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 اىل من علمين الصرب والنجاح     

 ومل متهلُو الدنيا ألرتوي من حنانو املرحوم...        
 أبـــي                                                        

 اىل خيمة احلنان و غيمة املكان حتملين دائما بني يديها دعاء متصل للسماء      

 وعندما تكسوين اهلموم أسبح يف حبر حناهنا املرحومة ...      
 أمــي                                                           
اىل من ىم اقرب إىل روحي إىل من شاركين حضن االم و هبم استمد عزويت و   مالذي بعد اهلل       
 ... 

 اخواني واخواتي                                                           
     
 من حتل  باخإخاء و متيزت بالوااء اىل من معها سعدت وبراتتها يف رري  اىل شالل الصدق الصايف اىل 

 احلياة احللوة و احلزينة سرت اليت عرا    كيف اجدىا و علمتين ان ال اضيعها صديتيت العزيزة .... 
 الدكتورة الحاجة انتصار يحيى الجبوري                                           

 
  مواجهة الصعاب واليي ضحضرين ايو قول الااعراىل من ااتتده يف

 عليك سالم اهلل ما اىتز شوقنا        إليك ورضوان من اهلل أكرب أخي وزميلي.....
 الدكتور المرحوم علي سلمان العبادي                                                               

      
 

                                          
 

 



   شــكر وتــقديـر
         

        
 
د املرسلني حممد صلى اهلل عليو وعلى الو بسم اهلل خري االمساء واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سي 

 وصحبو امجعني.

 وبعد..

 ا  مهما تقدمنا وفُتحت امامنا الطرق ووصلنا بكل ما نحلم به , علٌنا ان نتذكر من كانوا سبب  

 .وٌعجز الكالم عن ذكر فضلهم فً نجاحنا, 

بالجميؿ  اَ رفانأتقدـ بخالص شكري وتقديري وعأف نيي كتابة رسالتي أيسعدني ويشرفني وأنا  
 المساعد واالستاذ،  الدليمي عباس عبود فرحان الدكتور االستاذالى أستاذّي الفاضميف 

موضوع البحث ومتابعتيما المتواصمة  القتراحيما ىادي رحمن رشيد الطائي الدكتور
و نصحي  توجييي لي في فخير عو  اكانوتوجيياتيما السديدة لي طواؿ مدة البحث والذيف 

 داعيًة اهلل أف يوفقيما لما يحبو ويرضاه. التفاؤؿ في دربي اعوالذيف زر 
غالب  الدكتور المساعد باألستاذكمية المتمثمة الكما أتقدـ بوافر شكري وتقديري الى عمادة 

الست  و الدكتور عمار احمد سمطان أخص بالذكرورئاسة قسـ عموـ الحياة و  ادريس عطية
كما اقدـ  قدموه لي مف عوف ومساعدة. لما  د ابراىيمالدكتور مثنى محم و فاتن احمد الجمبي
لى  ودعـ لما قدمتو لي مف وعوف جاسم البكتريولوجية ضحى عميالى شكري وتقديري  .وا 

 زمالئي طمبة الماجستير وأخص بالذكر منيم مالك فاضل ميدي.
في  حيىالتقني الطبي االقدم مسمم ثابت يو الدكتورة أية كاملإلى وأتوجو بشكري وتقديري  

فاهلل اسأؿ اف يجزييـ عني خير ما يجزي بو عباده  لما قدموه ليمختبرات مستشفى البتوؿ 
 .المحسنيف

,والكيمياوية  ضمد جواد شاللوالبكتريولوجي الدكتور داود سممان واتوجو بشكري و تقديري الى 
  العامميف في مختبر الصحة المركزيفاتن ميدي غائب 

 
 

 زويدة

 

 



 

 Summaryالخالصة 

 
تضمنت  ىذه  الدراسة  عزؿ وتشخيص بعض أجناس البكتريا السالبة لمموف غراـ المعزولة    

 غير حوامؿو عينة )مسحات ميبمية  ( مف نساء حوامؿ  410جمعت  إذ مف أخماج الميبؿ ، 
سنة في مدينة بعقوبة و ضواحييا يعانيف مف التياب   15-65عقيمات . تراوحت أعمارىف مفو 

يرف أعراض وعالمات سريرية مشخصة مف قبؿ الطبيبة المختصة في مستشفى الميبؿ و يظ
 ـ .31/12/2015لغاية 2015 / 9/1البتوؿ التعميمي في بعقوبة مف

أكار الماكونكي، و المثميف االزرؽ،  وط أكار الدـ اوساأظيرت نتائج الزرع البكتيري عمى  
   VITEK 2نظاـبواسطة التشخيص  تأكيد الفحوصات البايوكيميائية  وو التشخيص المظيري و 

% 24.0عزلة  24عزلة تعود لبكتريا السالبة و الموجبة لمموف غراـ و بواقع  100تشخيص 
،  Proteus mirabilis% لجنس المتقمبات 20عزلة  Escherichia   coli ،20لبكتريا 

بكتريا % لPseudomonas  aeurginosa    ، 19% لبكتريا الزائفة الزنجارية  20عزلة 20
Klebsiella  Pneumomia  ،11 ( لبكتريا  11عزلة )%Enterobacter  cloacae  

 . Staphylococcus  aureus%( تعود لبكتريا العنقوديات الذىبية 6(عزلة ) 6،)
و     Escherichia coli انتاج انزيـ الييمواليسيف إف عزالتأوضحت نتائج التحري عف 

  عمى التوالي . 90%،65ة ليذا األنزيـ بنسبة منتج  Proteus mirabilisعزالت 
منتجة  Escherichia  coliنتائج قدرة البكتريا عمى إنتاج البكتريوسيف أف عزالت البينت 
 % .65نسبة ب   Proteus  mirabilis و عزالت 54.1بنسبة

% Proteus mirabilis 100أما فيما يخص انتاج انزيمي اليورييز و البروتييز انتجت عزالت 
فكانت  Escherichia coliألنزيـ البروتييز أما عزالت  45%و 100%أنزيـ اليورييز بنسبة 

 غير منتجة لكال االنزيميف.
اظيرت عزالت إذ تـ الكشؼ عف قدرة البكتريا عمى إنتاج الغشاء الحيوي بطريقتيف 

Escherichia  coli   ؽ أما % بطريقة االلتصا83.5% بطريقة أحمر الكونغو و 87.5بنسبة
% 95% بطريقة أحمر الكونغو  ونسبة 90كانت منتجة بنسبة  Proteus  mirabilisعزالت  

 بطريقة االلتصاؽ باالنابيب.
 %.100قدرتيا عمى إحداث ظاىرة اإلنثياؿ بنسبة   Proteus  mirabilisعزالت وجد اف 



  ، Ampicillin،Amoxicillin% لكؿ مف 100مقاومة  ولكال النوعيفعزالت لوحظت جميع ال
% 100المضاد الحيوي األكثر تأثيرا" عمى العزالت قيد الدراسة وبنسبة  ىو  Imipenemأف و 

 في حيف أظيرت العزالت البكتيرية قيد الدراسة مقاومة متباينة لباقي المضادات الحياتية.
% نمط المقاومة المتعددة، قسمت العزالت الى مجموعتيف 18. 93عزلة وبنسبة  41أظيرت 

 7-3عزلة مقاومة مف  20تمادا" عمى مقاومتيا لممضادات الحياتية ضمت المجموعة األولى عا
  َا.حياتي اَ مضاد 9-3ؿ 24مضاد بينما المجموعة الثانية شممت مقاومة 
بالخاليا الطالئية  Escherichia coliعزالت أوضحت الدراسة الحالية عمى قدرة  التصاؽ 

 %. 85بنسبة  Proteus mirabilisؽ التصابينما  100%بنسبة و البولية 
 Ampicillinمف مضادات الحياة وىي  6ؿ MICحدد التركيز المثبط األدنى 

Amikacin,Amoxicillin،Cefotaxim ،Tetracycllin,Gentamycin ، ،   وقد تراوحت
 512> – 4 ،(64>- 128,4- 4 ،1024-8، 1024≥- 32 ،1024≥-512ىذه القيـ مف

 .مكغـ /مؿ عمى التوالي
 اليود الكحولي Povidone Iodine10%لكؿ مف  MICحدد التركيز المثبط األدنى 

 500، 100،200،300،400، 50وقد تراوحت التراكيز مف %3الديتوؿ والكموروزايمينوؿ
 مكغـ/مؿ عمى التوالي.

المنتجة  P.mirabilisوE.coli نتائج الدراسة الحالية التأثير التضادي لبكتريا تشير 
 . لو ف عمى غير المنتجةلمبكتريوسي

 Povidone Iodine10%و المحموؿ المطير  Gentamycinاف خمط المضاد النتائج بينت 
 ثبط التصاؽ البكتريا بالخاليا الطالئية.ي

حزمة تحتوي عمى  Eschrichia coliعزالت بكتريا معظـ أوضحت الدراسة الحالية اف 
 proteusبينما عزالت بكتريا بالزميديتيف بالزميدية واحدة وعزلة واحدة احتوت عمى حزمتيف 

mirabilis واحدة بالزميدية وحزم عمى معظميا احتوى. 
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   Introductionالمقدمة   -1
 Rproductive  tractمف عدوى الجياز التناسمي ءاً يعد التياب الميبؿ البكتيري جز         

infection (RTI  وىو أحد اىـ األمراض التناسمية االنثوية و أكثرىا شيوعا" لدى النساء في )

تمعب التغيرات إذ ( . Mckinny،2010و,Murry;2011 واخروف (Turovskiyاألنجابعمر 

اليرمونية الحاصمة في الميبؿ دورا" كبيرا" في النبيت الطبيعي الموجود في الميبؿ، إذ يعد 

المستوى الطبيعي ليرموف االستروجيف ضروريا" لممحافظة عمى توازف الميبؿ و مقاومتو 

بؿ البكتيري أحد اىـ .ويشكؿ التياب المي(2014واخروف،(Valeneza لألمراض الجرثومية

االسقاط  ؿيؤدي الى مضاعفات صحية خطيرة مثإذ المشاكؿ الحقيقية لدى االـ الحامؿ 

حيط بالجنيف وتمزؽ الغشاء الجنيني المبكر الممبكرة و التياب السائؿ األمنيوسي ال اتوالدالو 

دؿ وفيات يؤدي الى ارتفاع معمما  ،(2012واخروف،  (Geraldoوقمة وزف الجنيف عند الوالدة

في  أمرأهمميوف  300( .وتشير الدراسات الى إف   2011واخروف ، (Briery الوالدة األجنة قبؿ

العالـ تعاني مف التياب الميبؿ البكتيري و االصابة بالخمائر و داء المشعرات  لكف التياب 

  Rathodصيب االناث بعمر البموغ الجنسي )الذي يالميبؿ البكتيري ىو االصابة االكثر شيوعا 

بالعػػػػػػػػديد مػػػػػػػف المشػػػػػػػاكؿ  ة. وقػػػػػػػد وجػػػػد إف  االصػػػابات  البكتيػػػػػػػػػػرية مػػػػػرتبط2011) وأخروف

فػػػػػرصة االصابة  الصػػحية اثػػػػػناء الػػػػػػػػحمؿ منػػػػيا التياب الحوض و العقـ فضاًل عف زيادة

