بكتريا المكورات العنقودية  Staphylococcusللتفريق بين انواع  للفحوصات الزرعية
مالحظة صفات مستعمراتها على وسط مظهريا  عن طريق  Staphylococcus aureus الذهبية

التي ظهرت بشكل مستعمرات كريمية  اغار الدم وذلك ألنها ثبطت على وسط آكار الماكونكي
ملم ذات  1 – 3اقطارها ما بين  م تراوحتالى كبيرة الحجفظهرت مستعمرات متوسطة  فاتحة اللون

 . ومحاطة بهالة شفافة  ةحافات منتظمة وملسا  ومحدبة ولماع

فقد امتازت بمستعمرات بيضا  اللون على وسط  epidermidis Staphylococcusاما بكتريا    
 , كما وشخص النوعان باالعتماد على مالحظة نوع التحلل الدموي على وسط اغار الدم  الدم آكار

بانتاجها انزيم الهيمواليسين وتعطي تحلال  من النوع الكامل حول  S. aureusبكتريا  إذ تمتاز
إذ يالحظ وجود هالة شفافة حول المستعمرة البكتيرية  β-hemolysisالمستعمرة البكتيرية يعرف بـ 

فال تنتج انزيم الهيمواليسين وال  S. epidermidisنتيجة لتحلل الدم المضاف للوسط  اما بكتريا 
 .γ-hemolysis (Holt et al., 1994) هيمواليسين كامابـ  تعطي تحلال  دمويا  ويعرف هذا النوع

نميت على وسط المانيتول الملحي فالعزالت البكتيرية التي لها القدرة على تخمير سكر المانيتول   
حولت الوسط من اللون الوردي )الزهري( الى اللون االصفر )الذهبي( وهذا يدل على ان هذه العزلة 

ر هذا والذي يميزها عن االنواع االخرى التي ال تملك القدرة على تخمي  S.aureusتعود الى 
 S.epidermidis (  .(Gillespic and Hawkey ,2006 عزالتالسكر مثل 

للعزالت قيد  ةوتشخيصي ةينتائج تفريق test     Biochemicalواظهرت الفحوصات الكيموحيوية 
( و كانت جميع العزالت لها القدرة على catalaseالدراسة , اذ خضعت العزالت لفحص الكاتاليز )

( وتحويل  الى ما  وغاز االوكسجين وان ظهور هذه H2O2الهيدروجين )تحطيم بيروكسيد 
وسالبة وغير متحركة  سالبة الختباراالوكسيديز تناوكالفقاعات الغازية دليل على النتيجة الموجبة 

 .( 3-0كما في جدول ) (,Forbes et al 2007)لفحص اليوريز 
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 UTIsالمعزولة من  الموجبةالتشخيص المجهري والكيموحيوي للبكتريا 4-3) جدول )
 

S) )  النتيجة سالبة (-): النتيجة موجبة  (+):كروية الشكل : 

والسالبة في هذه الدراسة تم عزل ستة انواع من البكتريا الموجبة و  وبعد العزل والتشخيص       
بنسبة  Escherichia coli  عزلة35 ( إذ كانت 4-4كما مبين في جدول)لصبغة كرام و 

  Klebiesella عزلة 78 ,  %70.5بنسبة   Proteus mirabilis        عزلة %20 ,97.0

pneumoniae  عزلة14 ,% 70.2بنسبة  Pseudomonas aeruginosa  12.7% بنسبة, 
     عزلة  11 ,% 4081اي بنسبة   Staphylococcus epidermidis   عزلة 70

Staphylococcus aureus   10%بنسبة . 

       البكتريا

 S.aueus S. epidermidis  االختبارا        

 S S شكل الخاليا

 + + التصبيغ بصبغة كرام

 - - فحص الحركة

 + + اختبار أنتاج أنزيم الكاتاليز

 - - اختبار أنتاج أنزيم االوكسديز

 - + ربروسكاو –اختبار فوكاس 

 - - اختبار االندول

 - + ا  اختبار احمر المثيل

 اكار المانيتول اختبار النمو في

 Mannitol salt agar 
+ - 

 - + اختبار استهالك الستريت
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 اخماج المسالك البولية المعزولة منونسبها الئوية البكتيرية العزالت عدد ( 4-4جدول )

اكثر انواع البكتريا المعزولة من اخماج المسالك البولية اذ  E.coliاظهرت النتائج وجود بكتريا  
( التي كانت 5470% وهذه النتيجة جا  موافقة لنتائج الباحث النعيمي )97.0كانت نسبة عزلها 

في حين اختلفت هذه النسبة مع  %12التي كانت  Nabbugodi  (2013) والباحث   318.1%
  E.coli. قد يعود أرتفاع نسبة عزل بكتريا  %14.04 كانت( والتي 5477الباحث الكعبي )
الك البولية مقارنة ببقية أفراد بكتريا العائلة المعوية الى تواجد هذه البكتريا سالمسببة لخمج الم

 Microbial Normal Floraكنبيت طبيعي  وبأعداد كبيرة جدا في القناة المعدية المعوية لالنسان
مثل انتاج انزيم الهيمواليسين المحلل للدم باالضافة الى أمتالك هذه البكتريا عوامل ضراوة متعددة 

 Enayatتساعدها في أحداث االصابة و أستمرارها وكذلك قدرتها على تكوين الغشا  الحيوي هذه 

et al. ,2011) ) . 

مع إذ جا ت متوافقة  %18.2فقد جا ت بالمرتبة الثانية بنسبة  P. mirabilis بكتريا أما     
وجد أن نسبة األصابة بهذه البكتريا كانت  اذ (2013) الموسويليها الباحث إالنتائج التي توصل 

 التتفق مع النتائج التي بينما % 7411( التي كانت نسبتها  .022وكذلك الباحثة احمد ) 7111%
ان  إذ البولية جاريالم خماجحول ا كركوكفي  ت ( في دراس2005)خورشيد  الباحث اليها اشار

لكسار وكذلك لم تتفق مع الدراسة المحلية  للباحثة ا 5.38 %  كانت البكتريا هذه نسبة عزل 

 عزلة 75التي حصلت فيها على ( في مستشفيات بغداد  5177)

 % , .عينة ادرار أي بنسبة  442من بين   P. mirabilisمن بكتريا  

 النسبة المئوية عدد العزالت االجناس البكتيرية
Escherichia coli 35 31.8% 

Proteus mirabilis 20 18.2% 

Klebsiella. Pneumoniae 16 14.5% 

Pseudomonas  aeruginosa 14 12.7% 

Staphylococcus epidermidis 41 4081% 

Staphylococcus aureus 44 42% 

 %111 111 المجموع
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 E.coliأتي بألمرتبة الثانية بعد بكتريا تان بكتريا جن  المتقلبات  الى تشير الكثير من الدراسات
نواع االمن اهم  دوتع في كل االعمار وللجنسين المجاري البولية  خماجبا احداث االصابةفي 

 رتبطة بالقساطر وكذلك المكونة للحصواتالمسببة ألخماج المسالك البولية المعقدة الم
  (Jacobson , 2011   ). 

واتفقت هذه النسبة مع ماتوصل الي    % 14.5ت نسبتهاكانف  K.pneumoniaeبكتريا أما 
في اخماج المسالك البولية    K.pneumoniaeجرثومة نسبة( الذي اشار الى ان 0242العبدلي )

  %43843( التي كانت نسبة االصابة بهذه البكتريا  0241وكذلك الباحث النعيمي ) %4184هي 
في   K .pneumoniae( إذ كانت نسبة  0240 (الزبيدي , في حين لم تتوافق  ماتوصل الي  

( والتي 0224وكذلك ما توصل الي  الباحث منير ) %.048 المعزولة من عينات سريرية دراست  
على قدرتها على تعتمد   K. pneumoniaeوذلك ألن سالالت بكتريا الـ %  481 كانت نسبت 

ن إالخطوة األولى لحدوث اإلصابة, وبدون عوامل اإللتصاق ف دإللتصاق بالسطوح المخاطية وتعا
األمعا  والجهاز البولي ت جرف قبل أن تسبب حدوث المرت, إن عامل في مسببات األمرات 

تلتصق مع الخاليا الظهارية للقناة من خالل   األلتصاق هو الخملالضراوة الذي يساعد على 
 ( .Huang  et  al.,2009التنفسية والخاليا الظهارية للقناة البولية  )

احمد الباحثة جا ت متوافقة مع ف %12.7 كانت نسبتها  Ps.aeruginosaلبكتريا بالنسبة  
  %14.3 ( فقد كانت النسبة  0244السعدي ) لم تتفق معو ,   % 411النسبة كانت  ( إذ.022)
والظروف الصحية وهذه األختالفات ربما تعود إلى عدد العينات التي تم أخذها خالل فترة الدراسة . 

 أو إلى تطور المقاومة من قبل السالالت تجاه المضادات للمرضى
 هي بكتريا انتهازية ممرضة تسبب اخماج المسالك البوليةف اتيةالحي 
 (2014  ,and Apidianakis  Markou8)  

حيث تم عزل النوع    .Staphylococcus spالبكتريا الموجبة لصبغة كرام فكانت أما 

Staph. epidermidis  بينما عزل النوع  , 12.7%بنسبةStaph.aureus  10 %بنسبة 

 .Staphاذ كان النوع ( 5442وجا ت هذه النتائج متوافقة مع دراسة الباحث خورشيد )

epidermidis  بينما عزل النوع  13.44%بنسبة,Staph.aureus  حين  في, 5.38 % بنسبة

 وسجلت الباحثة  Staph.aureusللنوع  19.35%نسبة ( 5470ة القزاز )الباحث تسجل
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  2.34%نسبة Hibore (0240 )وسجل الباحث  %4.0( لنف  البكتريا نسبة 5442كاظم ) 

مع النتائج التي حصلنا عليها في هذه  وهذه النتائج ال تتفق  Staph. epidermidisللنوع 

 في Staph.aureus و Staph. epidermidis الدراسة . إن النسب المعزولة لكل من جرثومة
كونها من ضمن ملوثات الجلد وبالتالي سهولة تلوث القناة البولية بها  هذه الدراسة ربما يكون بسبب

 Wistrom )  مع الذكور بسبب االختالفات التشريحية بين الجنسينخاصة لدى النسا  بالمقارنة 

et al., 2014). 

  التحري عن بعض عوامل الضراوة المهمة للبكتريا قيد الدراسة  2-4

على احداث الخمج يعود المتالكها عددا  من عوامل  الضراوة , بعضها  إن قابلية البكتريا         
ما اجتمعت هذه العوامل فإنها ستكون  االخر ل  دور غير مباشر فإذايلعب دورا  مباشرا  والبعت 

 774نظرا لكثرة عدد العزالت البالغ عددها المسؤولة عن إحداث الضرر  في جسم المضيف , 
واعطيت ارقام عزلة بواقع خم  عزالت لكل نوع من البكتريا المعزولة  94عزلة فقد تم اختيار 

 وقد كانت النتائج كما يأتي :االكثر  وحسب ظهور البكتريا  94الى رقم  7رقم ب ابتدا متسللة 

     Haemolysin Production          سينإنتاج الهيموالي 1-2-4

اخضعت جميع العزالت البكتيرية الختبار التحري عن انزيم الهيمواليسين         
Hemolysin  وذلك بزراعة المستعمرات النقية على وسط آكار الدم ,Blood agar  الحاوي (

ْم  اظهرت العزالت  91ساعة وبدرجة  50( وبعد الحضانة لمدة  ABعلى دم بشري من نوع 
المنتجة النزيم الهيمواليسين مناطق تحلل شفافة حول المستعمرات النامية ومن خالل النتائج التي 

قادرة  %24(  عزلة اي بنسبة  94( عزلة بكتيرية من مجموع ) 72ين ان )تم الحصول عليها تب
موافقة لنتيجة الباحثة الجميلي  تائجوكانت هذه الن ( ,8-0كما في جدول ) على انتاج الهيمواليسين

في دراسة محلية اجريت على مرضى الزرع الكلوي في  %1111اذ كانت النسبة  (5442)
 . بغداد مستشفيات

% وهذه النتيجة توافق نتائج الباحثة جياد 744بنسبة  S.aureusعزالت لبكتريا  2 كانت
    بكتريا في دراسٍة لها حول% 744( اذ كانت نسبة العزالت المنتجة للهيمواليسين هو 5478)

spp  Staphylococcus   عزالت لبكتريا  (9)و , ةالمعزولة من أخماج سريرية مختلفE.coli 
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 حمدوكذلك ننيجة ا% 24التي كانت النسبة  (5478الخالدي ) تطابق نتيجة ه% وهذ84بنسبة
 منتجة للهيمواليسين P.mirabilis    بكتريا ( عزالت 0)و,  %4481كانت النسبة اذ  (5478)

والتي وجدت ( 2015الباحثة )القيسي, فق نتيجةاوهذه النتيجة جا ت تو (1998)  % 04بنسبة 
النتائج مع ما  ال تتفق هذهو  منتجة للهيمواليسينP.mirabilis   من عزالت بكتريا  % 92.3نسبة 