كما بينت . Yudin، ،( 2015و(Vancchalkwyk( HIV) بمػػػػػرض نقص المناعة البشري

الدراسات أف االصابة بالتياب الميبؿ البكتيري ذات سيادة عالية بيف األمراض المنقولة جنسيا 

 Mastromarinoاليربس البسيط مف النوع الثاني )و لدى النساء النشطات جنسيا مثؿ السيالف  

حـ غالبا ما يكوف سائدَا في الفئات ذات التياب الميبؿ و عنؽ الر .أف (2014وآخروف  

تعد البكتريا السالبة لمموف غراـ مف أفراد  و.ASHA,2013))المستوى االقتصادي المتدني 



ر مف األنواع تضـ الكثيإذ االسباب الرئيسة اللتياب الميبؿ البكتيري  ىالعائمة المعوية أحد

(.تمتمؾ البكتريا السالبة 2013وفواخر  Alikhaniالبكتيرية المخمرة لمسكر و غير المخمرة)

 (Boussoualim لمموف غراـ العديد مف عوامؿ الضراوة منيا  انتاج انزيمات بيتاالكتاميز

-AL)(. كذلؾ انتاج اليورييز و الييمواليسيف و الغشاء الحيوي والبكتريوسينات ,2014 واخروف

Charrakh ،تؿ الخاليا البكتيرية تمعب المحاليؿ المطيرة دورا ميما في قو .(2011واخروف

ميمة والمحاليؿ المطيرة  الحياتيةأف عممية خمط المضادات و (. 2012و اخروف، Leeاليدؼ )

(. Aflayan،2012و Olajuyigbe)جدا" وذات تأثير تأزري في عالج الكثير مف االخماج 

ى مقاومة المضادات الحياتية مشكمة عالمية ومصدر قمؽ متزايد عموتجدر اإلشارة الى اف 

مميوف  وفاة سنويا سببيا  10تشير الدراسات أف إذ  ،(,2013واخروف  (Abohصحة االنساف

 2050مقاومة البكتريا وتتجاوز الوفيات بسبب البكتريا عدد الوفيات بسبب السرطانات في عاـ 

(O' neill،2014 .) إلى: ىدفت الدراسةوقد 

المعزولة مف أخماج الميبؿ عزؿ وتشخيص بعض أجناس البكتريا السالبة لمموف غراـ -1
 والتحري عف بعض عوامؿ الضراوة.

لممضادات الحياتية و المحاليؿ المطيرة  Sub Micدراسة تأثير تراكيز تحت المثبط االدنى  2
 عمى التصاؽ البكتريا المعزولة مف االدرار بالخاليا الطالئية البولية. 

 .دراسة النسؽ البالزميدي -3
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   مراجع ــــــــتعراض الــــاس                                   

 Bacterial Vaginitis( BV)التياب الميبل البكتيري  1-2

 مجموعة مف االحياء الجرثومية  تأزر ىو متالزمة تنتج مف التياب  الميبؿ  البكتيري         

الناجـ عف غياب العصيات  الطبيعيتغير  البيئة  الميبمية  نتيجة استبداؿ  النبيت  الميبمي  و

المبنية المنتجة لبيروكسيد الييدروجيف مع نمو  احياء مجيرية مختمطة مثؿ البكتريا اليوائية و 

%مف النبيت الميبمي لدى  1الالىوائية نسبةتشكؿ البكتريا إذ الالىوائية والمستديمة الميبمية، 

 pHكذلؾ  تحدث زيادة في االس الييدروجيني 2014) ,واخروف،(Bodean النساء الطبيعيات 

وتحدث القمونة المتكررة لمميبؿ بسبب الجماع  4.5صؿ الى اكثر مف إذ يلمبيئة الميبمية 

ختزاؿ في الممبنات الطبيعية و مما يسبب ا والتدخيف  الغسوالت  الميبمية واستعماؿ المتكرر

أف مف اىـ . (Ronald,2011)االختياريةيحؿ محمو نمو مفرط لمبكتريا اليوائية و الالىوائية 

تييج ال و حكةوالاعراض التياب الميبؿ لدى النساء المصابات ىو الشعور بعدـ الراحة 

و تزداد بعد االتصاؿ  كريية تشبو رائحة السمؾ حمرار، وافرازات ميبمية كثيفة ذات رائحةواال

 . (Hantoshzadeh,2010) الجنسي محمي

،اف (Allsworth,2011)مف اكثر المشاكؿ التي ترافؽ المرأة طيمة فترة االنجاب وىو      

العالج باليرمونات عوامؿ تزيد مف حدة التياب الميبؿ البكتيري و موانع الحمؿ  عماؿاست

(Curran,2010 واف االصابة بداء المبيضا ،) ت و التياب المجاري البولية و الجماع المتكرر

 و اخزوُ,Verstraelen)و تعدد الشركاء يزيد مف فرص االصابة بالتياب الميبؿ البكتيري

تعد االفرازات الميبمية مف اكثر االعراض شيوعًا في حاالت االصابات  (2012

مجية  فيي عادة ما تفرز قػػػػد يعود سبب االفرازات الى عوامؿ  فسو (.  (Sobel,2012الميبمية



سػػػػػوائؿ قػػػػػنوات فػػػػالػػػػوب أو مف  مف عنؽ الرحـ مف غػػػػػػػػػػدة بارثوليف أو مف بطػػػػػػػانة الرحـ أو

متػػػػرافقة مػػػػػع خػػػػاليا جػػػػػػدراف المػػػػيبؿ ومنيا ما ىػػػػػو نػػػػػاتج عػػػػػف االصابات الػػػػػػػميبػػػػػمية أو 

. وىػػػػػػذه االفػػػػػػػػػػرازات تػػػػػتػػػػػػػػػأثر بالتػػػػػػػػػغيرات اليػػػػرمونية  صػػػػػابة ببعض امراض الجياز التناسمياال

 .  (Van Schalkwyk,2015وYudin)خػػػػالؿ الػػػػػػػػػػدورة الػػػحػػػػػػػػػػيضية لمػػػػػػػػػنساء البػػػػػػػػػػالغات

ؤدي الى التأثير عمى أنواع يالفيزيائية والكيميائية ليذه االفرازات  الخصائص اف تغير       

الكائنات المتواجدة في الميبؿ وعمى وفرتيا. وتعػػػد االفػػػػػػػرازات المػػػػػػيبمية مػػػػػبيدًا جػػػػػػػػرثوميًا 

 Hickeyػػػػى مػػػػػػكػػػػػػونات ىػػػػػػػذه االفػػرازات )لمعػػػػػػػػديد مػػػػػف أنػػػػػػػواع البكػػػػػػػػػػتريا اعتػػػػػمادًا عػػػػػمػػػ

 . (2011وآخزوُ,

 يمكن تقسيم التياب الميبل بحسب قابمية العدوى وشدة االصابة عمى : 

يكوف نتيجة و : Non- Infectious vaginitisالتياب الميبل غير المعدي 1- 

وسائؿ مػػػػنع الحمػػػؿ مثؿ و أجساـ غريبة مثؿ المنظفات و الحساسية لممالبس الداخمية 

أوراـ حػػػػػػػميدة أو خبػػػػػيثة فػػػػػي االعضاء التنػػػػػػاسمية و عالجية و اسباب ىرمونية و  المولػػػػب

(Porter  , ُ2011 واخزو .) 

% مف حاالت 90: يمثؿ  Infectious vaginitisالمــيبل المــعدي  التيــاب2- 

و يحدث بالدرجة ( Miranda ،2011 وSchnatz)نجاباالخماج الميبمية لمنساء بعمر اال

 (.2013واخزوُ , , (Lakshmiاالبكتيريببسبب االصابة االولى 

  ناتج مف تعػػػػػدد خمج ىػػو : Acute Infectious vaginitisالتياب الميبل الحاد    3-

ي وقػػػػػػد يكػػػػػوف نػػػػاتػػػػجًا عػػػػػف الجراثيـ ينتػػػػػقؿ عػػػػػف طػػػػػريػػػؽ االتػػػػػصاؿ الجنػػػػسي الغير محم

  (.,2012واخزوُ Allsworth )والكػػػػػػػالميػػػػػػديػػػػػا  والسفمس االصػػػػابة ببػػػكتػػػػػػػػريا السػػػػػيػػػػالف

 



 :  Chronic Infecious  vaginitisالتياب الميبل المزمن 4-

حكة تتمثؿ بات التياب الميبؿ بشكؿ مستمر و عالم ا"اعراض أحيانا" تواجو النساء       

ربما و غير المعػػػػدي او رغػػػػػػـ عدـ إصابتيػػػػػف بالتػػػػياب الميبؿ المعػػػػدي ميبمية افػػػػػػرازات  و

يكوف بسبب فرط نمو العصػػػػػػيات المبنػػػػػػية  في المػػػيبؿ مما يجعؿ حامضية الميبؿ مرتفعة 

 الى انحالؿ الخاليا الطػػػػػػالئية الػػػػذي بػػػػػدوره يسػػػبب تييػػػج الػػػميبؿ )  و بالتالي  تػػػػػػػؤدي

Granato، (2010  الواقي الذكري والختاف وعالج الشريؾ المصاب عماؿ . اف است

و  Ferthers) يقمؿ مف فرص اصابة المرأة بالتياب الميبؿ باألمراض

ة بشكؿ عاـ و الميبؿ بشكؿ خاص وقمة عدـ االىتماـ بالنظافة الشخصيو (،2012اخروف

 )،Gopinathanالوعي الصحي و الثقافي  رفع مف معدؿ االصابة بالبكتريا و المبيضات)

2013 . 
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ػػة والفسمػػػػػػػػػػػجية يتغير باستمرار بتغير الظروؼ البيئيػػػػػػػػػ ومعقد ىو نظػػػػػػػػػاـ ديناميكي         

( . يضـ الميػػػػػػػبؿ الصحي أنواعًا كثيرة ومتنػػػػػػػػػػػػػػوعة مػػف ,2014واخروف(Schwebke  لمميبؿ

التي تعمؿ عمى حماية الميبؿ مف العصيات المبنية و السائدة ىي البكتػػريا غػػػػػػير المرضية 

ػػػػػواجد النبيت الطبيعي فػػػػي الجػػػياز يتػإذ .  ,2014)واخروفBorges ) البكتريا الممرضة

في منطقة الميبؿ  ، فيناؾ العػػػػديد مف المتعايشات التي تستعمر  وخاصة التناسمي االنثوي

التي تػػػػعيش اآلتية سطح الميبؿ مف دوف أي ضرر قد يمحؽ بالمضػػػيؼ تػػػػػتمثؿ باألجناس 

 ,Staphylococcusية اخػػػػتياريةبعضيا ىوائيًا والبعض اآلخر الىوائيًا أو ىوائ

Lactobacillus , Corynebacterium , Streptococcus (O'Hanlon،2011 )واخروف 

. 



تساعد ىذه البكتريا عمى منع الكائنات الممرضة مف االلتصاؽ ببطانة القناة التناسمية           

(2008,Jakobsson .)  طبيعية كالعمر و الحمؿ و  منياتتػػػػػأثر بػػيئة الميبؿ بعدة عوامػػػػػؿ و

ومنيا عػػػػػوامؿ غير طبيعية مػػػػثؿ وسػػػػػائؿ الدورة الشيرية و السموؾ الجنسي والرضاعة الطبيعية 

منػػػػع الحمػػػػػؿ الػػػػػػػػػتي تػػػػػػثبط نػػػػػػمو الػػػػػػػنبيت الطبيعي في الميػػػػػػبؿ و الغسوؿ الميبمي و مزيالت 

وكػذلؾ وجود االجساـ الغريبة مثؿ السػدادات  والمالبس الداخمية مية و تعدد الشركاءالروائح الميب

باختالؼ تػػػػػركيز  يختػػػػػمؼ وجود النبيت الطبيعيو . (2011،وآخروف Shopova،)القطػػػنية

ىورموف االستروجيف عمى تجميع الكاليكوجيف داخؿ الخاليا  إذ يعمؿىػػػػرموف االستػػػػػػػروجيف 

اف تغيرات البيئة الميبمية وتغيرات و (. 2011و اخروف Turovskiyوجودة في الميبؿ )الم

في غزو العديد مف الممرضات االنتيازية كالبكتريا  اَ معب دورا رئيسيتخصائص النبيت الميبمي 

 (.2011و اخروف  Moallaei)و المشعرات  و المبيضات

لنسػػػػاء في عػػػػػمر االنػػجاب بػػػطبقة مف الخاليا يبطػػػػف الميبؿ في المراىػػػػػقات وا          

ػف البكتػػػػريا الطالئية الحػػػػػرشفية التػػػػي تكػػػػػوف الكػػػػػػاليكػوجيف وىػػػػػػػػػذه الطػػػبػػػػػقة تغطػػػػػػػى بالعػػػػػػػػػديد مػػػػػ

ػػي الظػػػػروؼ غير الطبيعية التي تحدث في التػػػػعػػػػػػايشية مف غػػػػػير احػػػداث أذى لممضػػػيؼ اال فػػػ

. وتييمف بكتريا العصيات المػػػػػبنية (2009 وآخروف ،Mastromarinoالميبؿ )

Lactobacillus spp  عػػػػػػمى المحتػػػػػػوى الطػػػػػبيعي لمػػػػميبؿ إذ تقوـ ىذه البكتريا بتحويؿ

والذي بدوره يجعؿ بيئة الميبؿ  لالكتيؾ الكاليكوجيف المتكوف في الخاليا الطالئية الى حامض ا

وآخروف،  (Romero ةحامضية مما يوفر حماية لمجياز التكاثري االنثوي مف المسببات المرضي

2014 .) 

لكف عند اختالؿ اليرمونات وضعؼ مقاومة الجسـ وقمة حموضة الميبؿ تتحوؿ البكتريا        

خاليا المػػػيدبة لبطانة الجيػػاز التناسمي، المتعايشة الى ممرضات انتيازية مما يؤثر عمى ال



يعد التوازف المعقد .  (Rivlin,2012 وCurran  عنؽ الرحـ )  خماجبأوتتػػػػػػػأثر ىذه الخاليا 

بيف االحياء المجيرية المتواجدة في الميبؿ مف العوامؿ الميمة في الحفاظ عمى صحة الجياز 

ـ البيئة الداخمية لمميبؿ يسمح بتزايد االحيػاء التناسمي األنثوي وأف أي تغير يحصؿ في نظا

( . والممرضات االنتيازية يمكف اف تستفيد مف ىذه Allem,2009المجيرية المسببة لألمراض )

أف وجػػػػود البكتػػػػػػػػػريا المتػػعػػايشة فػػي . (Isbell ،2011و(Roche  التغيرات في بيئة الميبؿ 

عمى عمػػػػػػر الغشػػػػػػػاء ثى ومسػػػتػوى الحامضية وتػػػػػركيز االسػػػتروجيف يعتػػػػػمد القنػػػػػاة التػػناسػػمية لألن

اف جميع العصيات المبنية تنتج حامض الالكتيؾ وبعضيا ينتج بيروكسيد  و المخػػػػػػاطي

 األخماج (. وىي تعد مع ما تنتجو مف حامض حاجزًا ضد,2011واخروف (Diaoالييدروجيف 

(Ahmed وAbdelhalim،2014 ). 

إذ إف بيروكسيد الييػػػػػدروجيف يتجمع في اثػػػناء نمو العصيات الػمبنية وتػػػػػزداد كميتو       

عند ذلؾ يقوـ بقتػػػػػػؿ الممػػػػػػػػػرضات مف خالؿ تكػػػػػػػػػػويف الجذور الحػػػػرة و وتصبح بتػػػركيز مؤثر 

ما يثػػػػػبط نمو اغمب أنػػػػػػػواع البكتريا المػػػػرضية مػػػثػػػؿ الػػػػػممرضات م DNAوتكػػػػػسر  تدمر التي

Gardnerella vaginalis  (Sullivan  ، 2005وآخروف  .( 
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ًا كبيرة مف أجناس بكتيرية ذات صفات مشتركة منيا السالبة دتضـ العائمة المعوية أعد        

عصوية الشكؿ وىوائية و ال ىوائية او الىوائية اختيارية ، ويكوف امعاء االنساف و لمموف غراـ و 

العائمة المعوية  وتشمؿ . (,2010واخروف(Cendejasالحيواف الموطف الطبيعي ليا 

Enterobacteriaceae  أجناسَا أخرى مثؿ Escherichia coliو Citrobacter  و

Proteus  وKlebsiella اسجنو  وغيرىا مف األReddy)  ، .(2010 تمتمؾ  أفراد العائمة

المعوية العديد مف عوامؿ الضراوة التي تكوف السبب الرئيس في إحداث االصابات مثؿ انزيـ 



اف تركيب الجدار الخموي لمبكتريا السالبة لصبغة غراـ  يز و الييمواليسيف والبكتريوسيف،ياليور 

وطبقة مف  Peptidoglycan  مف  عامؿ ميـ في ضراوتيا إذ يحتوي عمى طبقة رقيقة

وجود الغالؼ الخارجي عف  فضالَ  مفسفرهالبروتينات الدىنية و عديد السكريد الدىني و دىوف 

ارية إذ يحمي البكتريا مف المضادات الحياتية و االنزيمات الحالة يالذي يعمؿ بنفاذية اخت

(Melnyk  2014و اخروف.) اف بكترياEscherichia coli بكتريا انتشارا في مف اكثر ال

 Proteus mirabilisالغشاء المخاطي المبطف لمجياز التناسمي وتمييا بكتريا 

(Gupta،(2010 

 : Escherichia  coliبكتيريا أشريكيا القولون 1-3-2
 بيف أفراد العائمة المعوية وشيوعا البكتريا األكثر أىمية و سالبة لمموف غراـ ىي عصيات         

( Hansan,2011و(Tchaptchetمعاء االنساف و الحيوانات ذات الدـ الحارالتي تعيش في أ 

غير المرضية ىي جزء مف النبيت الطبيعي  وقسـ منيا تكوف مرضية مسببة  E .coli،وبكتريا 

وصفت وقد ( .Reddy،2010الجياز اليضمي وخمج المجاري البولية و التعفف الدموي )خمج 

ـ في المانيا ،سميت وقتيا 1885سنة  Theoder  Echerichألوؿ مرة مف قبؿ العالـ  

Bacterium coliف معروفة بأسـ آل. واE.  coli    معظـ سالالتيا غير ممرضة ، باستثناء .

بعض األنماط المصمية يمكف أف تسبب التسمـ الغذائي الحاد  لممضيؼ ،و مسؤولة بصورة 

 ( ،CDC،2012مباشرة عف سحب المنتجات الغذائية بسبب تموث األغذية )

مكف أف يستفيد منيا المضيؼ يالنبيت الطبيعي في القناة  اليضمية  بما انيا جزء مف        

بشكؿ مفرد أو بشكؿ إذ تتحرؾ (. 2012و اخروف  K2( )Huangمف خالؿ انتاج فيتاميف )

  Georgeغير مكونة لألبواغ ىوائية أو الىوائية اختيارية ) أزواج بواسطة أسواط محيطية



كما (Hansen،2011وTchaptchet)بحسب Escherichia coli. تصنيؼ 2005)وفواخر 

 يمي:

Domain: Bacteria 
Phylum :Proteobacteria 
Class:     Gammaaproteobacteria 
Famliy :Enterobacteriace 
Order  :  Enterobacteriales 
Genus :Escherichia 
Species: Escherichia coli 

  Epidemiologyالوبائية 2-3-2 
البكتيريا المعوية في القناة اليضمية طبيعيًا بعد أياـ قميمة مف الوالدة مكونة النبيت  افرتتو        

بعض سالالتيا ليا القابمية عمى  ، والجزء الرئيسي منيا E.coli الطبيعي في األمعاء وتشكؿ 

ألصمي )األمعاء( إلى مف موضعيا ا انتقالياوتسبب أمراضًا مختمفة عند  انتيازيةأف تصبح 

فر اأي عضو في التجويؼ البطني وخاصة عندما تتو  او األعضاء األخرى مثؿ القناة البولية

تتواجد ايضا في امعاء العديد مف الحيوانات و . الظروؼ المناسبة لنموىا مثؿ ضعؼ المناعة

وجودىا في و ف ، وليا القدرة عمى االنتشار في البيئة فيي مموثة لمماء والغذاء ومنتجات االلبا

.وتعد Brooks,2010)الماء دليال عمى تموث الماء بالبراز و دليؿ عمى وجود بكتريا مرضية  )

كونيا تسبب المرض لدى  لمصدرَا في حصوؿ اصابات المستشفيات   E. coliبكتريا 

و يعانوف مف سوء التغذية مما يضطرىـ اخذ مضادات حياتية  ذو المناعة الضعيفةاالشخاص 

عدة دراسات ؤدي الى نشوء سالالت  بكتيرية مقاومة لممضادات الحياتية إذ اشارت وىذا ي بكثرة

الى وجود سالالت بكتيرية تحمؿ جينات مقاومة متعددة تسيـ في انتشار الجينات المقاومة 

 .2013)واخروف،(Korzeniewsk لممضادات الحياتية



ادات الحياتية خاصة المضادات اف فشؿ العالج بسبب مقاومة ىذه البكتريا لممض       

الحياتية ذات االختيار االوؿ في عالج االخماج كسيفالوسبورينات الجيؿ الثالث و 

 يقود الى المزيد مف االمراض و ارتفاع معدؿ كموتريماكسازوؿ ادى إلى تكرار االصابة وىذا

ت الحياتية بكتريا لممضاداىذه ال(.واف سبب مقاومة 2013 واخروف، (Barberالوفيات  نسبة

ىو اكتساب سالالت ليا محددات المقاومة و التوسع في استنساخ المقاومة الموجودة مسبقا 

واحدة مف   E.coliتعد بكتريا  و( .  2013واخروف، Costa ) E. coliناجحة جدا في بكتريا 

اء والوفيات في االطفاؿ الذيف يعانوف مف االسياؿ في جميع انح لألمراضاكثر االسباب شيوعا 

فضال عف ذلؾ فإنيا مف (.,2011،و اخروف  (Enayatالعالـ خصوصا في الدوؿ المتقدمة

حداث التيابات المجاري البولية التناسمية والسيما عند النساء إالمتسببة ب البكتيرية أكثر االنواع

  2016). و اخروف Jawetz ) %90الحوامؿ ، اذ تصؿ نسبة االصابة بيا الى 

 :Pathogenicity االمراضية 3-3-2
القولونية  ىي امتالكيا عدد مف عوامؿ االمراضية  اجرثومة اإلشريكي إمراضيواف سبب         

و  (2010واخروف،Lukasiewicz منيا احتواء الجدار الخموي عمى عديد السكريد الدىني)

 Heat  مف النوع الثابت بالحرارة وتكوف افرازىا لنوعيف مف السموـ وىي ذيفانات داخمية 

stable و غير مستضدي االصؿ والذيفاف الغير ثابت بالحرارةHeat labile  مستضدي االصؿ

(Hung  و كذلؾ قدرتيا عمى انتاج االنزيـ الحاؿ لمدـ الييمواليسيف الذي 2012)و اخروف.