                                   .  45.5%بنسبة اذ كانت  (2010)توصلت الي  البياتي 
التي  النتيجة متوافقة مع% فكانت هذه04بنسبة  Ps.aeruginosaعزالت لبكتريا  (0وكانت )

( الى ان Aouf,2001) لم تتفق مع بينما  P.aeruginosa% من عزالت  44.91وجدت ان 

  . %1521بلغت حوالي  النسبة  المئوية

 (عدد العزالت المنتجة للهيمواليسين و نسبتها المئوية4-5جدول رقم )

ت الموجبة نعدد العزال  عدد العزالت نوع العزالت
 المنتجة للهيمواليسين

للعزالت  النسبة المئوية
 المنتجة للهيمواليسين

E.coli  4 3 60% 

P.mirabilis  4 1 .2% 

Ps.aeruginosa 4 1 .2% 

S.aureus 4 4 422% 

S. epidermidis 4 2 2% 

K.pneumoniae 4 2 2% 

 %42833 44 32 المجموع

وذلك ألنها  , منتجة للهيمواليسينكانت  S.aureusويالحظ أن جميع عزالت بكتريا  
تفضل النمو في األوساط الحاوية على الدم وبإفرازها لألنزيم الذي تتمثل وظيفت  بتوفير عنصر 

من عوامل ضراوة الهيمواليسين  يعد .الحديد من خاليا الجسم من أجل النمو وتكاثر البكتريا 
والصفيحات الدموية  ل  القابلية على تحطيم كريات الدم الحمرا البكتريا المهمة ويزيد من سميتها 

 .(and Lamont ,  2006   Demuth)  خاليا االنسجة  وهو سام لبعت
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كانت جميعها غير منتجة للهيمواليسين وهذه تتفق مع  S. epidermidis اما بالنسبة لبكتريا     
فكانت جميعها غير منتجة   K.pneumoniae( وكذلك بكتريا 5479ما توصلت الي  الخغاجي )

 ( في دراست  لبكتريا5479للهيمواليسين وكانت هذه النتيجة متفقة مع نتائج الباحثة الزنكنة )

K.pneumoniae   المعزولة من اصابات مختلفة اذا كانت جميع العزالت غير منتجة
 للهيمواليسين .

      Bacteriocin productionإنتاج البكتريوسين -2-2-4

تم أجرا  هذا الفحص للتحري عن أنتاج البكتريوسين الذي يعد من عوامل الضراوة غير           
 (Gupta et al.,1998) المباشرة, اذ يدعم نمو البكتريا وتكاثرها في البيئات التي توجد فيها 

تجة, للتحري عن ذلك, اذ تظهر النتيجة الموجبة بشكل هالة من التحلل حول أقراص البكتريا المن
 .(1-0جدول )

عزالت فقط  (9( عزلة من عزالت البكتريا قيد الدراسة هي )94نتيجة انتاج البكتريوسين في )كانت 
للبكتريوسين من  منتجةP.mirabilis   بكتريا % وكانت موزعة على عزلة واحدة ل74اي بنسبة 

إذ في الديوانية ( AL-Hamadan et al   2007,.)  تتفق مع % 54( عزالت أي بنسبة2بين )
في حين لم تتفق هذه النتائج  Proteus  spp  20% كانت نسبة انتاج البكتريوسين في بكتريا ال 

وعزلة واحدة من بكتريا  .% 24( حيث كانت نسبة العزالت المنجة هي 5470النعيمي ) مع نتائج
K.pneumoniae   ( والتي 5444)وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الباحث حبيب % 54اي بنسبة

 % .24( والتي كانت نسبة العزل هي 5479% ولم تتفق مع نتائج العتبي )71.2كانت نسبت  
 % .54( عزالت بنسبة 2من بين ) S. epidermidisوكانت عزلة واحدة من بكتريا 

ان اختالف نسب العزالت المنتجة بين دراسة واخرى يعتمد على العزالت البكتيرية الدالة بصورة 
بسبب عدم وجود العزلة الدالة لها لم  قد يكونعزالت منتجة للبكتريوسين ثالث اساسية, وان عزل

تظهر انتاجيتها . وقد تكون العزلة الدالة متحسسة لنوع معين من البكتريوسين لكن اظهار الفعالية 
 بكميات قليلة القاتلة يعزى الى افتقارها للمستقبالت الخاصة بنقل  , او قد ينتج البكتريوسين لكن

قد تتعرت البكتريا الى طفرات معينة لسبب أو اۤلخر مما قد , التتمكن من قتل الخلية الحساسة 
 ينتج عن  فقدان المستقبالت الخاصة للبكتريوسين وبالتالي تصبح العزلة الدالة مقاومة

 ( Cursino et al ., 2002 ) كل ما سبق ذكره يتعلق بالكائن المجهري نفس  , لكن الوسط .
الذي تجري في  عمليات اختبار التحري ل  دورا  مميزا  ومهما  في اظهار العزالت المنتجة والعزالت 
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تراعى كثافة العزلة  الدالة لها , اذ ان للنوع وتركيز وعمق طبقة االكار اهمية بالغة في ذلك , كما
 . ( AL-Charrakh et al.,2011) الدالة

 
 إنتاج البكتريوسين على المعزولة من اخماج المسالك البولية( قابلية عزالت البكتريا (4-6جدول

عدد   نوع العزلة 

 العزالت
 النسبة المئوية عدد العزالت المنتجة

% 

P.mirabilis 4 1 02 

K.pneumoniae 4 4 02 

S. epidermidis 4 4 02 

E.coli 4 2 2 

S.aureus 4 2 2 

Ps.aeruginosa 4 2 2 

 42 3 32 مجموع العزالت

  (Urease production)إنتاج أنزيم اليورييز3-2-4 

الذي يتأثر بتغير درجة حموضة  (Phenol redأستخدم وسط اليوريا الحاوي على الدليل )         

الوسط , لذا فان االمونيا سوف تعمل على رفع الرقم الهيدروجيني للوسط مما يؤدي الى تغيير لون 

تأتي أهمية هذا األنزيم من قابليت  و  الدليل الى اللون الوردي , وبذلك استدل على ايجابية النتيجة

عامل هذا االنزيم , ويمثل   H2Co3وحامت الكاربونيك    NH4على تحليل اليوريا الى األمونيا  

ضراوة للعديد من األحيا  المجهرية الممرضة, ويسبب تكوين الحصى في الكلى, وألتهاب حويت 

كانت غير  E.coli  ا بكتري أن بينت نتائج الدراسة الحاليةقد  . (Cartera  et  al.,2009الكلى )

( 5470( والنعيمي ) 5478الخالدي ) تتفق مع ما توصلت الي وهذه النتيجة منتجة لهذا االنزيم 

ة يلها القابل  P. mirabilisبكتيريا  بينما ,األنزيم  غير منتجة لهذا E.coliمن ان جميع عزالت 
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 ,2013)العتبي)نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت  تتفق, %100بنسبة نتاج هذا األنزيم إعلى 

 تتفق ايضا مع ما توصل الي  األنزيممنتجة لهذا   P. Mirabilisعزالت إذ كانت جميع

 . (4-8)جدول  ( إذ كانت جميع عزالت  منتجة لهذا األنزيم 2014,الرجب ) 

اليورييز إنتاج  على المعزولة من اخماج المسالك البوليةقابلية عزالت البكتريا ( 4-7الجدول )  

 المئوية ونسبها

 
 نوع العزالت

 
 العزالتعدد 

 
 عدد العزالت المنتجة ألنزيم اليورييز

 
 النسبة المئوية 

E. coli 4 0 0% 

P. mirabilis 4 4 422% 

K.pneumoniae 4 4 422% 

Ps.aeruginosa 4 3 42% 

S. epidermidis 4 3 42% 

S.aureus 4 4 422% 

 %12 04 32 المجموع

 

% وهذه النتيجة 744فقد كانت جميع العزالت منتجة لليوريز وبنسبة  K.pneumoniaeاما بكتريا 

( في دراسة محلية لها بان جميع عزالتها من 5475كانت متفقة مع ما توصلت الي  الزنكنة )

K.pneumoniae  و بكتريا % 744كانت منتجة لليوريز بنسبة . Ps.aeruginosa كانت فقد

( والتي كانت نسبة 5477النتائج مع نتائج السعدي)% و تتفق هذه 84منتجة لليوريز بنسبة 

 % . بينما كانت نسبة العزالت في بكتريا المكورات العنقودية04عزالت المنتجة هي 
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 S. epidermidis وبكتريا  %42  بنسبةS.aureus  اذ تطابقت تلك النتائج  %744بنسبة عزل

وبنسبة  يوريزمنتجة لل Staphylococcusاذ وجدت ان جميع عزالت ( 2011)مع ما توصلت ل  

 .(4-8)جدول  كما موضح في 100%

  Swarming( العج) نثيالحركة اال اختبار  2-44-
 Proteusهي ظاهرة خاصة ببكتريا  (Swarmingان حركة العج  او االنثيال )           

حيث تساعد في مما يجعلها ذات أمراضية عالية  عامل ضراوة مهما  Proteusتكسب بكتريا   

 (.2012الكعبي و مطرود, ) مضيفال اجتياح خاليا من ثمانتشار اإلصابة من موقع إلى اخر و 

% قادرة على 100أي بنسبة  20الـ   P. mirabilisأظهرت نتائج الدراسة أن جميع عزالت 

بشكل مستعمرات ذات لون أبيت الى  Blood agarعند نموها على وسط أحداث حركة االنثيال 

على وسط وكذلك عند نموها  كريمي شفاف مكونة حلقات متحدة المركز ومتجة نحو حافة الطبق

. ظهرت هذه الحركة بشكل أمواج متسلسلة ذات مركز واحد , 1.5- 2% في  نسبة األكار اعتيادية

ان  تفي بعقوبة إذ وجد( 5478الدليمي )الي    تو تطابقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل

% قادرة على احداث الحركة التموجية 100وبنسبة   تعزال 74جميع عزالت  البالغ عددها 

 .()االنثيال

 Biofilm productionإنتاج  الغشاء الحيوي  6-2-4  

حمر وهي استخدام وسط ا بطريقتين الغشا  الحيويتم التحري عن انتاج            
كما موضح في   المناعي المرتبط باالنزيم ( الممتز )  ELISA   ( وطريقة االليزا CRA)الكونغو
ق في الكشف عن الغشا  الحيوي ائهي افضل الطر  االليزاواظهرت النتائج بان طريقة (4-1الشكل )

عزلة  74 حمر الكونغوومن  ثم طريقة ا  %744 عزلة بنسبة 30كانت عدد العزالت الموجبة 
     .  %89.9 وبنسبة 
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المنتجة للغشا  الحيوي بطريقة   E.coliعدد عزالت بكتريا  ن  أنتائج الدراسة الحالية ب ينتْ ب     
ولم تتفق هذه النتيجة مع     %20اي بنسبة  واحدة من بين خم  عزالت  حمر الكونغو  عزلةأ

المنتجة للغشا  الحيوي   E.coliعدد عزالت بكتريا  ن  أبوالتي بينت  (5470) نعيمينتائج ال
ما توصلت الي  السوره  عمايضا و لم تتفق  %45 عزلة اي بنسبة 59حمر الكونغو أبطريقة 

بينما كانت نسبتها بطريقة  ,  %78 نسبة انتاج عزالتها للغشا  الحيوي بلغتإذ ( 2014),ميري
( ان نسبة تكوين الطبقة 5479وكانت هذه النتيجة متفقة مع توصلت الي  العتبي )  %744 االليزا

 . %  E.coli  93.33لبكتريا  طريقة االليزا المخاطية ب

عدد العزالت المنتجة للغشا   ن  أفقد اظهرت النتائج ب   P.mirabilisريا تا بالنسبة لبكم  أ    
النتيجة مع ما , وقد اتفقت هذه   % 60عزالت اي بنسبة ( 9)الحيوي بطريقة احمر الكونغو 

هذه النتائج اختلفت مع ما توصلت و   , %66.66 ( إذ بلغت النسبة(2013العتبي  توصلت الي 
عزالت   9عدد العزالت المنتجة للغشا  الحيوي بطريقة احمر الكونغو  ن  أب( 5478الي  الدليمي )

بلغت نسبة عزالت  المنتجة للغشا   اذ( 2014الرجب ) لم تتفق مع ماتوصل الي % 90اي بنسبة 
 راسة هو دفي هذه ال بطريقة االليزا بينما كانت نسبة تكوين الغشا  الحيوي % 5.4الحيوي 

بلغت نسبة انتاج الغشا  الحيوي اذ  (2008توافقت مع ماتوصلت الي  سلمان )قد و   744%
 . % 91.7بطريقة االليزا 

 بطريقة االليزا للغشا  الحيوي  فقد كانت جميع العزالت منتجة K.pneumoniaeاما بكتريا     
إلي  البلداوي كانت هذه النتيجة متفقة مع توصلت  %84  وبطريقة احمر الكونغو بنسبة 744%