طويمة تمكنيا مف  مخامؿ امتالؾ ىذه الجرثومةثـ اف ،  يمعب دورا رئيسَا في امراضيتيا

المحيطية مكنتيا مف  لألسواطامتالكيا يا الطالئية لممسالؾ البولية وكذلؾ االلتصاؽ بالخال

وقدرتيا عمى الغزو والتكاثر داخؿ خاليا المضيؼ  لألمعاءااللتصاؽ بالخاليا الطالئية المبطنة 

 (Allenثرىا بالنظاـ المناعي المتمـ ومقاومة عممية القتؿ بالبمعمة  تأعدـ فضال عف 



مف الحياء المجيرية التي يكثر وجودىا في الميبؿ بسبب قرب فتحة ، وىي (,2012واخروف

اف التياب المجاري البولية شائع في ،Irajia,2009)و Jazayeriالميبؿ مف فتحة المستقيـ )

النساء وبصورة خاصة الحوامؿ وبسبب قصر االحميؿ في النساء وقرب فتحة البوؿ مف فتحة 

الى الميبؿ وحدوث  E.coliبكتريا مثؿ بكتريا التناسؿ وىذا يزيد مف فرصة انتقاؿ ال

 .2013)واخروف،Dashاالصابة)

 :Spp Proteus جنس المتقمبات 4-2
                mirabilis. Proteusبكتريا المتقمبات 1-4-2  

توجد المتقمبات عمى نطاؽ واسع في البيئة الطبيعية بما في ذلؾ  امعاء االنساف و         

بسبب قدرتيا عمى تحميؿ البروتينات مف خالؿ ه المموثة و التربة و السماد الحيواف و الميا

  CO2 (Jandaيحمؿ اليوريا الى أمونيا و إذurease قابميتيا عمى انتاج انزيـ 

مختمفة مثؿ عصيات كروية  بأشكاؿتظير إذ تمتاز بظاىرة تعدد األشكاؿ و (.  Abot،2006و

متاز بحركة نشطة فضال عف اف بكتريا المتقمبات قصيرة غير متحركة او بشكؿ خيطي طويؿ ي

Proteus   تمتمؾ أسواطًا محيطية تساعدىا عمى الحركة و يكوف واضحا عمى االوساط الزرعية

تشكؿ حمقات مميزة عمى االكار الصمب و ىو ما يسمى ظاىرة إذ الصمبة 

 .Shafey،(2013و Bahashwan)االنثياؿ

 

  Pathogenicityاالمراضية   1-1-4-2
فر الظروؼ المالئمة ليا وتسبب الكثير مف اىي بكتريا انتيازية تصبح ممرضة بمجرد تو       

وتعد  2014)واخروف، Aquiliniوالصدمة االنتانية)  التياب المفاصؿ الرثويكالحمى و االمراض 

مختمفة جعمتيا مف اخطر ضراوة الممرض الثالث في عدوى المستشفيات تمتمؾ عوامؿ 

االنساف ومف ىذه العوامؿ القدرة عمى االلتصاؽ عمى سطح العائؿ و ذلؾ الممرضات عمى 



 انزيـ الييمواليسيف انتاجو السمـو  وانتاج ،و الحركة بواسطة االسواط،  المتالكيا الخمؿ

(، و مف Rocha,2014وBaldo الجياز المناعي لممضيؼ  ) اضعاؼغزو و و  والبكتريوسيف

بيا مف  لإلصابةالبولية و الذكور اكثر عرضة  المسببات الرئيسة في التياب المجاري

 . 2010)و اخروف، Morgenstein)االناث

في الحمؿ وىذا يوفر بيئة مالئمة لنمو بكتريا  مف المعروؼ اف ركود االدرار امر شائع         

 E.coli وP.mirabilis (وغيرىا مف العائمة المعويةHoeplman ،فضال عف 2003)واخروف ،

 Okimoto)ت التياب البطانة الداخمية لمقمب سببيا بكتريا المتقمبة انو سجمت حاال

 2010).واخروف،

  :        Epidemiologyالوبائية 2-1-4-2 

مف الناحية  Proteusالنوع األىـ في جنس المتقمبة  Proteus mirabilisتعد بكتريا        

النوع االكثر شيوعا مف اصابة  القسطرةبمثؿ اخماج المسالؾ البولية المعقدة المقترنة ،وت  الطبية

 P. mirabilisتمييا بكتريا  E .coli المستشفيات والناتجة عف بكتريا 

(2011,Jacobson) المناعة  ةضعيفال ذوي المناعة  البكتريا االنتيازية االفراد مف ىذه تغزو.و

الراقديف  و ةالقسطر  و مرضى السكر و في دور النقاىة مثؿ المصابيف بجروح معقدة مف ىـ و 

% مف االخماج و 90اف إذ وجد سريرية خطرة أخماج تسبب ليـ إذ فترة طويمة في المستشفى 

 P.merabilis  (2014,Baldoوالجروح سببيا بكتريا  البولية التناسميةالمسالؾ خماج أ ةخاص

and Rocha .) ميمة سواط المحيطية  يمثؿ الخطوة األولى اللأل ةجرثومة المتقمب امتالؾإف ثـ

 واخروف، (Mulcahyلدورىا في عممية االلتصاؽ بالخاليا الطالئية لممضيؼ إحداث الخمج في

.(2011  

 بعض عوامل الضراوة لألجناس البكتيرية قيد الدراسة:5-2 



  Bacteriocin :    البكتريوسين 1-5-2
ؿ اكتشاؼ مف قبؿ العالـ اندرو كراتيو مف خال 1925بدأت دراسة البكتريوسينات عاـ        

ىذا البروتيف يعمؿ عمى قتؿ البكتريا   E. coliبالزميد يحمؿ جينات تشفر لبروتيف تنتجو بكتريا 

وىي مواد ذات طبيعة  (.Nes,2011المعوية قريبة الصمة بالبكتريا المنتجة لمبكتريوسيف)

القريبة مف الكائف  بروتينية تمتمؾ فعالية ميكروبية قاتمة او مثبطة لنمو االنواع البكتيرية المختمفة

سبب مشاكؿ طبية ي نتج مف قبؿ معظـ البكتريا ،ويمكف افوي .AL-Charrakh,2011)المنتج)

 طيؼ واسع الفعالية ضد البكتريا السالبة و الموجبة لمموف غراـ )ذو  ووى دكالتحسس لدى االفرا

Sarika  2010واخروف ) . 

كتريا المنتجة لو اذ اف البكتريوسيف المنتج تختمؼ تسمية البكتريوسيف إذ يسمى حسب البو        

 P. aeruginosaفي حيف المنتج مف قبؿ بكتريا   Colicinيسمى   E. coliمف قبؿ بكتريا 

والمنتج مف  Klebocinيسمى   K.  pneumoniaالمنتج مف قبؿ بكتريا و  Pyocinيدعى 

 Proticineيسمى  P.mirabilisوالمنتج مف قبؿ بكتريا  Cloacinsيسمى  E.cloacaeبكتريا 

( Hammami ،و 2010واخروف.)  تتشابو  آليات عمؿ  البكتريوسػيف في تأثيرىا في  الخمية

اليدؼ مع آليات عمؿ  مضادات الحيوية فقد تػعمؿ عمى الجدار الخموي أو الغػشاء 

 والبعض منيا  يتداخؿ مع  الفعاليات  االيضية  التي  2011)واخروف (Han   السػايتوبالزمي

 (Rebuffatخر  يثبط صنع  البروتيفآلسيطرت عمييا المادة  الوراثية ، والبعض ا

أو    رية الحساسة  يكوف  قاتالَ يإف تأثير البكتريوسيف في الخاليا البكتويمكف القوؿ (.,2011

يتأثر انتاج البكتريوسيف بالعديد مف العوامؿ البيئية الكيميائية و الفيزيائية و و  .مثبطَا لمنمو  

كونيا تؤثر لالنمو و رجة الحرارة ىي العامؿ المؤثر في معظـ الوظائؼ الحيوية مثؿ االنتاجية د

 .(2010،و اخروفSarika)لمخميةعمى الفعاليات االنزيمية 



 Protease enzymeانزيم البروتييز  2-5-2
ويكوف  8.7ي كيمو دالتوف ونقطة التعادؿ الكيربائ 26ىذا االنزيـ لو  وزنًا جزيئيًا قدره         

(، و اقصى فعالية لو ىي في 11-6) pHاالنزيـ نشطا في مدى  واسع مف األس الييدروجيني 

في زيادة ضراوة البكتريا السالبة  ويمعب دورا رئيساَ .°ـ 45بدرجة حرارة  10أس   ىيدروجيني 

في يز مف قبؿ العصيات البكتيرية يينتج  انزيـ البروتو .Darwin,(2013و Seoلصبغة غراـ)

( وىو يفرز خارج الخمية البكتيرية و 2015و اخروف   Linطور الثبات في الوسط الزرعي)

وتحمؿ االلياؼ البروتينية مما يسبب كشؼ مستقبالت الخمية يعمؿ عمى تدمير انسجة العائؿ 

و عند افرازه  بمستويات عالية يسبب تنخر منطقة   (Krachler،2015وStones)البكتيرية 

و  (2012و اخروف ،  Parkerؤدي الى تدمير شامؿ لمخاليا الطالئية لممضيؼ)االصابة مما ي

و اخروف   Laarmanكذلؾ مف الممكف اف يؤدي الى تحميؿ بعض مكونات نظاـ المتمـ)

،2015).  

 

  Adhesion and Colonizationاللتصاق واالستيطان ا3-5-2 
ذ اف التصاؽ الممرض بخاليا يعد االلتصاؽ ىو الخطوة االولى لبدء االصابة إ        

ليات الدفاعية لمعائؿ مثؿ االفرازات الميبمية و جرياف آلالمضيؼ يوفر الحماية لو مف ا

تمتصؽ إذ في البكتريا المرضية الضراوة ( وىو مف عوامؿ 2011واخروف، Mappley)االدرار

يميد  و ىذا تياالبكتريا بالخاليا الطالئية لممضيؼ و تكويف الغشاء الحيوي وتكويف مستعمرا

الذي يساعد تحدث عممية االلتصاؽ بواسطة الخمؿ و نواع اضافية مف الممرضات ألالطريؽ 

و اخروف  Yeomanعمؿ عمى ثباتيا واستقرارىا )يااللتصاؽ بخاليا المضيؼ و عمى البكتريا 

 اف قدرة البكتريا عمى االلتصاؽ تعتمد عمى وجود مستقبالت خاصة بالخمؿ موجودةثـ .2010)



ف قابمية البكتريا عمى االلتصاؽ و  في اغشية الخاليا الطالئية لممضيؼ األغشية   واستيطافا 

 . 2012 )واخروف،Jacobsen )المخاطية ىي أوؿ مرحمة  مف مراحؿ تطور خمج الميبؿ 

وتغطى جدراف الميبؿ في الجياز التناسمي االنثوي بطبقة مف المادة المخاطية الميوسيف        

اف ىذه الطبقة تتغير باستمرار بفعؿ إذ ضد الغزو الجرثومي   فعاالَ  اَ ة تشكؿ حاجز وىذه الطبق

العوامؿ المختمفة مثؿ اليرمونات التي تؤدي الى تقشير وتآكؿ السطوح الخارجية لمخاليا 

و االلتصاؽ  البكتريا الى جدار الميبؿكوصوؿ المسببات المرضية وىذا يساعد في الطالئية 

 (.2014واخروف، Hernández    )   بة واحػػػػداث االصا

   Biofilm formationالغشاء الحيوي  4-5-2
مف قبؿ كوسترتوف  1978( ألوؿ مرة سنة Biofilmاطمؽ مصطمح الغشاء الحيوي)       

(Costerton  ،ويعرؼ الغشاء الحيوي عمى انو طبقة مف السكريات المتعددة 1978واخروف.)