 52وبكميات كبيرةبطريقة احمر الكونغو  تجة للغشا  الحيوي ( إذ بلغت نسبة عزالتها المن2005)
 بطريقة االليزا لهذه البكتريا .100% بلغت نسبتها ( التي 5479,وتتفق مع نتائج العتبي ) %

عزالت منتجة للغشا   9 ن  أظهرت النتائج أفقد   P.aeruginosaما فيما يخص بكتريا أ    
   البلداويإلي  تتفق مع ما توصلت اذ بطريقة االليزا , 100%  و  %84 الحيوي اي بنسبة 

هذه  لم تتفقو   %25( إذ بلغت نسبة عزالتها المنتجة للغشا  الحيوي وبكميات كبيرة 5442)  
للغشا  الحيوي  جة( اذ بلغت نسبة العزالت المنت2008) Moteebالنتيجة مع ماتوصل الي  

 لها القابلية على %100بنسبة و   Staphylococci جميع عزالتاظهرت النتائج ان وقد  %.32
جميع العزالت منتجة  ن  أظهرت النتائج أفقد  S.aureusما بالنسبة لبكتريا أ,   انتاج الغشا الحيوي
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تقاربت النتائج ايضا  وقد   % 100وبنسبة  بطريقتي احمر الكونغو وطريقة االليزا للغشا  الحيوي
 عزالتجميع ان التب حصلت عليها هي النتائج  اذ كانت( 5478الباحثة جياد ) مع نتائج

Staphylococci   لم تتفق النتائج مع و , انتاج الغشا الحيوي لها القابلية على  % 100بنسبة و
نسبة العزالت المنتجة  ن  أ  ظهرت نتائجإذ إ( 2015)واخرون  Mohammed ماتوصل الي 

 المنتجة S.epidermidisبلغت نسبة بينما  .  %  57 بطريقة احمر الكونغو للغشا  الحيوي
الحالية مع نتائج دراسة  ةدراسالولم تتفق نتائج   %04 و بطريقة االليزا   %  100 الحيويللغشا  

   %42.8 اذ وجد ان   S.aureus لـ عزلة14))على  الذي حصل (2013خضر )
 . انتجت الغشا  الحيوي

الجغرافي وقد يعود السبب في اختالف النتائج الى طبيعة ونوع وحجم  العينة المأخوذة والموقع    
نتاج الغشا  الحيوي إنواع البكتيرية على ألهناك عالقة بين قدرة ا الذي جمعت في  العينات.

للعديد  مقاومةنواع البكتيرية التي تمتلك الغشا  الحيوي ألا ن  أ إذحداث المرت , إوقابليتها على 
 Phagocytosisوالبلعمة  Opsonizationمن المضادات الحيوية ومقاومة لكل من االستساغة 

 Bentzmann 2011 , ; Khanو   Bordiفضال عن مقاومتها للظروف البيئية المختلفة )
 (., 2011واخرون  Hassan ; , 2011واخرون 

على انتاج الغشاء البكتيرية المعزولة من اخماج المسالك البولية( قابلية العزالت 4-8جدول )
 الحيوي و النسب المئوية 

 االنتاجطريقة  نوع العزلة

 ELISA     بطريقة 

            
النسبة 

 المئوية

النسبة  أحمر الكونغو

 المئوية

E.coli 2 744% 7 20% 

P.mirabilis 2 744% 9 60% 

K.pneumoniae 2 744% 9 84% 
Ps.aeruginosa 2 744% 9 84% 
S. epidermidis 2 744% 0 04% 

S.aureus 2 744% 2 744% 
 %89.9 74 %744 94 المجموع
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 Detection of Extendedعن انتاج انزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف  كشفال7-2-4    

Spectrum B-Lactamase  

للتحري عن انزيمات   Disc approximationقراص المتأخمة المحورة استخدمت طريقة األ    
تعد النتيجة موجبة عند حدوث  إذالبيتاالكتاميز واسعة الطيف , وهي من الطرق السهلة والدقيقة , 

 \ Clavulanic acidاتساع في منطقة التثبيط بين القرص المركزي الحاوي على خليط من كل 
Amoxicillin  أخرى مع واحد او اكثر من المضادات األ( مثالCefotaxime   اخضعت , )

 ما موضح في جدولكجميع العزالت قيد الدراسة للكشف عن انزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف 
(2-4)     

 ( اعداد العزالت البكتيرية المنتجة النزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف ونسبها(4-9جدول
 المئوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المنتجة ألنزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف  E.coliأظهرت نتائج الدراسة الى إن عدد عزالت 
الي   تتفق هذه النتيجة مع ما توصل  ,(%54)نسبة عزالت بعزلة واحدة من بين خم  هي 

المنتجة ألنزيمات البيتاالكتاميز واسعة  E.coliعدد عزالت  اذ كان( 2014) الباحث النعيمي 
 ها الباحثةهذه النتيجة مع ما توصلت الياتفقت  , (%(12نسبة عزالت ب 3هي الطيف 

عددالعزالت  نوع العزالت

 الكلية

عددالعزالت المنتجة 

النزيمات البيتاالكتاميز 

 الواسعة الطيف

 المئويةالنسبة 

% 

E.coli 4 4 02% 

P.mirabilis 4 3 42% 

K.pneumoniae 4 3 42% 

Ps.aeruginosa 4 1 .2% 

S. epidermidis 4 1 .2% 

S.aureua 4 1 .2% 
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  Al-Salihi ( في كركوك اذ 2012وآخرون )من عزالت 75.2النتائج الى إن  اظهرت %
E.coli اتفقت أيضا  مع ما توصل إلي منتجة لهذا األنزيم ,   Barguiguaفي  (2011) واخرون

    كانت منتجة ألنزيمات  UTI المعزولة من اخماج الجهاز البولي E.coliان الجراثيم  مغربال
ESβLs  و ديالى( في 5478) الدليمي  ينلم تتفق هذه الدراسة أيضا  مع الباحث. (1.3%)بنسبة 

  (2011)   Jabbarتوصلت إلي  هذه الدراسة إذ   الى نسب أعلى لماتوصالان في واسط الذ
 ,%744 % 91.6 ,على إنتاج أنزيمات بيتاالكتاميز واسعة الطيف  E.coliبلغت نسبة عزالت 

  وعلى التوالي.

المنتجة النزيمات   P.mirabilisعدد عزالت بكتريا  ن  أظهرت نتائج الدراسة الحالية أ    
 % , وهذه النتيجة اتفقت مع ما توصل الي 60عزالت اي بنسبة  (9)البيتاالكتاميز الواسعة الطيف 

 ( اذ بلغت نسبة العزالت المنتجة لالنزيمات هي2014الرجب ) ( و5478الدليمي ) انالباحث
 ت دراسفقد أظهرت نتائج ( 5470ولم تتفق مع نتائج النعيمي ) .على التوالي %  56.75 ,% 60
 كانت منتجة للبيتاالكتاميز.  %97.0 ( عزلة وبنسبة55من مجموع ) ت(عزال1أن)

النزيمات البيتاالكتاميز  K.pneumoniaeواظهرت نتائج دراستنا الحالية ان نسبة انتاج    
اجرتها الباحثة االسدي مع دراسة  K.pneumoniaeنتائج   وتقاربت  %84الواسعة الطيف بلغت 

لبيتاالكتاميز من بين ل K.pneumoniae( عزالت لبكتريا 2( في مدينة الحلة اذ كانت )5444)
  اجراها الباحثان,ولم تتفق مع دراسة  %85.2 عزالت اي بنسبة (0)

Aruna and  Mobashshera (2012)  27.5 إذ بلغت نسبة إنتاج البكتريا لهذا األنزيم%    
   عزالت ( على2012واخرون ) Shakibالنسبة مع دراسة أجراها الباحثون ولم تتوافق هذه 

K.pneumoniae  42.3 بلغت نسبة إنتاجها حوالي  إذمات األنزيالمنتجة لهذه% . 

 عزالت فقط اي 0فقد اظهرت النتائج ان   P.aeruginosaبكتريا  ا ما يخص  م  أ   
 رناؤوطياأل  مع ما توصل الي  منتجة لهذه االنزيمات , وهذه النتيجة اتفقت  %04 بنسبة  
  %04 المنتجة لالنزيم هي  P.aeruginosa( في دراست  في مدينة بغداد ان نسبة بكتريا 5472)

( الذين 2007واخرون ) Stratevia( و2011مع ما توصل الي  السعدي ) ,في حين لم تتفق
% و 20.58نسبة العزالت المنتجة النزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف تبلغ  ن  أ الى اشارو
 % على التوالي .26.3
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انتاج  لها القابلية على   %04ة  بنسبو   Staphylococci جميع عزالتاظهرت النتائج ان      
( اذ 5478,ولم تتفق هذه النتائج مع نتائج الباحثة الدليمي ) انزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف

عزالت   S.aureus  7لبكتريا  عدد العزالت المنتجة النزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيفكانت 
 .  %  46.6اي بنسبة 

اي ان وجود السالالت البكتيرية المنتجة النزيمات البيتاالكتاميز الواسعة الطيف وانتشارها في     
منها طريقة استخدام المضادات الحياتية , ومعدل النقل لهذه  عوامل مستشفى يعتمد على عدة

السالالت بين االشخاص الراقدين والعاملين في المستشفى , فضال عن نوع التعقيم المستخدم في 
 . Sarojamma (Ramakrishna and, 5477) في وحدات العناية المركزة السيماالمستشفى و 

 

     Bauer-Kirbyحساسية البكتريا لمضادات الحياة بطريقة األقراص   ختبارا  3 - 4

توزعت ما بين مضادات مجموعة  تمضادا 9اختبرت حساسية العزالت  قيد الدراسة لـ      
 ومن مجموعة االمينوكاليكوسيدية  و Cefotaximeو Aztreonamالبيتاالكتام التي شملت  

Gentamycinو  Amikacin  وTobramycin  الكوينولونات وNaldixic acid   
 الى مضادات جرثومية أخرىاضافة ,   Ciprofloxacinمضادمجموعة الكوينولونات  المفلورة و 

,ومن مجموعة المضادات المثبطة لحامت   Tetracycllineمضاد من مجموعة التيتراسايكلين 
 و  Trimethoprim) وهو عبارة عن خليط من Co-Trimoxazol مضاد الفوليك

Salphamethoxazole)  بالمضاد  في بعت المصادر ويشار ل  Trimethoprim جميعها  و
واعتمد على قيا  قطر منطقة  ( CLSI,2016 )لها نف  اقطار التثبيط  حسب ما جا  في 

ملحق (  CLSI,2016 ) في ما وردمقارنة مع لجمع المضادات المستخدمة في الدراسة بالالتثبيط 
في مدى أستجابة العزالت قيد الدراسة للمضادات  ا  واضح ا  لقد أظهرت النتائج تباين  .(4) رقم

  مقاومة لمضاد E.coli بكترياان جميع عزالت و (  74 -0كما موضح في جدول )المستعملة.

Co-Trimoxazol وCefotaxime وAztreonam و Naldixic acid  و   Tobramycin و 

 Ciprofloxacin  على   %04 ,   % 80 ,  % 04  , %744 ,  %744 , %744 بنسبةو

 .4-11)جدول )التوالي, 
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 المستخدمة للمضادات الحياتيةللعزالت المقاومة ئوية نسب المال :  (10-4)جدول

 

مقاومة لمضاد  هاعزالت( والتي كانت 5470) ميريه نتائج السور واتفقت نتائج الدراسة مع

Aztreonam    ومضاد   %49بنسبةCo-trimoxazole  معتشابه تو % 04بنسبةNanakaly 
 Naldixic acid للمضادات E.coli مقاومة عزالت  كانت نسبة اذ( 5474) 

,Ciprofloxacin   :اما نتيجة المضاد  على التوالي % 12% ,  ..هي ,Cefotaxime  فكانت

الخالدي % , في حين خالفت نتائج 744( والتي كانت النسبة 5470تتشابه مع الباحثة محمود )

 و Aztreonam و Cefotaximeو Co-Trimoxazol ( في نسبة المضادات 5478)
Naldixic acid   و  Ciprofloxacin   22% ,20.5% , 09% , 14.7اذ كانت النسب %

 Aminمع نتائج  Tobramycin  اذ اتفقت نتائج الدراسة بالنسبة لمضاد ,% على التوالي 75.2,
هذه النتائج مع ما  ولم تتفق% , 04.8هي   للمضاد E.coli ( اذ كانت نسبة مقاومة 5444)

 للمضادات E.coli مقاومة عزالت  اذ كانت نسبة في اربيل Salah (5441) الباحثة جاءت بها
Tobramycin, Naldixic acid  , Ciprofloxacin    58.24,  % 04.94, %0.0هي  %

 

 نوع المضاد الحياتي
الكلي عدد العزالت ية الكليةئوالنسبة الم   

Aztreonam 32 422 

Amikacin 41 1484 

Gentamicin 03 1484 

Naldixic acid 04 4484 

Co-Trimoxazol 32 422 

Cefotaxime 32 422 

Tetracycline 04 12 

Ciprofloxacin 44 42 

bramycinTo 04 .383 
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كما  %04فقد كانت نسبة المقاومة  Tetracyclline بالنسبة للمضاد الحياتيو على التوالي.
 تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت اليه الباحثة ,(71-0موضح في جدول )