ـ بتكوينو مجموعة مف البكتريا التي تعود لنفس النوع لحماية وبروتينات و احماض نووية تقو 

يعد مف  و (.2014 واخروف،Vuottoنفسيا عند استشعارىا بالخطر إذ تمتصؽ عمى السطوح )

لمممرضات لما يولد مف حماية لمممرض كتحمؿ المعادف الثقيمة و مقاومة الضراوة اىـ عوامؿ 

الممرض في تقميؿ تأثير المضادات يد مف قدرة ووجوده يز  و المطيرات المضادات الحياتية

و يمعب الغشاء الحيوي دورا ميما في  ،  ,2012)واخروف Holla)الحياتية ويثبط عممية البمعمة 

خماج وتقميؿ اختراؽ الدواء مما يزيد مف مقاومة البكتريا لممضادات الحياتية وىذا يؤدي األتطور 

تكويف الغشاء الحيوي اف (،2014واخروف (Niemirowiczالى تحوؿ الخمج الحاد الى مزمف 

في الميبؿ يزيد مف مقاومة البكتريا لبيروكسيد الييدروجيف وحامض المبنيؾ و بالتالي يزيد مف 

(. 2011و اخروف  Udayalaxmiاستعمار البكتريا المرضية و يقمؿ مف الممبنات العصوية ) 



 باختالؼلتكويف الغشاء الحيوي تختمؼ وقد وجد اف العوامؿ الالزمة التي تتطمبيا البكتريا 

 .(2013واخروف  Hungظروؼ النمو و البيئة التي تعيش بيا البكتريا)

و الميمة في تكوين  ةمن العوامل الرئيس وعديد السكريد  األىداب واألسواطان         

شية (.وتكوف مقاومة البكتريا في االغ2014واخروفVuotto) متعددة األنواعالحيوية األغشية 

تشكل االصابات المتعمقة و . الحيوية بمعدالت عالية بالمقارنة مع مقاومة البكتريا حرة المعيشة

تقاوم الدفاعات المناعية لمعائل والمضادات الحياتية إذ بوجود األغشية الحياتية مشكمة كبيرة 

 .2010)و اخروف، (Hancock والمواد القاتمة لمجراثيم 

بيف قدرة البكتريا عمى تكويف الغشاء الحيوي وقدرتيا عمى إحداث  توجد عالقة وثيقةو          

المرض والتسبب بحدوث التياب مزمف ، فالبكتريا المكونة لمغشاء الحيوي ليا قابمية أكبر عمى 

استعمار جسـ المريض واالقامة فيو وتصبح اقؿ حساسية  لمعالج بالمضادات الحيوية ، وتنتج 

 Biofilm  -Aassociatedالغشاء الحيوي في اثناء االصابة البكتريا بروتينات مرتبطة ب

Proteins ("BAP") إف وجود ىذه البروتينات  ثـ(BAP)  يسيؿ تكويف الغشاء الحيوي المرتبط

 معظـ تكوف(.و 2004و اخروف  (Cucarella   ببقاء الجرثومة مدة أطوؿ في جسـ المريض

 Eالحيوية وتموث االجيزة الطبية ومنيا ألغشيةا تكويف عمى قادرة لمموف غراـ السالبة البكتريا

coli  ،  P mirabilis (Abidi ،2013)و اخروف. 

 Swarmingاإلنثيال  -5-5 2
اكتشؼ  ةاإلنثياؿ  ىو احد عوامؿ الفوعة في البكتريا وىي ظاىرة مميزة  لجنس المتقمب        

ثيـ المسوطة عف غير ، وىي تميز الجرا2008)واخروف،  Verstraetenمنذ اكثر مف قرف )

غير قادرة عمى ظاىرة االنثياؿ و التي تسمى ايضا  المسوطةالمسوطة إذ اف الجراثيـ غير 

و اخروف،   Careyفي تشخيص انواع جنس المتقمبات ) عمؿو ىي تست بظاىرة دينس



نثياؿ عمى انو قدرة البكتريا  عمى الحركة عندما تزرع عمى وسط االكار مف ال(.و يعرؼ ا2013

الؿ تشكيؿ موجات حركية واضحة  ، اذ تكوف حمقات دائرية مميزة عمى االكار الصمب خ

(Morgenstein ،2010و اخروف.) 

الخارجية و الداخمية  لألسطحفي استعمار البكتريا ميمَا دورا  نثياؿوتمعب ظاىرة األ       

 )ع  البكترياالتنظيمية في انوا االستراتيجياتوتعد واحدة مف اىـ االليات و  لممضيؼ.

Harshyو Partridge،2015 وتتطمب حركة االنثياؿ افراز عوامؿ ترطيب مف قبؿ البكتريا.)

  Patrickالسطوح الصمبة مف خالؿ تقميؿ توتر السطح ) عماؿاو است

السطح ووجود جينات عمى  استشعار(.كذلؾ تحتاج الجرثومة لبدء االنثياؿ Kearns،2012و

 .(2010و اخروف  Morgenstein) Gene Cascadشكؿ شالؿ الجينات 

 

  Haemolysin Productionأنتاج الييمواليسين  6-5-2
ىو انزيـ محمؿ لكريات الدـ الحمراء والذي ينتج مف بعض أنواع الجراثيـ، وىو مف       

العوامؿ المساىمة في األخماج الجرثومية ، ولو تركيب جزيئي مختمؼ بحسب نوع الجراثيـ. 

( وىو أنزيـ مرتبط بالخمية، يكوف التحمؿ hemolysin-βزيـ عمى نوعيف ىما )يوجد ىذا األنو 

فيو كميًا وفعاليتو ال يمكف فصميا عف الفعاليات األيضية لمخمية، والنوع الثاني ىو 

(hemolysin-α( الذي يفرز خارج الخمية خالؿ الطور الموغارتمي ويكوف التحمؿ فيو جزئيًا ) 

 Jawetz ،الطرؽ المستعممة في الكشؼ عف قدرة البكتريا النتاج انزيـ  ومف(.2016واخروف

تستطيع و  (.2015و اخروف،  Badoueiالييمواليسيف ىي : التحمؿ عمى وسط أكار الدـ )

-α انتاج انواع مختمفة مف الييمواليسيف منيا الخارج خموية تشمؿ  E. coliبكتريا 

Haemolysin  بروتينات مرتبطة بالخمية،β- Haemolysin  وسالالت بكتريا  E. 



coli(المرضية تفرز ىيمواليسيف الفاAlpha  haemolysin و ىو مشفر بواسطة جينات )

ىو بروتيف دىني ويعد عاماًل  ( و α haemolysin genesتسمى جينات ىيمواليسيف الفا)

 ساـ خموي إذ يُكوف ثقوبا في اغشية الخاليا و انحالؿ كريات الدـ الحمراء لممضيؼ)

WilesوMulvey،2013 و ىذا يساعد عمى فقداف مواد غذائية ميمة كالحديد الذي لو دور،)

و يمكف اف يعزز انتاج البكتريا الغازية لمييمواليسيف الموت  حاسـ في نمو خاليا البكتريا

المبرمج لمخاليا الظيارية لمثانة المضيؼ ، و ربما يحفز و يعزز مف قدرة البكتريا عمى 

الممرضة داخؿ المسالؾ  E. coli الكامنة و نشر واستمرار وجود بكتريا  الوصوؿ الى االنسجة

 .Eفي بكتريا  %50. ىذا االنزيـ مشفر بنسبة ,2008 )واخروفWilesالتناسمية)  –البولية 

coli  (المسؤولة عف التياب الحويضةBien  ،2012و اخروف.) عوامؿ   و يعد ىذا االنزيـ مف

إذ يحطـ الغشاء الخموي لكريات الدـ الحمراء  P. merabilisومة الضراوة األكثر اىمية في جرث

(. كما اف فعالية الييمواليسيف نفسو ليست محددة فقط لكريات 2012واخروف  Liuلممضيؼ)

يحمؿ ايضا الخاليا الممفاوية  E.coliىيمواليسيف المنتج مف  -الدـ الحمر لكوف الفا

(Lymphocytesبينما بيتا )- ىيمواليسيف  يث( بط البمعمةPhagocytosis واالنجذاب )

 Neutrophils( )Raksha( لخاليا كريات الدـ البيضاء المتعادلة )Chemotaxisالكيمياوي )

 (. 2003و اخروف، 

  Urease productionيز يإنتاج اليور 7-5-2 

في اف االحياء المجيرية المنتجة النزيـ اليورييز واسعة االنتشار بالطبيعة وتختمؼ        

قابميتيا عمى تحميؿ مركب اليوريا واف فعالية اليورييز في التربة يدؿ عمى نشاط تمؾ االحياء 

ألنزيـ اليورييز دور كبير مف الناحية .و( 2012واخروف Abedالمجيرية في انتاج اليورييز )

 حويض الكمية ولو عالقة بتسمـ الدـ بسبب ارتفاع   التيابالطبية لتسببو في حصى الكمية و 



وبسبب قاعدية اإلدرار  C4في منع تنشيط المتمـ الرابع ً نسبة اليوريا بالدـ كذلؾ يمعب دورا

 (.2005واخروف،   Liيؤدي الى تحمؿ كريات الدـ البيضاء المتواجدة في المنطقة )

 Antibiotics:المضادات الحيوية    6-2
ف قبؿ احياء مجيرية تحوؿ تعرؼ المضادات الحياتية عمى انيا مركبات كيميائية تنتج م     

كذلؾ تعرؼ (. و Coumes-Florens،2011دوف نمو احياء مجيرية اخرى بالقتؿ او التثبيط)
المضادات الحياتية عمى إنيا مف النواتج االيضية الثانوية الخاصة أو المحورة والتي تمتمؾ 

المضادات يمكف تقسيـ (.و Jacob,2015فعالية ضد مجاميع مختمفة مف االحياء المجيرية )
 الحياتية  الى نوعيف مف المضادات بحسب تأثيرىا فأما تكوف ذات تأثير قاتؿ  

Bacteriocidal مثؿ البنسمينات أو تكوف مثبطة لنمو البكترياBacteriostatic  مثؿ
يمكف تقسيـ المضادات الحياتية باالعتماد عمى و كذلؾ (.Mayer،2010التتراسايكمينات )

 مثؿ مضاد   Broad spectrum  antibioticsات واسعة الطيؼ طيؼ فعاليتيا الى مضاد
Gentamycinوتعمؿ عمى البكتريا السالبة والموجبة لمموف غراـ أو تكوف ضيقة الطيؼ 

Narrow spectrum antibiotics   مثؿ , Penicillin  مجموعة محددة إذ إنيا تؤثر عمى
المضادات الحياتية الى مجاميع وتقسـ (.2010وآخروف، (Tortora  مف األحياء المجيرية

 -ىي:
 الكتام :مضادات البيتا مجموعة 1-6-2
وىي مف مجاميع مضادات الحياة البالغة االىمية مف بيف المجاميع االخرى، وذات طيؼ        

واسع الفعالية ضد البكتريا السالبة و الموجبة لمموف غراـ المسببة لمكثير مف االخماج 

(Ehmann وLahiri ،2014) المضادات الحياتية  البيتاالكتاـ( مف المضادات ذات التأثير  .و

وىي  الجزء العامؿ جعميا اكثر اىمية  β- Ringالقاتؿ لمجراثيـ إذ اف امتالكيا لحمقة بيتاالكتاـ 

الجدار الخموي لمبكتريا  وذلؾ مف خالؿ  تثبيط تخميؽو فعالية  ضد  البكتريا فيي تعمؿ عمى 

(  إذ تعمؿ عمى  PBPs) Penicillin Binding Proteinsتدعى  ارتباطيا بمواقع خاصة

وىو ميـ في تكويف الجسور الببتيدية في طبقة  Transpeptidase تثبيط عمؿ انزيـ

Peptidoglycan  الجدار الخموي البكتيري) مكوناتالتي تشكؿ مفZervosen  وآخروف

2012). 