كانت عزالتها مقاومة للمضاد إذ  القادسيةو بغداد في ((2006,الموسويو (5479السورميري)

( في ,2005الجمالي)ولم تتفق مع ما توصلت اليه الباحثة  ,على التوالي % 53% و04بنسبة 

 )%,كذلك لم تتفق مع ما توصلت اليه90الموصل إذ بلغت نسبة مقاومة عزالتها للمضاد 

,   Gentamycinمضاد  ما يخصا م  أو  , %22بلغت نسبة مقاومة عزالتها إذ ( ,2008سلمان

( 5478الدليمي ) الي ل % , وجا ت النتيجة متفقة مع ما توص40فقد كانت نسبة مقاومة العزالت 

 Gentamycin  42%لمضاد    E.coli( اذ بلغت نسبة مقاومة عزالت 2006العبيدي ) و
نسبة ذ كانت إ( 2016)  حمدلي  اإالنتيجة مع ما توصل  لم تتفق, كما على التوالي %  57.8,

كانت نسبة  Amikacin والمضاد   . %4.84 هي Gentamycin مقاومة العزالت لمضاد
وجدت ان نسبة  اذYaseen    (2014 ) وكانت النتائج قريبة من دراسة الباحثة %91  المقاومة

%, ويرجع سبب حساسية العزالت لهذا المضاد %.408هي  Amikacinد المقاومة البكتيرية لمضا
رتفاع سميت  للجسم إذ إوالمتمثلة ب  Narrow Therapeutic Indexبسبب دليل  العالجي الضيق 

 ك  المضادات واسعة الطيف العالجيتؤدي تراكيز قليلة من  الى تأثيرات عكسية سامة على ع
 Barnhart,2002حتى في تراكيزها العالية) للجسممثل السيفالوسبورينات والتي تتميز بعدم سميتها 

حدوث  عديدة منها للمضادات ألسباب قد أبدت مقاومة E.coliمن عزالت  ا  عدد لوحظ ان   كما (.
المضاد الحياتي, أو تغير في آليات المقاومة  الرتباطن المسؤول عن الموقع الخاص طفرة في الجي

تغيير في حاجز النفاذية مما يؤدي الى صعوبة مرور لحدوث تؤدي التي تمتلكها هذه  البكتيريا  
المضاد ووصول  الى موقع عمل  وهو خاص بالبكتيريا السالبة لملون غرام إذ يحتوي الغشا  

ضادات الى داخل الخارجي على قنوات بروتينية تدعى البورين التي تعمل على منع دخول الم
  . (Rofail  , 2002  ;5442)السالمي,  الخلية البكتيرية

Trimoxazol-Co  لمضادات كانت المقاومة فقد P.mirabilis  أما فيما يخص حساسية بكتريا

 و Gentamycin و Aztreonam و Tobramycin   و  Naldixic acid و Cefotaximeو

Tetracyclline  سبب المقاومة  كونتقد  4-11)جدول ) %744  بنسبةكانت جميعها مقاومة
االستخدام العشوائي والمفرط لتناول المضادات الحياتية من قبل األشخاص تأثيرا  على مدى هو 

مقاومتها لتلك المضادات  , فضال  عن احتمالية حدوث بعت الطفرات الوراثية في المواقع التي 
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واتفقت هذه النتائج مع  , (5475للمضادات الحياتية )تركي,  تسيطر على التشفير لصفة التحس 
 لمضاد P. mirabilisذ بينت ان نسبة مقاومة بكتريا إ (5470رجب ) توصل الي  ما

Cefotaxime وTobramycin  اما دراسة  , على التوالي 81%و  100%بلغتAbdulghani  
لمضاد  Proteusذ بلغت نسبة مقاومة بكتريا إ ,فقد اختلفت مع نتائج الدراسة الحالية (2012)

Cefotaxime %83  بلغت نسبة مقاومة  إذ (5472القيسي )الي   تمع ماتوصل النتائج تتفقولم
فقد  Gentamycinاما بالنسبة لمضاد  . cefotaxim 84.59%لمضاد    P. mirabilisبكتريا 

 .Pبلغت نسبة مقاومة بكتريا  إذ (2010)ربة مع ما توصلت الي  البياتي كانت النتيجة مقا
mirabilis  ( إذ بلغت نسبة ,2005توصلت الي  الباحثة )الجماليتتفق مع ما و  . 90.9% ل

ولم تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت  , Tetracyclline  %100  مقاومة عزالتها لمضاد
( إذ اشارتا الى ان نسبة مقاومة عزالتهما للمضاد 2006( والموسوي )5478الي   الخالدي )

 فقد اتفقت مع نتائج  Co-Trimoxazol نتائجوفيما يخص  % على التوالي . % 55 , 53بلغت
واتفقت و  91.9% هي Trimethoprimمقاومة البكتريا لمضاد  التي كانت (5470الباحث رجب )

 في قضا  تكريت على بكتريا ( 5474)نتائج الدراسة التي اجرتها البياتي  ايضا مع
Proteus spp. المسالك البولية ان نسبة مقاومة هذه البكتريا لهذا المضاد  جاخمال المسببة

( فقد سجلت نسبة مقاومة 5441والتتفق الدراسة مع ماتوصلت الي  الباحثة سعيد ) . %100
  . %2المعزولة من حاالت سريرية مختلفة في بغداد  P.mirabilisلعزالت  Aztreonamمضاد  

% 84فقد كانت نسبة المقاومة  Amikacinأما بالنسبة لمضادات المجموعة االمينوكاليكوسيدية  
( إذ كانت عزالتهم 2012)  Gafilو Jaloob تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل الي  ولم,

ي أما بالنسبة لمضادات مجموعة الكوينولونات المضاد الحيات ,%  100 مقاومة للمضادين بنسبة 
Ciprofloxacin   تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل الي    , لم% 40بلغت نسبة المقاومة

تتفق ايضا لم , و  %74.0إذ اشار الى ان نسبة مقاومة عزالت  للمضاد بلغت  2014) ) الرجب
( إذ أشاروا الى ان نسبة مقاومة ,( AL-Kazaz  2013 وAL-Bassam مع ما توصل الي  

ن مقاومة بكتريا الفلورا الطبيعية في االمعا  جا ت نتيجة أكتسابها إ  15%عزالتهم للمضاد بلغت 
للبالزميدات ذات المقاومة المتعددة من البكتريا المجاورة لها في االمعا  عن طريق عمليات االقتران 

 ( . Martinez-Martinez et al.,1998البكتيري والتحويل الوراثي والتوصيل )
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 Cefotaximeولمضادات  كانت المقاومة    .pneumoniaeK  أما فيما يخص حساسية بكتريا  
و  Tobramycin   و %Naldixic acid(, 100,) و  Co-Trimoxazolو Aztreonam و 
 Amikacinو   Tetracyclline 04,% Ciproflaxcin و Gentamycin و Tobramycinو

خورشيد  مع ماتوصلت الي اتفقت هذه النتائج , ( 71-0كما موضح في جدول )  على التوالي 84%
 مقاومة اذ كانت نسبة  في دراسة لها في مدينة كركوك على مرضى المسالك البولية  (5442)

K.pneumoniae  مضادل Co-Trimoxazol  وتقاربت نتائج الدراسة مع نتائج  % ,744هي
إذ بلغت ( في دراسية محلية لها في مستشفيات بغداد على مرضى السكري 5470الباحثة محمود )
تتفق هذه النتائج  مع  لم و  %.Cefotaxime  09لمضاد K.pneumoniae نسبة مقاومة 
 K.pneumoniae ( إذ بلغت نسبة مقاومة 2011) Sikarwar  and Batra ماتوصل إلي 

 Sarogamma andدراستنا مع  دراسة قام بها ) تتفقلم  %.Cefotaxime  76لمضاد
Ramakrishna,2011إذ بلغت نسبة مقاومة عزالت  لمضاد )Aztreonam 70%,  من الدراسات

, وهذه النتائج لم للمضادات الحيوية   Kl. pneumoniaeالمحلية التي تطرقت لمقاومة بكتريا 
( عزالت  1( فقد أظهرت جميع عزالت  البالغة )  5111دراسة اجراها السعدون ) تتفق مع 

( 9فقد اظهرت ) Trimethoprim و Gentamycin و  Cefotaximeمقاومتها لمضادات 
%, في حين أظهرت  11( عزالت مقاومتها لهذه المضادات وبنسبة 1عزالت من أصل ) 

% 99199وبنسبة  Ciprofloxacin( عزالت مقاومتها لمضاد 1عزلتان من عزالت  من أصل )
لمضادات الكينولونات تكون بوساطة مضخات الدفق التي  Klebsiellaمقاومة بكتريا سبب إن 

 74جين أو أوبيرون في البكتريا,  90ة متعددة للمضادات الحيوية والتي تنظم بوساطة تسبب مقاوم
من هذه الجينات مسؤولة مباشرة عن تطوير المقاومة للمضادات الحيوية ومنها الكوينولونات وذلك 

 (Yedekci  et  al.,20128) عن طريق تغيير في الجزيئة الهدف وتقليل النفاذية

( عزالت مقاومتها 1فقد اظهرت عزلة واحدة من اصل ) Aztreonam لمضاد, اما بالنسبة 
( إذ بلغت 5440الخفاجي )إلي  مع ما توصلت  قترب%, وت . %71111لهذه المضادات وبنسبة 

 مقاومة كانت نسبةف Tetracyclineأما مضاد  Gentamycin 81.2% نسبة المقاومة لمضاد
 Kl. pneumoniae  قيد الدراسة لهذا  عزالتهامقاومة  ( اذ كانت5475السعدي )متقاربة مع نتيجة

 Sarojamma and الباحثانإلي  هذه النسبة مع ما توصل  ايضا وتتفق ,%11.9المضاد 
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Ramakrishna (2011 إذ بلغت نسبة المقاومة لهذا المضاد )مع ما  هذه النسبةوتتفق  % .00
  Ciprofloxacinبلغت نسبة حساسية العزالت قيد الدراسة لمضاد الـ ( 5475السعدي ) إلي توصل 
( اذ 5475فكانت متوافقة مع الباحثة السعدي )  Amikacinاما فيما يخص مضاد  ,% 15.1

( إذ بلغت 5445%, وتتفق مع النعيمي ).Amikacin .48مضاد  اتجاهقيد  هابلغت حساسية عزالت
 . %02حساسية لهذا المضاد ال

فقد كانت نسبة مقاومة العزالت للمضادات    P.aeruginosaا بالنسبة لبكتريا م  أ    
Ceftazidime  ,Aztreonam   ,Gentamicin  ,Co-Trimoxazol    ومضادNaldixic 

acid  خارجي لهذه المقاومة الى قلة نفاذية الجدار  ا وقد يعود سبب 4-11)جدول ) %100كانت
البيتاالكتاميز وانظمة الدفق للجزيئات الصغيرة المحبة للما  مثل المضادات وكذلك افراز انزيمات 

في دراستها ( 5442) فليح واتفقت النتيجة مع ماتوصلت الي , ( Livermore,2004الحيوية )
األهمية السريرية إلنزيم البيتاالكتاميز المنتج من قبل بعت البكتريا السالبة والبكتريا الموجبة 

Fadhel (2013 ) اتفقت النتيجة مع ما توصل الي  % , 744 اذ كانت نتيجتها لصبغة غرام 

Bhargavi    لمضاد  ملغت نسبة مقاومة عزالتهاذ ب (2010 )وجماعتNaldixic acid  90.5 
  (5472االرناؤؤطي ) اتفقت النتيجة مع ما توصل إذ , على التوالي%  100 ,%
لمضاد ( وكانت مقاومة عزالتهم جميعا 5440) EL-Bialy  و (AL-Khazali0224( و

Naldixic acid  وتختلف هذه النتائج مع ما توصلت الي  الباحثة  % ,744هي Al-Gherawi 

, واتفقت النتيجة مع %88.1في عزالتها  Cefotaxime( اذ بلغت نسبة مقاومة مضاد  5444)
البولية التناسلية لدى نسا  التهاب المجاري في دراستها على ( 5442الي  الجمالي ) تماتوصل

تتفق هذه م ول ,  %744 هي Gentamicinكانت نسبة مقاومة عزالت  لمضاد  اذ مدينة الموصل
% 84 ا( اذ بلغت نسبة مقاومة هذا المضاد في عزالته5475) السعدي الي  تالنتيجة مع ما توصل

وزمالؤه  Abdullah( و 0224) AL-Saffarهذه النتائج مع ما توصلت الي  في حين اتفقت   , 
ولم تتفق  %744وبنسبة  -Trimoxazol Co(, إذ كانت عزالتهم مقاومة لهذه لمضاد 5474)

 Trimoxazol مقاومة لمضاد اكانت عزالتهإذ  (5442هذه النتائج مع ماتوصلت الي  خورشيد )
Co-  مضادي  مايخصاما   , %14وبنسبةTobramycin  وciprofloxacin  ة مقاوم فكانت

كانت هذه النتائج فريبة الى  ,, على التوالي % 04%, 04بنسبة لهما   P.aeruginosaبكتريا 
  Tobramycinلمضاد  يا( اذ كانت نسبة مقاومة البكتر 5475حدما مع ما توصلت الي  السعدي )
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ست  لبعت عوامل الفياعة افي در  (5444) النقيبهذه النتائج مع ماتوصل الي  ولم تتفق % , 88
% 74% ,75لبكتريا الزوائف الزنجارية حيث كانت نسبة مقاومة البكيتريا لهذين المضادين هي 

% وهي كانت قريبة لما 04اذ كانت نتائج درستنا هي  Amikacin, وبالنسبة لمضاد على التوالي 
 يضا  أقت النتيجة اختلو  , %90اذ كانت نسبة العزالت المقاومة هي  (5444) توصل الي  النقيب

ظهر ان نسبة مقاومة عزالت  لمضاد أالذي  2010)واخرون )  Abdullahمع دراسة 
Ciprofloxacin  4  , % اما ما يخص مضادTetracycline  بكتريا فكانت نسبة مقاومة
P.aeruginosa  84% ,  اذ  في دراست  (5444) النقيبهذه النتائج مع ماتوصل الي  وتتفق
( من ان نسبة المقاومة 2006تتفق مع ماتوصلت الي  الموسوي )% 24عزالت  كانت نسبة مقاومة 
متالكها لعدة آليات قد تحول دون تأثير جرعة ال يعود سبب المقاومة . %53لهذا المضاد كانت 

المضاد الحياتي ومنها قيامها بتحوير جزيئة المضاد بواسطة بعت األنزيمات المحورة , أو كسر 
حلقة البيتاالكتام الموجودة في تركيبة مضادات مجموعة البنسيلينات , أو تحوير جزيئات البروتينات 

 والتي تستهدفها مضادات البيتاالكتام PBPs (Pencillin Binding Proteins)الرابطة للبنسيلين 
 (Dhakal et al.,2012 )  . 

 بكتريامن اليعود سبب مقاومة بعت أجنا  وأنواع البكتريا وخاصة أجنا  العائلة المعوية      

 Escherichia coli Proteus mirabilis , ,Klebiesell  pneumoniaلصبغة كرام  السالبة

   Pseudomonas  aeruginosa  الحياتية وبنسب متباينة إلى أسباب  للعديد من المضادات

الموجودة في تركيبة المضادات   lactamعديدة منها إنتاج األنزيمات المحطمة لحلقة البيتاالكتام 

 امتالكها للمحفظة , أو امتالكها أو( Charrakh, 2011الحياتية التابعة لمجموعة البيتاالكتام )

 Biofilmفضال  عن تكوينها لمادة الغشا  الحيوي المخاطية ,  Efflux pumps الدفقلمضخات 

والتي تمنع وبشكل  من الحماية ا  التي تحيط بمجاميع أو مستعمرات الخاليا البكتيرية لتوفر لها نوع

أو حدوث ,  كونها مادة لزجةلكبير نفاذ جرعة المضادات الحياتية ووصولها إلى الخلية البكتيرية 

البورينات تغير في نفاذية غشا  الخلية البكتيرية , إذ يحتوي الغشا  على قنوات بروتينية تدعى 
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Porins  صولها إلى موقع عملها  و تعيق أو تمنع مرور جزيئة المضاد الى داخل الخلية البكتيرية و 

( ,2012 , 8et al Perron  ). 

مقاومة اكثر مضادات  لها القابلية على  Staphylococci جميع عزالتاظهرت النتائج ان 
 Cefotaximeالحيايتية المستخدمة في الدراسة اذ كانت نسبة مقاومتها للمضادات 

كما موضح في جدول  %Naldixic acid(, 100) و  Co-Trimoxazolو  Aztreonamو
الموجبة لصبغة كرام من لبكتريا ا قد يكون سبب المقاومة لمضادات الحياة من قبلو  (0-71)

 إنتاجها هو   S. epidermidis   والمكورات البشروية S. aureusالعنقودية الذهبية المكورات 
قد يعود ( . 5477)خلف وجرجي , البيتاالكتاميز , أو قد يكون ناتجا  عن حدوث طفرة  أنزيمات

أحيانا  سبب المقاومة إلى نوع المضاد المستخدم أو إلى استخدام جرعات قليلة بتراكيز منخفضة 
البكتيرية والتي تمنع نمو البكتريا الحساسة لهذه التراكيز إال أنها تترك  اإلصاباتلغرت عالج 

 Sonavaneمع  واتفقت هذه النتائج. (5477عددا قليال منها لتنمو فتصبح أكثر مقاومة )غريب ,

بنسبة  Naldixic acidلمضاد   UTIsفي دراسة في الهند حول البكتريا المعزولة من ( .022)
اذ  Naldixic acidلمضاد  ( في اثيوبيا5475)  Hiboreواختلفت هذه النتائج مع نتائج  744%

% على 44844% , 1814هي    S. epidermidisو  S.aureusكانت نسبة المقاومة لبكتريا 

اذ   Co-Trimoxazol( لمضاد 5442وتخالف هذه النتائج ما توصلت الي  خورشيد ),التوالي 
( لمضاد 5470وتخالف هذه النتائج ما توصلت الي  محمود ) % ,14كانت النسبة هي 

Cefotaxime ,  بينما كانت مقاومة عزالت بكترياS.aureus  لمضاد Aztreonam  في دارسة
اما وهذه تختلف عن نتائج الدراسة ,   %73.3 ( نسبة مقاومة عزالتها هي 5478اجرتها الدليمي )

 .Sو   S.aureus عزالت مقاومة نسبة كانت في دراستنا Tobramycinفيما يخص مضاد 

epidermidis  مضاد, واتفقت نتائج % على التوالي 744% ,04هي   Tobramycin  مع

وكانت هذه النتائج مخالفة لنتائج % , 744العزالت  ( اذ كانت نسبة مقاومة5444)  Aminنتائج 
  Amikacin اتوبالنسبة لمضاد % على التوالي ,4% , 94( وبنسبة 5478الباحثة جياد )

بنسبة مقاومة  S. epidermidis كانت  GentamicinوTetracycline و   Ciproflaxcinو
 (71-0) كما موضح في جدول,لجميعها % 04
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                                     المستخدمة ئوية المقاومة للمضادات الحياتيةونسبها الم بكتيرية: عدد العزالت ال (11-4)جدول

 .S  عزالت اذ كانت نسبة مقاومةAmin  (5444 ) مع نتائج Amikacin  واتفقت نتائج مضاد 

epidermidis ( اذ كانت نسبتها 5478في حين اختلفت مع ما توصلت الي  جياد ) %8495 هي
% على 74,%54اذ كانت  Tetracyclin و Gentamicinولم تتفق نتائجها لمضاد  24%

وكانت  %84هي  Tetracyclin لمضاد  S.aureusبينما كانت مقاومة عزالت بكتريا ,  التوالي
 S.aureus( اذ ان نسبة عزالت 5444تتوافق مع  نتائج دراسة زيدان واخرون,) النتائج هذه 

  S.aureusبينما كانت مقاومة عزالت بكتريا , %14 كانت بنسبة Tetracyclinالمقاومة لمضاد 

 

نوع المضاد 
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Aztreonam 4 422 4 422 4 422 4 422 4 422 4 422 

Amikacin 4 02 3 42 3 42 0 12 1 .2 4 02 

Gentamicin 0 12 1 .2 1 .2 4 422 1 .2 1 .2 

Naldixic acid 1 .2 4 422 4 422 4 422 4 422 4 .2 

Co-

Trimoxazol 

4 422 4 422 4 422 4 422 4 422 4 422 

Cefotaxime 4 422 4 422 4 422 4 422 4 422 4 422 

Tetracycline 0 12 4 422 1 .2 3 42 1 .2 3 42 

Ciprofloxacin 0 12 3 42 3 42 0 12 1 .2 4 02 

 bramycinTo 1 .2 4 422 3 42 1 .2 4 422 1 .2 

 4181 04 4484 14 2. 34 080. 31 .8.. 12 4484 32 المجموع
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% , 84اذ كانت  Tobramycinو   Gentamicinو   Ciproflaxcin لكل من المضادات
( وكانت مقاومة 5444)  Amin% على التوالي ,هذه النتائج جا ت متوافقة مع %04,04

S.aureus   لمضادGentamicin  ( 5478جياد ) وهذه تتفق مع ماتوصلت الي % 24هي
ان نسبة العزالت  ااوضح الذين (  5444زيدان واخرون  )الي   مع ما توصلت ضا  يوتتفق ا

( التي كانت 5442الجمالي )على التوالي , واختلفت مع  %25 % ,04 المقاومة  لهذا المضاد
% بينما اتفقت نتائج درستنا مع ما توصلت الي  54هي  Gentamicinمقاومة عزالتها لمضاد 

ما توصل فت مع  واختل , %40و بنسبة   Ciprofloxacin( في مقاومة مضاد 5478الدليمي )
 ة بنسب    Ciprofloxacin ذ اظهر ان عزالت  حساسة لمضادا (2005الي  الحسني )

73.07%. 

 Multiple Antibiotic Resistance  اتيةالمقاومة المتعددة للمضادات الحي4-4   

من  لثالث مجاميع مختلفة عزلة تحمل صفة المقاومة المتعددة من   30أناظهرت النتائج       
  4المختلفة المستخدمة في الدراسة والتي تضم  من مجموع المضاداتالحياتية  اتمضادال

  (Aztreonam)كمضاد  وباكتامنالمو  مجموعةك مضادات البيتاالكتام كمجموعةة حياتي اتمضاد

 ومجموعة مضادات (Cefotaximeمضادمثل ) سيفالوسبوريناتومجموعة مضادات 

( ومجموعة  Tobramyicinو   ,Gentamycin  Amikacinمضادات ك )المينوكاليكوسيديةا
 ات مضادومجموعة  (Ciprofloxacin وكذلك Nalidixic acid )كمضادكونيولونات مضادات ال

-Co كمضاد) الميثوبريم الثالثي والسلفوناميد مجموعة الميثوبريم الثالثي والسلفوناميد
Trimoxazol )  , اظهرت عزالت قد وP.mirabilis    وS. epidermidis    أعلى نسبة

 بنسبة Kl. pneumonia,عزالت  تليها , % على التوالي47.7%,  00.0 للمقاومة المتعددة 
%  64.4بنسبة   S. aureus% ثم عزالت 04بنسبة   Ps.  aeruginosaثم عزالت  05.5%

   .4-12)كما تطرق ل  في الجدول)% .866بنسبة  Escherichia coliواخيرا عزالت  

ان معظم عزالت  اوثقو ( إذ 2004) و اخرون  Raka نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة اتفقت
P .mirabilis سلمان مضادات حياتية جرثومية أو أكثر ,  و اتفقت مع ةكانت مقاومة لثالث 

ما  عتتفق مو تحمل صفة المقاومة المتعددة,  P.mirabilisكانت جميع عزالت إذ ( 2008)
تحمل صفة  K.pneumoniaان جميع عزالت  الى  ( اذ اشارت 5201) الزنكنة توصلت الي 

الجينات التي تحمل صفة المقاومة للمضادات  انتشارأصبح  مقاومة المتعددة لمضادات الحياة.ال
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من خالل  هذه المقاومة انتشارهم البالزميدات في االحياتية مشكلة تهدد الصحة العالمية وتس
 Piéboji وثق(. 2012, واخرون )Rottierالى اخرى عن طريق االقتران بكتريا انتقالها من 

لملون بين الجراثيم السالبة الحياتية نمط المقاومة المتعددة للمضادات  انتشار (2004واخرون )
من المرضى الجراثيم المعزولة نف  رام المعزولة من المرضى الراقدين في المستشفى  مقارنة مع غ

وجا ت هذه الدراسة مقاربة لما  (.P<0.05) ى المستشفى  وبفارق معنوي إحصائيالمراجعين إل
عزالت من البكتريا كانت تمتلك اكبر  4ان  بين  اذ( 2013)  , واخرون Ugwuتوصل الي   

  حياتيا   ا  مضاد 12من  اصل  ةحياتي تمضادا 74مقاومة لمضادات الحياة اذ استطاعت مقاومة 
عزالت  4( ان هناك  2012) Hamad  و  Hamdan  خالل التجربة . وبينت دراسة  مستعمال  

مضادات  9مضادات وعزلتين قاومت  7عزالت قاومت  3مضادات و  2قاومت   S. aureusمن 
أظهرت الدراسة الحالية ان جميع عزالت  ,خالل دراست   حياتيةمضادات  10وعزلة واحدة قاومت 

P.aeruginosa  المحلية قيد الدراسة تحمل صفة المقاومة المتعددة للمضادات الحيوية  وتتفق هذه
( من أن اكبر مقاومة كانت من نصيب بكتريا 5445النتائج مع ما توصلت الي  العبيدي )