ت البكتيرية و بشكؿ شائع أدى الى ظيور البيتا الكتاـ باإلصابا مضادات  عماؿاف است       

  (Sarojammaالمقاومة ليذه المضادات و انتشارىا عالمػػيا في البكتريا السالبة لمموف غػػػراـ

 .Ramakrishna ،(2011و

 :  Penicillinsالبنسمينات 1-1-6-2
المراض وكانت فعالة ضد العديد مف ا عممتوىي مف أوؿ المضادات الحياتية التي است         

عمى مدى واسع بالرغـ  عمؿو االلتيابات بسبب المكورات العنقودية و ال تزاؿ تست مثؿ السفمس

إذ تعمؿ عمى تثبيط تخميؽ الجدار الخموي مف خالؿ تحطيميا  مف مقاومة العديد مف البكتريا ليا

وبناء وىو ميـ في نمو   PBPsبالبروتينات المرتبطة بالبنسميف ارتباطيالمبروتيف عف طريؽ 

 Timothy,2010). و Stephan) الخمية البكتيري

     :Cephalosporins السيفالوسبورينات  2-6-2  
تتكوف مضادات السيفالوسبورينات مف حمقة البيتاالكتاـ مرتبطة مع حمقة         

Dihydrothiazine  ( 7مكونة نواة تدعىamino cephalosporanic acid وتتصؿ بالنواة )

طيؼ واسع الفعالية وىي ذات ة تنتج عنيا مشتقات مختمفة مف السيفالوسبورينات، سالسؿ جانبي

ُتشابو السيفالوسبورينات البنسمينات  Jacob,2015)تعمؿ عمى تحطيـ الجدار الخموي لمبكتريا )

 Prescott ) تفي آلية عمميا وغالبًا ما تعطى لممرضى الذيف لدييـ حساسية تجاه البنسمينا

 Cefalothinيضـ خمسة اجياؿ ىي سيفالوسبورينات الجيؿ االوؿ مثؿ (.و 2005وآخروف

والجيؿ الثالث مثؿ   Cefaclorو Cefoxitinو الجيؿ الثاني مثؿ Cephazolinو

Cefotaxime وCeftazidime  و الجيؿ الرابع مثؿCefepime وCefpirome  و الجيؿ

 .(2011)المرجاني،Ceftobiprooleالخامس مثؿ 

 Cefotaximeم سيفوتاكسي3-6-2 



لو طيؼ واسع و ينتمي ىذا المضاد الى مجموعة السيفالوسبورينات ،الجيؿ الثالث،         

في عالج الكثير مف االمراض  عمؿيستو الفعالية ضد البكتريا السالبة و الموجبة لمموف غراـ، 

وىو اميف وفعاؿ ضد الجراثيـ المقاومة لممضادات الحياتية عندما يخمط مع مثبطات 

 .Chun،(2010وTing)تاالكتاميزبي

 

  Monobactamمجموعة المونوباكتام  4-6-2 
اوؿ افراد ىػػػذه المجموعة و يمتمؾ فعالية ضد البكتيريا  Aztreonamيعد مضاد         

البيتاالكتاميز  إلنزيـالسالبة مموف غراـ ويمتاز بفعاليتو القوية ضد افراد العائمة المعوية المنتجة 

في حيف انو  Neisseria gonorrhoea, Pseudomonas aeruginosa وضد بكتريا

ليست لو القدرة عمى االرتباط مع البروتينات المرتبطة بالبنسميف العائدة لمبكتريا الموجبة لصبغة 

(، وىػػػػػػػػػػو مفيد 2011عمييا )المرجاني، ضعيفاكراـ والبكتريا الالىوائية، لذلؾ يكوف تأثيره 

ىػػػػػػػػػػػػػذا المضاد  عمؿنوف الحساسية مػػػػػف البنسمينات والسيفالوسبورينات .ويستلممرضى الذيف يعا

 .2010)واخروف،Oermann) لعالج التسمـ الدموي واصابات المجاري البولية و التناسمية

  Aminoglycosidesمجموعة المضادات االمينوكاليكوسيدية  5-6-2
في عالج االلتيابات  عمؿية الميمة التي تستتضـ مجموعة مف المضادات الحيات        

الناتجة مف االصابة بالبكتيرية السالبة و الموجبة لمموف غراـ و المفطرات البكتيرية وىي واسعة 

، Gentamycin,Tobramycin ,Amikacin,Streptomycin,Kanamycinالطيؼ مثؿ

. وىي ذات ,2013)واخروف Robertفي صفاتيا الكيميائية و السمية و الدوائية) ةوىي متشابي

لبروتيف مف خالؿ تداخميا في عمؿ رايبوسومات اتثبط تصنيع إذ  Bcteriocidalتأثير قاتؿ 

مما يسبب قراءة  30Sالخمية البكتيرية و ذلؾ مف خالؿ ارتباطيا مع تحت الوحدة الصغرى 

  (.mRNAخاطئة لمرنا الرسوؿ)



طويؿ األمد حيث تؤثر عمى العصب الثامف  ولكف ليا تأثيرات جانبية في حاالت العالج       

 (Quiros   ,سميتيا عمى الكمىفضال عف ( Ototoxicityالطرش) ةسببم

وىو مف  Gentamycin(.وعمى راس ىذه المجموعة يقؼ المضاد الحياتي 2011واخروف،

 وJoint و الموجبة لمموف غراـ) البةالمضادات واسعة الطيؼ ضد البكتريا الس

Royal،2010بكتيرية مقاومة  بأنواعفي عالج االمراض الناتجة مف االصابة  عمؿت(.ويس

  Mouldsلية عممو ىي تثبيط البروتيف في الخاليا البكتيرية اليدؼ)آو  لممضادات الحياتية.

 .(Jeyasingham،2010و

 Macrolidsمجموعة  6-6-2
لمضادات واحدة مف اىـ مجاميع ا Macrolidsتعد مجموعة المضادات الحياتية         

في عالج الكثير االصابات الناتجة مف البكتريا السالبة و  عمؿتستإذ  عماؿالحياتية واسعة االست

مرتبطة مع سكر سداسي و  الموجبة لمموف غراـ ،اكتشؼ في الخمسينات ،يتكوف مف حمقة كبيرة

 يضاؼ ليا جذور كيميائية مثؿ  R4,R3,R2,R1ىناؾ مواقع جانبية في حمقة الالكتوف ىي 

CH3  إلنتاجو غيرىا ( مشتقات ىذه المجموعةPutnam  ،2010و اخروف،) تضـ مجموعة و

لية عمميا تثبيط تصنيع وآ،  Erythromycin  , Azthromycinمف المضادات الحياتية مثؿ 

وبذلؾ تمنع ترجمة المعمومات مف  50Sترتبط مع تحت الوحدة الريبوسومية الكبرىإذ البروتينات 

mRNA  مية عم  بإيقاؼ Katzung)Translocation،2009)واخروف. 

وىومف المضادات الحياتية واسعة الطيؼ وذو  Erythromycinومف اىـ المضادات         

(.ويعطى  لألفراد المذيف لدييـ حساسية مف 2013و اخروف،Oldach تأثير مثبط لمبكتريا )

 (.2013و اخروف، Oldachالبنسمينات في عالج االخماج)

  Quinolonesوعة  الكوينولونات مجم 7-6-2



ـ مف قبؿ 1960تعد ىذه المجموعة مف المضادات ذات التأثير القاتؿ ،اكتشفت عاـ         

ذات تأثير قاتؿ عمى البكتريا اذ تعمؿ عمى  .و(, 2012واخروفBeining )Lescherالعالـ 

و انزيـ   DNA gyrase( مف خالؿ تداخميا مع عمؿ انزيـ DNAتثبيط الحامض النووي الدنا)

Topoisomerase ومف اىـ مضادات المجموعة.Nalidixic acid  وىو مف كوينولونات

وىو مف كوينولونات  Ciprofloxacinالمضاد الحياتي  و 2011) واخروف، Hall)الجيؿ االوؿ

مف و في اخماج المسالؾ البولية و التناسمية  عماؿالجيؿ الثاني وىو مف المضادات شائعة االست

كعالج وقائي  عمالوفعالية فضال عف استعالي البسمية قميمة وطيؼ يمتاز دات المثالية المضا

 (.2012واخروف، Remy قبؿ اجراء العمميات الجراحية)

 آليات مقاومة البكتريا لممضادات الحياتية 7-2
 اَ مقاومة البكتريا لممضادات الحياتية تزيد مف امراضيتيا و في نفس الوقت تسبب خطر        

تحدث مقاومة المضادات  إذ(،2014و اخروف   Melnykعمى الصحة العامة لممجتمع ) اَ حقيقي

الحياتية عندما تتحوؿ الخمية البكتيرية الحساسة لمضاد حياتي معيف الى مقاومة لو و يحدث 

ذلؾ نتيجة حدوث طفرة  وراثية في الكروموسوـ او اكتساب جينات مقاومة مف مصادر خارجية 

 Odumousات او بواسطة جينات قافزة تكتسب مف جينات موجودة بالوسط )دزميبواسطة البال

المتكرر لممضادات الحياتية عند حدوث االصابة و  عماؿ(.اف االست2013   ،و أخروف

وخصوصا  الدواء بشكؿ عشوائي ادى الى زيادة مقاومة الممرضات لممضادات الحياتية عماؿاست

 .2014)وف،واخر  (Alam   في عدوى المستشفيات

 انتاج االنزيمات المثبطة لمضادات الحياة –1-7-2
تعمؿ عمى تحطيـ المضادات الحياتية و ىذه االنزيمات تنتج مف قبؿ االنواع البكتيرية          

واف (.2014 واخروف،Rezai العائدة الى مجموعة بيتاالكتاـ كالبنسمينات، السيفالوسبورينات، )

في نواتي ميز ىو كسر آصرة اآلمايد الموجودة  في حمقة بيتاالكتاـ لية عمؿ انزيمات  بيتاالكتاآ