P.aeruginosa (72( مضادا  من قبل عزلة واحدة في حين كانت اقل مقاومة هي )مضادات 4 )
Qasim (5448 )ر الى وجود المقاومة المتعددة للمضادات, كما اوضح من قبل عزلتين, مما يشي
معزولة من مرضى مصابين بالتهابات مختلفة في مدينة  P.aeruginosaفي دراسة على بكتريا 

بغداد تملك صفة المقاومة المتعددة للمضادات الحيوية , اذ الحظ ان أعلى نسبة للمقاومة في 
( 0-8%( وهي تمثل نسبة العزالت المقاومة لمدى من المضادات يتراوح بين )28عزالتها كانت )

 .ة من المضادات المستخدمة في الدراس اتمضاد
أصبحت مقاومة العزالت المرضية والسيما المقاومة المتعددة للمضادات الحيوية مشكلة اخذت  

 بالتزايد االمر الذي يؤدي الى صعوبة في اختيار العالج المناسب وبالتالي ازدياد نسبة الوفيات)
Karlowsky et al .,2003; Bradford,2001 .)إن عدم توافر العالج الفعال ضد البكتريا 

التي تملك صفة المقاومة المتعددة للمضادات الحيوية هي مشكلة خطيرة على صحة االنسان مما 
 Ueda andالبحث إليجاد مضادات حديثة فعالة ضد هذه البكتريا )  يستدعي الحاجة الى 
Sunagawa,2003 ) . 
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 المقاومة المتعددة للمضادات الحيوية للعزالت قيد الدراسة . (4-12جدول )

المضادات التي  عدد

 قاومتها العزالت

عدد 

 العزالت
 ونوع العزلة ارقام العزالت

1 4 E(4) 

4 6 E(1) ,K(14) ,Ps(17) ,S.ep (26-25) , S.a(28) 

6 2 P(6) ,K.(15) 

7 4 E(2-3-5), P(19) 

. 1 P(8-20) , S.a (27-29) 

4 43 
P(7-9-10) ,K(11-12-13)Ps(16-18), 

S.ep(21-22-23-24) .S.a(30) 

 32 النسبة المئوية

Ps(%80) , K(%82.2) (%91.1) ,   S.ep , P 

(%88.8) 

S.a(%64.4), E (%66.6), 

 

, E:Escherichia coli ,Klebiesell  pneumonia  P:Proteus mirabilis  , K: * 

 

Ps: P.aeruginosa , St.ep: S. epidermidis  ,  S.aureus St.a: 

        المضادات الحيوية للعزالت البكتيريةبعض ( لMICsالمثبطة الدنيا )تحديد التراكيز    5-4

 : قيد الدراسة

بوصفها رت ي( لبعت المضادات الحيوية التي اختM.I.Cتم تحديد التركيز المثبط االدنى )      
ختبار إخضعت جميع العزالت , تم أ, ( Drug of choiceتمثل  المضادات االكثر استعماال  )

,   Cefotaxime , Ciproflaxcinوهي  ات البيتاالكتاممضادمن ( 0العزالت تجاه )هذه 
كأسا  لحساب   CLSI( 2016 )  ( الموصوفة من قبل Break pointاعتمدت نقطة التوقف )

المضاد في المصل بحيث يوفر  الي  يصلنها التركيز االمثل الذي يمكن ان إاالستجابة وتعرف ب
( M.I.C( عندما تكون مقادير )Susceptibleيعد الكائن مستجيبا  ),  للمعالجة ًااعلى حد
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ستخدمت طريقة التراكيز المضاعفة المتسلسلة في وسط اكار  ا, و  قل من نقطة التوقفأالمحسوبة 
المؤثرة على مكونات الوسط المستعمل تعد من العوامل   النمولر هنتون الجرا  هذا االختبار, 

لذلك يفضل المحسوبة  M.I.Cاذ تؤثر تأثيرا  واضحا  على مقادير وبة ( المحسM.I.Cنتائج  قيم )
يونات أ, ونسب قليلة من  ن الحتوائ  على كمية قليلة من كلوريد الصوديومتو كار مولر هنأستخدام إ

  ( .0244السعدي,)  الكالسيوم والمغنيسيوم
 Cefotaximeالى قيم التراكيز المثبطة الدنيا لمضاد ( 4-13النتائج في جدول ) شيرت    

 (1024>-044)تراوحت ما بين   E.coli  لعزالت /ملمايكرو غرام( 512-4)تراوحت ما بين 
مع نتيجة ( 5470الرجب ) وتطابقت نتيجة الباحث P.mirabilisبكتريا  لعزالت /ملمايكرو غرام

 لبكتريا Cefotaximeالدراسة الحالية اذ تراوح التركيز المثبط االدنى لـ 
 P. mirabilis 1024 -32) <)  إذ بينت ان قيم  2013) ) العتبي وتتفق مع ما توصلت الي

MICs  للمضاد الحياتيCefotaxime (مايكروغرام/مل لكل من 32-1024>تراوحت ما بين )             
لم تتفق النتائج مع ماتوصل الي  العبدلي   ,P.mirabilisوعزالت بكتريا  E.coliعزالت بكتريا 

  (1024>-1024مابين ) Cefotaxime لمضاد MICSقيم الذي اشار الى ان ( 2010)
 Cefotaxime (95-<1024)لمضاد   M.I.Cتراوحت قيم,   E.coli لعزالتمكغم/مليليتر 

( إذ    (2012السعدي , والتتفق هذه النتائج مع K.pneumoniaeمكغم/مليليتر لعزالت بكتريا 
اما قيم التركيز المثبط    <لنف  البكتريا  مكغم/مليليتر (78-528لهذا المضاد ) M.I.Cبلغت قيم 

, جا ت نتائج هذه  ( مكغم/مل275-78فكانت ) P.aeruginosaعزالت  لبكتريا M.I.Cاالدنى 
لمضاد   M.I.C( الذين اظهروا ان قيم 0242وزمالؤه )  Abdullahالدراسة مقاربة لما توصل الي  

Cefotaxime  وبالنسبة لبكتريا  مكغم/مل (> 4201-.)تراوحت بين ,S.aureus    وS. 

epidermidis ( 1024>-44فكانت ما بين  )مكغم/مليليتر على التوالي ( 440-41و) مكغم/مليليتر
-Cefotaxime  (5لمضاد   M.I.Cتراوحت قيمالتي ( 5442وتتفق هذ النتائج مع الجميلي )

 . الكلوي في مستشفيات بغداد الزرع مكغم/مليليتر لعزالت البكتريا في دراستها لمرضى (1024>
يمكن ان يعزى سبب ارتفاع قيم التركيز المثبط االدنى للعزالت قيد الدراسة لمضادات البيتاالكتام 

النزيمات  بيتاالكتاميز  الكروموسومية  و البالزميدية للجراثيم نتاج العالي إلإلى ا)السيفوتاكسيم( 
الكتام الموجودة في التي تعمل على ابطال فعالية هذه المضادات عن طريق كسرها لحلقة البيتا معا

 . Jacoby,(2010و Bushكال المجموعتين )
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 قيد قيم التراكيز المثبطة الدنيا لبعض المضادات الحيوية للعزالت البكتيرية (4-13جدول )
 الدراسة

 

E:Escherichia coli ,Klebiesell  pneumonia  P:Proteus mirabilis  , K:* 
Ps: P.aeruginosa , S.ep: S. epidermidis  ,  S.aureus S.a: 

لمضاد ا             العزلة  CTX CIP 

E.1 32 4 

E.2 4 4 

E.3 64 32 

E.4 512 2 

E.5 256 128 

P.6 256 16 

P.7 512 8 

P. 8 <1024 16 

P. 9 256 2 

P.10 512 128 

K.11 32 8 

K.12 512 16 

K.13 <1024 8 

K.14 128 128 

K. 15 64 16 

Ps.16 512 <1024 

Ps.17 256 2 

Ps.18 32 16 

Ps.19 32 16 

Ps.20 16 8 

S.e21 256 16 

S.e22 <1024 <1024 

S.e23 512 256 

S.e24 16 4 

S.e25 128 16 

S.u26 512 64 

S.u27 512 16 

S.u28 128 2 

S.u29 128 2 

S.u30 64 16 
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 .E.coli  , P.mirabilis ,Kلعزالت   Ciprofloxacinلمضاد  MICSسجلت قيم     

pneumoniae ( 4-128مابين,) (8-256 ), (128 -5 )مل على التوالي, وتتفق مايكرو غرام/
( 1024-4لهذا المضاد مابين )  MICS( اذ بلغت قيم 2006هذه النتائج جزئيا مع العبيدي )

لهذا   MICS( اذ بلغت قيم 2007اتفقت ايضا مع السعدون )ولم    E.coliمكغم/ مليليتر لعزالت 
, وتتفق هذه النتائج جزئيا مع ما  K. pneumoniae( مكغم/مليليتر لعزالت 64-2المضاد )

( مكغم/ مليليتر. ولم تتفق 32لهذا المضاد)  MICSإذ بلغت قيم   (Kumar,2011توصل إلي  )
مكغم/ مليليتر  (64-8لهذا المضاد ) MICSإذ بلغت قيم   (2008)مع مااشارت الي  سلمان 

سجلت قيم ذ ا( 0243) واتفقت هذه النتائج مع ما توصلت الي  العتبي,  P.mirabilis لعزالت 
MICS  لمضادCiprofloxacin   لعزالتE.coli   ,P.mirabilis ,K. pneumoniae  في

يعزى سبب  . مايكروغرام/مل على التوالي 64-2) ( ,)128-2,) (512-2مابين )دراستها 
الى الضغط المستمر ألستعمال المضادات والذي ينتج عن  تطور صفة  الحياةالمقاومة لمضادات 

المقاومة وخاصة عن طريق موقع الهدف أو عن طريق أنظمة الدفق, وكل هذه الميكانيكيات يشفر 
 (. (Ruiz,2003لها كروموسوميا 

 ما بين P.aeruginosaعزالت  لبكتريا M.I.Cقيم التركيز المثبط االدنى وكانت  
فقد كانت قيم التركيز (  5475ولم تتفق هذه النتائج مع السعدي ) مكغم/مل ,( 1024>-5)  

مقاومة منخفضة لهذا اذ كانت ( مكغم/مل 7-80) Ciprofloxacin لمضاد  المثبط االدنى
هذه النتائج مع العبيدي لم تتفق ايضا , و في دراستهاالالمضاد من قبل جراثيم الزوائف الزنجارية 

 والتي بلغت Ciprofloxacinمنخفضة لمضاد  M.I.Cينت ان قيم ( التي ب5445)
لمضاد  M.I.C(إلى ان قيم 5474وزمالؤه ) Abdullahمكغم/مل , فيما أشار  (4.2-80) 

Ciprofloxacin ( مكغم/مل في دراستهم على جراثيم الزوائف الزنجارية . 78-7كانت) 

 مكغم/مليليتر(  1024>-44فكانت ما بين ) S. epidermidisو    S.aureusوبالنسبة لبكتريا 

 بدتفقد أ (5442تتفق هذ النتائج مع الجميلي )لم و  , مكغم/مليليتر على التوالي( 440-41و)
 إذ بلغ مقدار  Ciprofloxacin مضادل البكتيرية تقريبا مقاومتها عزالتها من نصف 

للنصف اآلخر  مكغم/مليليتر (256-4)لنصف العزالت لتصل ما بين  مكغم/مليليتر  MIC (2) ـال
مع  Ciproflaxacinتختلف نتائج الدراسة لمضاد و  ,(5والتي فاقت مقدار نقطة التوقف البالغة )
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حيث أعطت عزالتهم مقاومة ضعيفة للمضاد وتراوحت  (2001) وأخرون  Drago اننتائج الباحث
 وهي أقل بكثير من المثبتة قيد الدراسة . (µg\ml 8-4)لها بين  MICقيم 

توجد عوامل عدة تؤثر على حساب قيم التركيز المثبط االدنى منها حجم اللقاح البكتيري, اذ      
تزداد قيمة التركيز المثبط االدنى بزيادة حجم اللقاح البكتيري وقيمة اال  الهيدروجيني للوسط , 

(, ويمكن ان يعود 0221مجيد,قنوات الموجودة في  )فضال عن طبيعة الجدار الخارجي وعدد ال
السبب الى اختالف قيم التركيز المثبط االدنى داخل الجسم الحي وبين قيمتها خارج الجسم الحي 

(In vitro.) الف تاشارت نتائج اختبار الحساسية واختبار قيم التركيز المثبط االدنى الى وجود اخ
على ضرورة اجرا  اختبار التركيز المثبط االدنى قبل اعطا   بينهما للعزالت المختلفة وهذا يؤكد

العالج الختالف كل عزلة عن االخرى في تركيز المضاد المؤثر عليها, وعلى هذا االسا  فكل 
 .(0221مجيد,(مريت يحتاج جرعة تختلف عن المريت االخر
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 Recommendations         &Conclusionsالفصل الخامس : االستنتاجات والتوصيات 

   Conclusions  االستنتاجات 1-5

 -من خالل نتائج هذه الدراسة تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية :

 

 حاالت الـ كانUTI  وحدة العناية القلبية المركزة في مستشفى بعقوبة خالل فترة الدراسة في

 اإلناث و الذكور من مجموع اإلصابات . بين شائعة  العام التعليمي
 

  من البكتريا الموجبة رام شيوعًا كاظهرت الدراسة أن اكثر انواع البكتريا السالبة لصبغة

 Proteus تليها ,Escherichia coli  البولية هي اخماج المسالكفي لصبغة كرام 

mirabilis  ,  ثمKlebiesella  pneumonia , ثم  Pseudomonas 

aeruginosa  , Staphylococcus epidermidis و. Staphylococcus aureus  
 

  التي تعزز من امتلكت معظم العزالت البكتيرية قيد الدراسة على عدد من عوامل الضراوة
مثل الهيمواليسين والغشاء الحيوي  باخماج المسالك البولية  األصابةحداث إقدرتها على 
نتاجوالبكتريوسين   واسعة الطيف. نتاج انزيمات البيتاالكتاميزإوالقدرة على اليوريز  أنزيم وا 

 
  متالكها صفة المقاومة المتعددة إو و لمعظم المضادات الحياتية العزالت البكتيرية مقاومة

 . للمضادات الحياتية
 

  اهمية االغشية الحيةBiofilms) طرة من المضادات ثداخل الق ( في حماية البكتريا

 الحيوية .
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 Recommendationالتوصيات  2-5   

 

  المتعددة عوامل الضراوة دراسة عالقة مقاومة المضادات الحيوية بتكوين. 