وؿ ىذه المضادات الى موقع اليدؼ في جدار ػػػػػػػالبنسمينات والسيفالوسبورينات الحساسة قبؿ وص

في كؿ مف مؤدية الى تحطيـ جزيئة المضاد ،   .Nair ،(2010و (Rawatالخمية البكتيري

و  AL-jubouri)بيولوجيُا مركبات غير فعالة فتصبح لمموف غراـ البكتيريا السالبة و الموجبة 

وراثي اذ اف الجينات المشفرة النتاج  ئانزيمات بيتاالكتاـ ذات منشويمكف القوؿ .2012)اخروف،

و Boussoualim محمولة بالزميديا او كروموسوميا او عمى جينات قافزة )  ىذه االنزيمات

حورة عمى تحوير في جزيئة المضاد الحياتي مف خالؿ (.وتعمؿ االنزيمات الم2014اخروف،

اضافة مجاميع كيميائية الى المضاد الحياتي او االرتباط بو مما يؤدي الى فقداف االلفة ما بيف 

 (.2015واخروف،  (Blairموقع اليدؼ و المضاد الحياتي 

 Alteration ofالمقاومة بواسطة تغير موقع اليدف لعمل المضاد الحياتي  2-7-2
target site : 

اف امتالؾ البكتريا السالبة لمموف غراـ آللية تغير موقع اليدؼ الذي يعمؿ عميو المضاد        

اف ،و  الحياتي مكف البكتريا مف مقاومة العديد مف المضادات الحياتية و تطوير ىذه المقاومة

و في  (PBPالبنسميف)مجموعة بيتاالكتاـ لممضادات الحياتية ىدفيا ىو البروتينات المرتبطة ب

يحدث  Pnecillin binding proteinحالة حدوث طفرة في الجينات المسؤولة عف الموقع

تغير بموقع اليدؼ الذي يعمؿ عميو المضاد   و بذلؾ يصبح المضاد غير فعاؿ و بالتالي 

 (.2014و اخروف  Sunليس ىناؾ فائدة مف اخذ المضاد)

 فاذية:المقاومة بواسطة تغير حاجز الن3-7-2 
ىذا النوع مف الية المقاومة لممضادات الحياتية خاص بالبكتريا السالبة لمموف غراـ كالزائفة      

اذ اف التغير يحصؿ في االغشية وغيرىا  E.  coliو بكتريا    P. aeruginosaالزنجارية 

ت بروتينية ىذا الغشاء يحتوي عمى قنواو الخارجية التي تغمؼ البكتريا و تحيط بالجدار الخموي ،

Porins  تكوف(بنوعيفOMPF(و)OMPC )Breidenstein) ،تسمح 2011و اخروف ،)



دالتوف(، وحصوؿ اي  600بمرور المواد الميمة لمبكتريا ذات االوزاف الجزيئية الواطئة)اقؿ مف 

تغير في ىذه الفتحات و مواقعيا يسبب عدـ دخوؿ المضاد الحياتي الى داخؿ الخمية البكتيرية 

(Lister ،وىي مف اخطر انواع المقاومة إذ اف حصوؿ اي تغير في القنوات 2009واخروف )

البروتينية سوؼ يمنع اكثر مف مضاد حياتي إلى داخؿ الخمية البكتيرية اليدؼ اي اف المقاومة 

 . (Depardieu,2007تكوف عامة و مشتركة)

  المطيرة: المحاليل 8-2
و المايكوبالزما  و تثبيط الجراثيـ الممرضة كالبكتريا في قتؿ و عمؿىي مواد كيميائية تست       

الميمة في المجاؿ الطبي  االستراتيجيات(،و ىي مف Sridhar,2012الفطريات)و الفيروسات 

 عمؿو الحياتي إذ تعمؿ عمى منع انتشار مسببات االمراض في بيئة المستشفيات ،وكذلؾ تست

لمطيرات دورا اساسيا في منع حدوث كثير وتمعب المعقمات و ا(Lee)،2012لمنظافة الشخصية

تستعمؿ في التياب جروح العمميات  وكذلؾ و  مف الحاالت المرضية كعدوى المستشفيات

ىناؾ مجموعة و  ,2013)، واخروفMosesمف ) تطيير الجمد لحماية االنسجة الغير مصابة

 في عالج االخماج الميبمية و كما يمي:عممة مف المحاليؿ المعقمة المست

  :10(PI)ايودين % بوفيدون1-8-2 
ىو مف المطيرات االيودية ذات طيؼ واسع الفعالية عمى البكتريا السالبة و الموجبة        

 إذعمى البكتريا ، قاتالَ  اَ متمؾ تأثير ي Sahrmann,2015))لمموف غراـ، الفطريات ،الرواشح

فايروسات و يعمؿ عمى تحطيـ الفطريات والغطاء البروتيني لمو يخترؽ الجدار الخموي لمبكتريا 

الخمية ؾ االحماض الدىنية مما يؤدي الى ىال و انزيمات، االحماض النوويةو البروتينات 

ىو و (. Kanagalingam,2015االبواغ)ة فضال عف قدرتو العالية عمى مكافح الغازية البكتيرية

في المممكة  في العمميات الجراحية الميبمية بصورة خاصة عماالَ مف اكثر المطيرات است



في تعقيـ الجروح و الحروؽ و الجمد ضد ويستعمؿ (، 2011و اخروف، Kjolhedeالمتحدة)

 .Hughes،(2010و Andersson)القمبية   القسطرةقبؿ اجراء عمميات  و الجراثيـ المرضية

 :%3كموروزايمينول2-8-2 
(، Septolميًا بالسبتوؿ )( وأيضا يسمى محDettolالكموروزايمينوؿ يسمى تجاريًا بالديتوؿ )      

ولو  chloro-3,5-dimethylphenol;P-chloro-m-xylenol-4الكيمياوية ىي   توصيغ

ولو طيؼ فعالية (، وىو مطير ذو فعالية جيدة Mahon،2005وJackson  رائحة الفينوؿ  )

بكتريا عمى ال  Bacteriocidalواسع عمى البكتريا الموجبة و السالبة لمموف غراـ  ذو تأثير قاتؿ

 ) يعمؿ عمى تحطيـ انزيمات الخمية البكتيرية مف خالؿ تحطيـ بروتينات الخميةإذ 

Saha،وال يؤثر ىذا المطير في االبواغ وكذلؾ ال يؤثر في العديد مف   2009) واخروف

ذوابواغيا  الفطريات وال سيما االعفاف تثبط فعاليتو بالمواد العضوية والماء العسر وتزداد  وا 

ي األس الييدروجيني الحامضي، وىو غير مييج لألغشية المخاطية ويستعمؿ عادة فعاليتو ف

لتطيير الجمد  يؤثر بشكؿ فعاؿ في البكتريا الموجبة لمموف غراـ بينما يكوف تأثيره اقؿ في 

 Jacksonالبكتريا السالبة لمموف غراـ وىو عديـ التأثير  في البكتريا المقاومة لمحامض )

 (.Mahon،2005و

  Combination of antibioticsخمط المضادات الحياتية  9-2
في عالج حالة مرضية  عمؿىي عممية يتـ بيا جمع مضاديف حياتييف او اكثر تست       

خمط المضادات الحياتية جاء نتيجة مقاومة الجراثيـ الممرضة لممضادات  عماؿمعينة ،اف است

( مما W H O،2014عمى الصحة العامة ) تشكؿ في الوقت الحاضر تيديدا كبيراإذ الحياتية 

دعا الى اكتشاؼ طرؽ معالجة غير تقميدية مف خالؿ خمط المضادات لمحصوؿ عمى نتائج 

ف ىدفو ىو و .واف خمط مضاديف حياتييف او اكثر في المعالجة غالبا ما يك افضؿ في العالج

دة طويمة كما ىو لوحده ولم عمؿتقميؿ ظيور سالالت مقاومة لكؿ مضاد حياتي فيما لو است



 الحاؿ في عالج مرض التدرف الرئوي وفي حاالت القتؿ السريع لمكائف الممرض )

Olajuyigbe 2012 و,Folayan.) ينتج عف خمط مضاديف حياتييف حاالت مختمفة وكما و

 مبيف أدناه: 

و فييا عمؿ مضاديف حياتييف معا يكوف اكثر بكثير فيما لو   Synergismالتآزر  .1

مثؿ خمط اي يعزز مف قدرة المضاد ضد الجراثيـ المستيدفة ضاد لوحده كؿ م عمؿاست

Clindamycin  معMetronedazole   عمى تثبيط إذ يعمؿ أظير تأثيرُا تآزريا

بدوف  Gardenrella  vaginalisالغشاء الحيوي التي تكونو بكتريا المستديمة الميبمية 

 (.2015ف و اخرو  Al-jubouriاف يؤثر عمى الممبنات العصوية)

وفييا عمؿ مضاديف حياتييف معا يكوف اقؿ فيما لو استخدـ كؿ  Antagonismالتضاد  .2

،كخمط اي فعالية احد المضاديف تقؿ بوجود المضاد اآلخر منيما بصورة منفردة 

مضاديف حياتييف احدىما مف النوع القاتؿ كاالمبسميف الذي يعمؿ عمى الخاليا النامية و 

ثبط  مثؿ االرثرومايسيف الذي يعمؿ عمى إيقاؼ االنقساـ مضاد آخر مف النوع الم

 وبالتالي يمغي عمؿ االمبسميف.

و فييا عمؿ الخميط معا يكوف معادؿ عمؿ كؿ مضاد فيما لو   Additionالتجميع  .3

ه مثؿ خمط مضاديف حياتييف كالىما مف النوع المثبط مثؿ خمط دبمفر عمؿ است

 الرثرومايسيف.التتراسايكميف و االحياتييف المضاديف 

و فييا يكوف عمؿ الخميط معا ال يزيد تأثير المضاد ومف  Indifferenceغير مؤثر  .4

 .  كؿ منيما بمفرده لمحصوؿ عمى فعالية اقوى تعمؿاالفضؿ لو يس

  Plasmid profileالنسق  البالزميدي  10-2



ة مزدوجة حمقي DNAىي جزيئات مف الحامض النووي الدنا   Plasmidsالبالزميدات       

 (.2011 واخروف،Blake صغيرة نسبيا عند مقارنتيا مع كروموسـو الخمية)و مغمقة ،و الشريط ،

تتكاثر و تنتقؿ عوامميا الوراثية مف جيؿ الى اخر بشكؿ مستقؿ ،وتحتوي ىذه البالزميدات عمى 

عدد غير محدد مف الجينات ذات فعؿ غير اساسي لبقاء و ديمومة الخمية البكتيرية 

(Dekhytyar   تمتمؾ البالزميدات نفس التكرار الموجود بالدنا ،وىي  .,2008)و اخروف

( ،كذلؾ ليا دور في Lay,2012ري)يمسؤولة عف االنتقاؿ االفقي لممعمومات الوراثية بيف البكت

والمضادات الحياتية بيف البكتريا العائدة  والمعقمات والمعادف الثقيمة مقاومة البكتريا لممطيرات

 (.  2011واخروف، (Wonglumsomلنوع و غيرىالنفس ا

والبروتينات التي تساعد   البالزميدات  بإمكانيا  حمؿ جينات الضراوة التي تشفر لمسمـو       

البكتريا في البقاء حية بالظروؼ البيئية الصعبة  ، كذلؾ حمؿ البالزميدات لجينات المقاومة 