 

  المناعية وعملية  عوامل الضراوة و تأثيرها على بروتينات المتمملإجراء دراسات موسعة

 . والحركيات الخلوية البلعمة

  من  المسببة الخماج المسالك البوليةلبكتريا ل عوامل الضراوة المهمة جينات عنالتحري
لتحديد وبائية  PCR (Polymerase Chain Reaction)تقنية  باستخدام الناحية الوراثية

 . على المستوى الجزيئي والحد من أنتشارها  البكتريا
 

  مع  اإلصابةاطر ودورها في زيادة نسب الحية في القث األغشيةتكوين  أسبابالتحري عن

 وفعالية أنزيم اليوريز. Swarming)دراسة العالقة بين األغشية الحية وظاهرة )
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a. المصادر العربية 
 الضراوة عوامل وبعض الجيني التنميط ( . دراسة 2510مهدي . ), عباس فالح األرناؤوطي  .1

. رسالة ماجستير , كلية التربية للعلوم  Pseudomonas aeruginosa  لبكتيريا
 يثم ,جامعة بغداد .هالالصرفة ,كلية ابن 

( .التأثير الخلطي للمضادات الحيوية على بكتريا 2512جياد, اسماء احمد .) .2
Staphylococcus  SPP    رسالة ماجستير ,كلية المزولة من اخماج سريرية مختلفة .

 التربية للعلوم الصرفة , جامعة ديالى .
بكترولوجية لبعص اجناس البكترية السالبة ( . دراسة 2512الخالدي, زويدة كاظم خضير . )  .3

لملون غرام المعزولة من اخماج المبل . رسالة ماجستير , كلية التربية للعلوم الصرفة , جامعة 
 ديالى .

( .الفعالية البايولوجية للمستخلصات النباتية والكحولية 2512الدليمي , فاطمة يوسف ماطر .) .4
المعزولة من مصادر سريرية مختلفة . رسالة ماجستير ,  لنباتي البابونج والحلبة ضد البكتريا

 كلية التربية للعلوم الصرفة .
. دراسة جزيئية لعدد من عوامل االلتصاق لبكتريا  )2512) . احمد , علي فاضل .5

Escherichia coli  دون الخامسة. رسالة ماجستير  األطفالالمعزولة من عينات االدرار من

 للعلوم الصرفة ,جامعة بغداد. كلية التربية ابن الهيثم,

 , األطفاللدى  اإلسهال(.دراسة بكتريولوجية لبعض مسببات 2510القيسي ,ريا خليل ابراهيم.) .6

  رسالة ماجستير ,كلية التربية للعلوم الصرفة, جامعة ديالى.

 Proteus mirabilis(. دراسة بكتريولوجية لبكتريا 2512الرجب, ابراهيم عدنان محمود. ) .7

المعزولة من اخماج سريرية مختلفة في مدينة المقدادية .رسالة ماجستير ,كلية التربية ,جامعة 

 ديالى.
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(.دراسة األنماط المصلية وعوامل الضراوة لبكتريا 2512الرة محمود شفيق, ) السورة ميري, .7

E.coli  المعزولة من حاالت خمج المجاري البولية لدى االنسان في محافظة ديالى .كلية

 التربية للعلوم الصرفة.

(.دراسة بكتريولوجية لبعض اجناس البكتريا السالبة 2512النعيمي, محمد خضير عباس.) .9

لملون غرام المقاومة لمضادات البيتاالكتام و المعزولة من اخماج المجاري البولية في محافظة 

 ديالى .رسالة ماجستير, كلية التربية للعلوم الصرفة ,جامعة ديالى.

 Streptococcus spp  ( . مقارنة وراثية وبكتريولوجية بين 2014الحيالي , سيف علي . )  .11
والمعزولة من اصابات  Macrolidالمقاومة لمضادات الـ  Staphylococcus spp  و

 . سريرية مختلفة . رسالة ماجستير , كلية التربية للعلوم الصرفة , جامعة بغداد
   Proteus mirabilisالتحري الجزيئي لبكتيريا ( . 2512الخرساني , منذر عدنان خلف .) .11

رسالة  . (PCRالمعزولة من أصابات المسالك البولية باستخدام تقنية تفاعل المتعدد السلسلة )

 .  ادغدجامعة ب, معهد الهندسة الوراثية ماجستير ,

انتشار عوامل الضراوة والمقاومة للمضادات ( . 2512, رقية صبار سلمان . ) الكبيسي .12

رسالة  .الممرضة للمجاري البولية والمعزولة محليًا من النساء الحوامل  E. coliالحيوية بين 

 .الجامعة المستنصرية  ,كلية العلومماجستير , 

 Proteus. دراسة بكتريولوجية و وراثية النواع بكتريا (2010 )البياتي, سروى عزيز خالد .13
spp. المسببة الخماج المسالك البولية في منطقة تكريت. رسالة ماجستير. جامعة تكريت, 

 . كلية العلوم

 Staphylococus spp( . دراسة وراثية لبكتريا  2012التميمي , احمد عيسى جعفر . )  .14

المقاومة لمضاد الفانكومايسين . رسالة ماجستير , كلية التربية للعلوم الصرفة , جامعة ديالى 

. 

. دراسة بكتريولوجية لبعض أنواع العائلة المعوية (2013)العتبي, دعاء عدنان كاظم.  .15
كلية  ,جامعة ديالى  ,المعزولة من صاالت مستشفى الوالدة في مدينة بعقوبة. رسالة ماجستير

 التربية.
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دراسة بكتريولوجية ووراثية على البكتريا المسببة .  (2005)الحسيني , انوار علي عبد اهلل  .16

 كلية العلوم . ,لحب الشباب. رسالة ماجستير . جامعة بابل 

. دراسة بكتريولوجية عن البكتريا المعوية المنتجة (2552االسدي, فرقان محمد حسين. ) .17
دم في مدينة إلنزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف والمعزولة من األطفال المصابين بتجرثم ال

 الحلة. رسالة ماجستير ,كلية الطب, جامعة بابل.
(. دراسة التصاق ومقاومة البكتريا الهوائية المخمجة 2550).البلداوي, ميسم سامي عبد الكريم  .17

للمواد البديلة ومواد التثبيت الداخلي والخارجي المستعملة في جراحة العظام والكسور. رسالة 
 عة بغداد.جام,  كلية العلوم,ماجستير

  ST, LT( . الكشف عن جينات ذيفان 2512السورميري , تغريد عبد الرحمن كريم . ) .19

لبكتريا االشيرشيا القولونية والمعزولة من عينات االدرار والخروج بتقنية التفاعالت سلسلة الدنا 

( . رسالة ماجستير . معهد الهندسة الوراثية  multiplex PCR techniqueالمتعددة ) 

 والتقنيات االحيائية , جامعة بغداد .

( . المضادات الحيوية المقاومة الحيوية البكتيرية للمضادات 2511المرجاني , محمد فرج . ) .21
 الحيوية . عمان  : دار دجلة .

لبكتيري والفطري (. العزل والتثبيت الوراثي للخمج ا2552الموسوي, أزهار نوري حسين .) .21

المسالك البولية وعالقته بمرض السكري بين النساء الحوامل في محافظة القادسية. أطروحة 

 الدكتوراه. كلية التربية . جامعة القادسية.

(, تأثير الظروف المختلفة على 2991القصاب, عبد الجبار عمر والخفاجي, زهرة محمود ) .22
عوية تجاه البكتريا المعوية المسببة لإلسهال, مجلة العلوم الفعالية التثبيطية للعصيات اللبنية الم

 .2, العدد 3الزراعية العراقية, المجلد 
( . دراسة بكتريولوجية كيموحيوية وجزيئية لبكتريا 2550الطائي , هادي رحمن رشيد . ) .23

Proteus mirabilis  المعزولة من التهابات المجاري البولية في بعض مستشفيات مدينة

 , رسالة دكتوراه , كلية العلوم , الجامعة المستنصرية .بغداد 
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(. دراسة المقاومة المتعددة للمضادات وبعض عوامل الضراوة 2000المرجاني , محمد فرج .) .24

كلية العلوم  ,ودراسة المحتوى البالزميدي فيها , رسالة ماجستير  Proteus mirabilisلبكتريا 

 الجامعة المستنصرية . ,

 بكتريا  أنواع بين مقارنة دراسة. (2011)الحسيني, هالة محمد حسين.  .25

Staphylococciرسالة للمثسلين المقاومة للبالزما المخثر لإلنزيم المنتجة غير و المنتجة .

 ماجستير. جامعة بغداد / كلية العلوم.

المجــــــاري البــــــولية التنــــــاسلية لــدى ( . الــــتهــــاب 2005الجمالي , مــــــدركـــة محـــمود حســــــن.) .26

 نـساء مــــدينة الموصل. رسالة ماجستير, كلية العلوم, جامعة الموصل.

 Klebsiella( . تكون الغشاء الحيوي بوساطة 2552مطشر .)مروى حميد  ,  الخفاجي .27
pneumoniae  ماجستير ,كلية الملوثة للمثبتات الخارجية ومقاومته لمضادات الحياة.رسالة

 العلوم .جامعة بغداد.
(. دور البالزميدات في إنتاج البكتريوسين من 2512الزبيدي,  محمد مهدي عبد المحسن ) .27

معهد الهندسة الوراثية  رسالة ماجستير,المعزولة من عينات سريرية .  Klebsiellasppبكتريا 
 جامعة بغداد., والتقنيات األحيائية

 Klebsiella spp(. دراسة بكتريولوجية ووراثية لبكتريا  2512ايمان  علي نور اهلل .) الزنكنة, .29
المعزولة من إصابات مرضية مختلفة . رسالة ماجستير, كلية التربية للعلوم الصرفة,  جامعة 

 ديالى.
(.إستخالص وتنقية مركب الكاتشين من الشاي األخضر 2515العبدلي, ياسر عادل جبار.) .31

Camellia sinesis) وتأثيره التآزري على البكتيريا المسببة اللتهابات المجاري البولية .رسالة )
 ماجستير, كلية العلوم ,الجامعة المستنصرية.

المعزولة من  Escherichia coli( . حساسية بكتريا 2552الحلفي, سوسن محمد كريم  ) .31
.رسالة ماجستير,كلية Lomefloxacinو Ciprofloxacin اخماج المجاري البولية لمضادي 

 العلوم , الجامعة المستنصرية.
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 Proteus من بكتريا أستخالص  البروتيسين ( . 2511. ) همسة نافع محمد علي , الرحو .32
mirabilis جامعة  ,كلية العلوم ماجستير ,  رسالة . المعزولة سريريًا و دراسة بعض صفاته

 .بغداد

(. دور البالزميدات في إنتاج البكتريوسين من 2512الزبيدي,  محمد مهدي عبد المحسن ) .33
المعزولة من عينات سريرية .رسالة ماجستير, معهد الهندسة الوراثية   Klebsiellasppبكتريا 

 والتقنيات األحيائية ,جامعة بغداد.
 Staphylococus spp ( . دراسة وراثية لبكتريا 2012التميمي , احمد عيسى جعفر . )  .34

 .بية للعلوم الصرفة , جامعة ديالى. رسالة ماجستير , كلية التر  الفانكومايسينالمقاومة لمضاد 

( . تأثير مستخلصات قشور البرتقال على 2552العبيدي , سوسن شوكت عبد عبد اهلل . ) .35
المقاومة للمضادات الحيوية والمعزولة من  Pseudomonas aeruginosaنشاط بكتريا 

التهابات جروح الحروق وجروح ما بعد العمليات في مدينة بغداد , رسالة ماجستير , كلية 
 العلوم , الجامعة المستنصرية .

 Pseudomonasدراسة بكتريولوجية لبكتريا  (.2511) سلمان. لسعدي, لينا عبد االميرا .36
aeruginosa  المعزولة من  مصادر سريرية مختلفة  في مدينة بعقوبة وضواحيها. رسالة

 .ماجستير, كلية التربية للعلوم الصرفة, جامعة ديالى
(. دراسة وراثية وجزيئية  لعزالت محلية مرضية من 2552السعدون, صالح مهدي حسن. ) .37

.رسالة    β-Lactamaseالمقاومة للمعادن الثقيلة والمنتجة ألنزيم   Klebsiellasppبكتريا 
 . ماجستير, كلية العلوم, الجامعة المستنصرية

(. دراسة تاثير بعض العوامل  الكيمياييلة والبيييلة عللى صلفة 2007العجيلي ,عماد قانع كاظم ) .37

المعزوللة  mirabilis Proteus(  وانتاج بعض االنزيمات فلي بكتريلا  Swarmingاالنثيا  )

 الجامعة المستنصرية . –كلية العلوم  –من اصابات المجاري البولية , رسالة ماجستير 

(. دراسلة بعلض عوامل  الضلراوب للبكتريلا  1002العبيدي, رغد عبد اللطيل  عبلد اللرزا). )  .39

المعزوللللة ملللن ردهلللات ادطفلللا  الخلللدج ومقاومتالللا لمضلللادات الحيلللاب والمطالللرات. رسلللالة 

 لعلوم ,الجامعة المستنصرية.ماجستير,كلية ا
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 Proteus( . دراسة بكتريولوجية ووراثية ألنواع بكتريا 2515البياتي, سروى عزيز خالد . ) .41

SPP  كلية ,جامعة تكريت,رسالة ماجستير. المسببة ألخماج المسالك البولية في مدينة تكريت

 العلوم.

من بكتريا  UCA. االستخالص والتنقية الجزئية لخملة (2007)الكعبي, عامر سعيد علي.  .41
Proteus mirabilis  ودراسة دورها في االلتصاق على الخاليا الطالئية البولية. رسالة

 كلية العلوم. ,ماجستير. جامعة بغداد 
(. عزل وتشخيص نوعين من البكتيريا المسببة 2550ميسون عبد الباري عبد اهلل),السالمي .42

 .Trigonella foenum Lتأثير مستخلصات نباتي الحلبة  الجهاز البولي ودراسةإللتهاب 

graecum   والسوسGlycyrrhiza glabra L. كلية العلوم,  .عليها. رسالة ماجستير
 جامعة الكوفة.

. دراسة مايكروبايولوجية ووبائية ألخماج المسالك (2007)العبيدي, منى جالل علي حسين.  .43
 كلية التربية. ,ل في قضاء الحويجة. رسالة ماجستير. جامعة تكريتالبولية لدى األطفا

ض عوامل الفياعة لبكتريا الزوائف دراسة بع(. 2552. )النقيب, بديع شر  الدين عزيز .44

, الجامعة كلية العلومدكتوراه,  أطروحة. المعزولة من التهابات المجاري البولية الزنجارية

 ة.المستنصري

ق ئبزلدن امعار (. تأثی2011, ادهم علي , عبد , علي عدنان .) تركي ,احمد محمد ,عبد  .45

درة قو  Pseudomonas aeruginosa یارلبكتوي لحیء الغشان ایوفي تكل لنیكس والنحاوا

 10المجلد لحياتية, ت اقية للتقاناالعرالمجلة الثقیلة . ر العالیة للعناصز اكیرالتالة إزالة في زلعا

 .216 -203: 2العدد 

 (. دراسة وراثية للبكتريوسين المنتج من بكتريا2552عالء سالم حمزة .)حبيب,  .46
Klebsiellaspp .المعزولة من مصادر سريرية مختلفة . كلية العلوم, الجامعة المستنصرية 

( .دور اإلنزيمات المحلله لمضادات البيتاالكتام وبعض عوامل 2515حسين,احمد عليوي .) .47
مسببة اللتهاب األذن الوسطى القيحي الُمزمن في محافظة الضراوة  في مقاومة البكتريا ال

 النجف.رسالة ماجستير,كلية العلوم, جامعة بابل.
للمرضى  دراسة جرثومية لبعض مسببات أخماج المسلك البولي ( .2550) ثري أحمد, خورشيد .47

 في مستشفى آزادي العام في مدينة كركوك . رسالة ماجستير, كلية تربية, جامعة تكريت.



ــــــالمص ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ  73                                                               ادرــــــــــــــ

 

  

(.مقاومة االيشريكيا القولونية السريرية والبيئية للمضادات 2512ؤوف, علي محمد نجاتي .)ر  .49
 الحيوية وتحييد محتواها من الدنا البالزميدي.رسالة ماجستير,كليةالعلوم,جامعة كركوك.

( . تأثير  2009) م عبدالرزاق و محمد , علي صادق.زيدان , اسراء علي , القزاز , عبدالكري .51

المعزولة سريريا .  Staphylococcus aureus الجمع بين مضادات الحياة على بكتريا 

 ( .2)   2مجلة جامعة بغداد للعلوم, قسم التقنيات االحيائية , كلية العلوم ,جامعة بغداد , 

.المعزولة من Proteus spp( .فوعة بعض أنواع المتقلبات  2552سلمان, افاق رشيد .) .51

 ذن الوسطى في بعقوبة وضواحيها. رسالة ماجستير, كلية التربية, جامعة ديالى.خمج األ

(. دراســـــــــة بعض عوام  التـــــــــــــــصا) بكتريــا 2002شبر , ابتاا  ادريس احمد ) .52

Proteus mirabilis  المعزولة من التاابات المجاري البولية والجروح والحرو) , رسالة

 الجامعة المستنصرية . –كلية العلوم  –ماجستير 

تأثير العاثيات على حساسية بكتريا المكورات العنقودية (.(2011غريب, عبد االمير محمد. .53
المجلد الخامس,  ,مجلة مركز بحوث التكنولوجيا الحيوية الحيوية الحياة. الذهبية تجاه مضادات

 .02-20العدد االول:
, رسالة  Proteus mirabilisة مرضية لجرثومة ( . عز  ودراس2005كاظم ,بشرى علي ) .54

 جامعة الموص  . –كلية العلوم  –ماجستير 

 Pseudomonasتثبيط تكوين الغشاء الحيوي من بكتريا   ( .2512فاضل , روان عامر ) .55

aeruginosa  رسالة ماجستير   . المعزولة من تقرحات الدرجة الثانية لمرضى القدم السكري

 . الجامعة المستنصرية ,كلية العلوم, 

(. العوامل المؤثرة على انتاج انزيم الهيمواليسين من بكتريا مرضية 2552).مجيد, هدى زهير .56
.رسالة معزولة من ادرار مرضى السكري و تحديد مقاومتها لبعض المضادات الحيوية

 ماجستير,كلية العلوم ,جامعة بغداد.
وقابلية االلتصاق النواع البكتريا المرافقة عزل و تشخيص  ( .2512محمود , هالة محمد . ) .57

. رسالة ماجستير , كلية العلوم , جامعة لقروح الدرجة الثالثة في مرضى السكري النمط الثاني
  بغداد .
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 I  المـــــــــــــــــــــــــالحق 
 

 ( إستمارة المعلومات الخاصة بالمرضى1ملحق رقم )

 الحالة المرضية السكن  العمر الجنس  اسم المريض  ت

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

 

 

 

 

 

 

 

 



 II  المـــــــــــــــــــــــــالحق 
 

  مقاومة عزالت البكتريا قيد الدراسة للمضادات الحيوية المختلفة( 2ملحق )

نوع 

 العزلة

AK  CIP  CTX  TET TOB NA ATM  SXT GM  

E.1 S S R S S R R R S 

E.2 S S R S S R R R R 

E.3 S R R R R R R R S 

E.4 S R R S S R R R S 

E.5 S S R R R R R R R 

Pr.1 S S R R R R R R S 

Pr.2 R R R R R R R R R 

Pr.3 S R R R R R R R R 

Pr.4 R R R R R R R R R 

Pr.5 R R R R R R R R R 

K1 R R R R R R R R R 

K2 R R R R R R R R R 

K3 R R R R R R R R R 

K4 S R R S S R R R S 

K5 S S R R R R R R R 

Ps.1 R R R R R R R R R 

Ps.2 S S R S S R R R R 

Ps.3 R R R R R R R R R 

Ps.4 S R R S S R R R R 

Ps.5 S R R R R R R R R 

S.ep1 R R R R R R R R R 

S.ep2 R R R R R R R R R 

S.ep3 R R R R R R R R R 

S.ep4 R R R R R R R R R 

S.ep5 S R R S R R R R S 

S.au1 S S R S S R R R R 

S.au2 S R R R R R R R R 

S.au3 S S R S R R R R S 

S.au4 S R R R R R R R R 

S.au5 R R R R R R R R R 



 III  المـــــــــــــــــــــــــالحق 
 

 



                                                                                                    Summary  I 

 

 Summary  

 

  In this study 135 urine samples from urinary tract catheters  were 

collected from the patients admitted to the intensive  care unit of  Baquba 

General Teaching Hospital during  the period from 1st of November 2016 

until 1st of  March 2017. The patients were from different age groups their 

ages were   ranged between 40-80  years .They were  86 female and 49  

male, the urine samples were grown  on both the blood agar and on the 

MacConkey agar media , the identification of the bacterial growth was 

confirmed using standard microbiological and biochemical tests. 

 (110)  Samples gave bacterial growth 81.4 % of the total of which 71 

isolates from the female samples and 39 isolates from male urine Samples. 

The isolates were distributed as follows: 35 isolates  were Escherichia coli 

( 31.8% ) , 20 isolates were Proteus mirabilis (18.2%) , 16 isolates were 

Klebsiella pneumoniae (14.5% ), 14  isolates  Pseudomonas  aeruginosa 

(12.7% ), 14  isolates were Staphylococcus epidermidis 

 (12.7% ) and 11 isolates were Staphylococcus aureus (10% ) . 

 

     The isolated bacteria showed many virulence factors among to (30) 

isolates , which their ability to produce hemolysin  enzyme indicate that S. 

aureus isolates are hemolush producers(100%) , followed by P. aeruginosa 

and P. miablis (80%) and E. coli  (60%) ,wheres K.pneumoniae  and  

 S. epidermidis were all non hemolysin producers. 

 

     The results of bacteriocin production by the bacteria  under the 

investigation showed that there were 3 isolate (10%) from K.pneumoniae  , 

one isolate of P. miablis and one isolates of S. epidermidis were bacteriocin 

producers .  

  

   The ability of bacterial isolates to produce the urease enzyme was 

also examined , K.pneumoniae  , S. aureus and P. miablis isolates were all 

(100% ) producers , whilst P. aeruginosa and S. epidermidis isolates were 

(60%) producers , E. coli  isolates , however ,were urease non-producers . 

 

         The results of P. miablis isolates revealed its ability of causing 

swarming (100%) . 

          The ability of the isolates of biofilm production was also detected 

using both  Congo-Red and ELISA method procedures which showed that all 

types of bacteria were capable of biofilm production (100%) by ELISA and  

( 63.3% ) by   Congo-Red  procedure , The isolates of bacteria  S. aureus 

(100%) , S. epidermidis (80%) , P. miablis (60%) , K.pneumoniae  (60% ) , 

P. aeruginosa (60%) and E. coli   (20%) respectively . 

 



                                                                                                    Summary  II 

 

         Modified disc approximation method was used to detect broad 

spectrum β-Lactamase enzyme , the study results showed that E. coli   

Was the least producing spcies of broad spectrum   β-Lactamase (20%) , 

while P. miablis and K.pneumoniae (60%) whre as both P. aeruginosa and  

staphylococci isolates ( 80%) producers . 

 

       Isolates sensitivity against (9) different antibiotics from different 

antibiotics group which were Aztreoname , Cefotaxime , Ciproflaxin , 

Nalidixic acid , Tobramycin ,Tetracycline and Co-Trimoxazole showed  

a high antibiotics . Amikacin ,however , was the most active antibiotic 

against the studied bacteria ,the isolates sensitivity percentage towards 

Amikacin was (64%) followed by ciproflaxcin (50%) ,whilst all isolates 

were resistant to Aztreonam , Cefotaxime Co-Trimoxazol (1005) , 

Nalidixic acid (96.6%) Tetracyclin (70%) and Gentamycin (76.6%) . The 

results also showed that 30 isolates were carrying the multiple resistant 

character of 2-9 antibiotics out of the totale 9 antibiotics , P. mirablis and S. 

epidermidis isolates revealed the highest percentage of multiple resistance 

(88%), (91.1%) respectively, followed by K.pneumoniae   isolates (82.2%) 

,then P. aeruginosa isolates (80%) , S. aureus 64.4% and finally E. coli   

isolates (66.6%) . 

  

    The minimum inhibitory concentration (MIC) for 2 antibiotics 

ciproflaxcin and Cefotaxime were determined their  values ranged  

(32->1024) µg / ml the results of sensitivity  test and MIC values indicated 

that there was a big difference between the sensitivity  test and  MIC of the 

different isolates . 
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