 (.Raj,2012التي تكونيا بالزميدات الضراوة)المتعددة يعطي بعدا آخر مف الخطورة الصحية 

في انتشار المقاومة بيف البكتريا وىذا يرجع الى قدرتيا عمى االنتقاؿ ً اف لمبالزميدات  دورا ميما

التضاعؼ الذاتي في المضيؼ الجديد  الى اخرى وقابميتيا عمى مف خمية

(Farshad،2012.واخروف.) 
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 وطرائك انعًمانًىاد  
Materials & Methods    

 
 
 

                             



 رائق العملـــــــــــمواد و طـــــــلا                                  

 المواد 1-  3

  االجيزة المستعممة 1-1-3 

 كما مبين في جدول التالي : االجيزة الموضحة في ىذه الدراسة   استعممت        

         الجيزة المستعممة في الدراسةا 3-1-1)دول )ج

 انشركت انًصُعت انجهبز

 VITEk 2                                         Biomerieux (France)  اىحٍىي اىَحيو

 Refrigerater   Qean(Egypt)                                               ثالجت

 Centrifuge   Gallenkamp(England)                          جهبس ّبذ ٍزمشي      

 Microcenterfuge  Heraeus(Germany)جهبس ّبذ ٍزمشي صغٍز                 

 Colling Centrifuge Sanyo(UK)    جهبس ّبذ ٍزمشي ٍبزد           

    Electrophoresis Gel     جهبس اىتزحٍو اىنهزببئً      

apparatus 
Helena(USA) 

       Distillate                                   جهبس اىتقطٍز
Gallenkamp(England)  

                                

 Shaking Water bat         Gallenkamp(England) حَبً ٍبئً هشاس               

 (Water bath                            Gallenkamp(England)                                   حَبً ٍبئً      

 Incubator                                                 Gallenkamp(England)  حبضْت

 Shaking  Incubator Gallenkamp(England)             حبضْت هشاسة              



 Oven                                                                              Memmert(Germany)فزُ مهزببئً     

    Digital                                            مبٍٍزا رقٍَت 

Camera  
Sony(Japan) 

 Light Microscope      Olympus(Japan)                      ٍجهز ضىئً 

 PH-Meter Radiometer(Denemark)                         االص اىهٍذروجًٍٍْقٍبص 

 Autoclave Gallenkamp(England)                                              ٍؤصذة 

 Sensitive  balance                            Sartorius(Germany) ٍٍشاُ حظبص

 Vortex                                                       Labcco(Germany)ٍبسج 

 Micropipettes Braend(Germany)                              ٍبصبث دقٍقت 

 Millipore Filters    Whatman(England)                     ٍزشحبث غشبئٍت 

 Magnetic Stirrer Gallenkamp(England)                        ٍحزك ٍغْبطٍظً

   UV-Transilluminator    Herolab(Germany)ٍصذر االشعت فىق اىبْفظجٍت 

 :المستعممة في الدراسة البايولوجية و المواد الكيميائية 3-1-2)جدول )

 انشركت انًصُعت و انًُشأ انًبدة

 Agarose BDH(England)     أمبروس                                            

 Naphthol -α BDH(England)   ّفثىه                                     -اىفب 

 Methyl red                                        BDH(England)أحَز اىَثٍو 



 Peptone BDH(England)      ببتىُ                                              

 (Hydrogen peroxide Oxoid)England ىهٍذروجٍِ              بٍزومظٍذ ا

 Oxoid(England) تتزاأثيٍِ داي أٍٍِ أطتل أطذ 

 Tryptone BDH(England)                                                 تزبتىُ 

 Trise-Base BDH(England)                                         تزص قبعذي

أٍٍِ بْشاىذٌهبٌذ        ببراثْبئً

Paradimethylaminobenzaldehyde                         
BDH(England) 

 H2S BDH(England)   حبٍض اىنبزٌتٍل                                        

 Hcl BDH(England)                                     حبٍض اىهٍذروميىرٌل

 Boric acid BDH(England)ىبىرٌل                                    حبٍض ا

 Yeast Extract Fluka(Switzerland)خالصت اىخٍَزة                               

 Dextrose BDH(England)  دمظتزوس                                            

 Chloroxyzylenol Himedia(India)         دٌتىه                              

 Potassium Cyanide  Merk(Germany)طٍبٍّذ اىبىتبطٍىً                     

 Glycerol                                                 BDH(England)غيٍظزوه

 Ethanol                               BDH(England)                                   محىه أثٍيً           

 Isomyl Alcohol    BDH(England)     محىه آٌشوٍٍيً                       

 Barium chloride          BDH(England)                   ميىرٌذ اىببرٌىً         



 Sodium Chloride                         BDH(England)ميىرٌذ اىصىدٌىً 

 Glucose                                                   BDH(England) ميىمىس

 Potassium  Hydroxide BDH(England)        هٍذرومظٍذ اىبىتبطٍىً 

 Potassium iodide BDH(England)   ٌىدٌذ اىبىتبطٍىً                      

 Urea Merck(Germany)                                                           ٌىرٌب 

 Povidone   Iodine 10% Himedia(India)     ٌىد محىىً                 

             عممةاألوساط الزرعية المست 3-1-3)جدول)

 انشركت انًجهسة انىسظ انسرعً

        Blood base  agar                         Oxoid (England)أمبر اىذً االطبص 

         MacConkey  agar              Oxoid(England)أمبر ٍبمىّنً                

                                             Agar-Agarأمبر أمبر 

  
Oxoid(England)         

                                    Nutrient   agarأمبر اىَغذي 

  
Oxoid(England)         

                           Urea agar basأمبر اىٍىرٌب االطبص 

  
Oxoid(England)         

                    Muller- Hinton agarهْتىُ  -أمبر ٍىىز

   
Oxide(England)         

                                     Peptone Waterٍبء اىببتىُ 

  
Oxoid(England)         



 Brain-heart  infusion brothٍزق ّقٍع اىقيب و اىذٍبغ 

   
Oxoid(England)         

         Tryptone    Soy  brothوطظ ٍزق صىٌب تزبتىُ

  
Difco(U.S.A)               

         MR/VP                Oxoid(England)فىمض بزوطنبر –وطظ اىَثٍو األحَز 

          Eosin methylene blue     Himedia(India)وطظ االٌىطٍِ ٍثيٍِ األسرق 

         Nutrient broth                            Oxoid(England)وطظ اىَزق اىَغذي 

               T.S.I   agar                           Difco(U.S.A)وطظ اىحذٌذ ثالثً اىظنز 

                                Kliglers  iron agarوطظ ميغيز

  
Merseyside (U.K)     

                 Citrate agarوطظ طٍَىُ طتزاث 

Simmon 
Himedia)India)         

   Brain-heart infusion agar Difco (U.S.A)  وطظ ّقٍع اىقيب و اىذٍبغ 

ـْ لمدة)37زرعية قبؿ زرع المسحات بدرجة حرارة )تـ حضف االطباؽ ال  (ساعة لغرض 24(

 .التأكد مف عدـ تموثيا

  في الدراسة عممةالصبغات المست 3-1-4)جدول)

 انًُشأ أسى انصبغت                ث 

  Crystal Violet       Himedia(India)اىبيىر اىبْفظجً                    1

  Grams Iodine Himedia(India)                      أٌىدٌِ               2

  Bromophenol blue  Himedia(India)صبغت بزوٍىفٍْىه االسرق   3



     Ethidium  Bromid Sigma (U.S.A)صبغت بزوٍٍذ األثٍذٌىً          4

   Congo red                        BDH(England)صبغت أحَز اىنىّغى   5

 
 
 

 المضادات الحياتية 5-1-3
 القياسية و أقطار منطقة التثبيط عممةأقراص المضادات الحياتية المست 3-1-5-1)جدول) 
(PSAST,2013)  من شركةMersede(UK) 

    انًضبد انحٍبحً

  

   Mg/mlانمرص حركٍس    انريس

Ampicillin    AMP 10 

Amoxicillin   AMX 10 

Aztreonam     AZT 30 

Amikacin        AK 30 

Ciprofloxacin   CIP 5 

Cefepime        CFM 5 

Cefotaxime   CTX 30 

Gentamycin  GEN 10 

Imipenem     IMP 10 

Nitrofuration  NIT 300 



Nalidixic acid NA 30 

Trimethoprim TR 5 

Tetracycline   TET 30 

 

   Antibiotic Powdersمساحيق المضادات الحياتية ( 3-1-5جدول )

 انشركت انًجهسة و انًُشأ انًضبد انحٍبحً

Ampicillin ٍعَو أدوٌت طبٍزاء 

Amoxicillin GMBH-Germany 

Amikacin GMBH-Germany 

Cfotaxime Barcelona(Spain) 

Gentamycin Sandox(Astralia) 

Tetracycline Sandox(Astralia) 

 

 مواد متفرقة أخرى  1-3- 6 

 . ( مجيز مف مصرؼ الدـ/ ديالىABبشري صنؼ ) دـ 1-
 Promegaمجيز مف قبؿ شركة   DNA Purification Kitعدة استخالص الدنا  2-

(U.S.A) 
 طرائق العمل: 2-3



 تحضير المحاليل و الكواشف:1-2-3- 

ما جاء في في الدراسة حسب  عممة حضرت المحاليؿ و الكواشؼ و الصبغات المست      

(Ray2004و,Rayan عقمت تمؾ التي تحتاج إلى تعقيـ بجياز المؤصدة ، )Autoclave 

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

االخرى التي تتعرض لمتمؼ عند درجات الحرارة العالية مثؿ اليوريا و المضادات الحياتية 

واد الزجاجية فقد مأما ال مايكروميتر. 0.22بقطر Millipore  Filtreبالترشيح بمرشحات دقيقة  

 .ـْ و لمدة ساعتيف180عقمت بالفرف الكيربائي عند درجة حرارة 

 :Normal Salineالممحي الفسمجي  انًحهىل1-1-2-3- 

المجيز مف قبؿ شركة  Normal Salineاستعمؿ المحموؿ الممحي الفسيولوجي       

Pioneer Company Pharmaceutical Industries-Iraq لغرض اجراء التخافيؼ. 

 :  Macfarland  Standardمحمول ثابت العكرة القياسي  – 2-1-2-3

 كما يمي: (Finegolg،1994و  Baronحضر المحموؿ حسب ما ورد في )     

المركز الى  مؿ مف حامض الكبريتيؾ 1% حضر بإضافة  1محموؿ أ : حامض الكبريتيؾ  

 مؿ .100لمقطر ثـ أكمؿ الحجـ بالماء المقطر الى كمية مف الماء ا

. حضر بإذابة  مؿ  100غـ مف كموريد الباريوـ في  1.175محموؿ ب: محموؿ كموريد الباريـو

مؿ مف محموؿ ب  في انبوبة نظيفة  99.5أ( مع (مف المحموؿ    0.5مف الماء المقطر. مزج

تمزج محتويات األنبوبة جيدا" قبؿ كؿ وجافة وذات غطاء محكـ لمنع التبخر و تحفظ بالظالـ. 

 استعماؿ.

 محاليل المضادات الحياتية: – 3-1-2-3



باستثناء  ممغـ/مؿ 10( بتركيز نيائي مقداره Stock  Solutionsحضرت محاليؿ خزينة )    

( لكؿ NCCLS) ،2002حسب ما ورد فيممغـ/مؿ 8بتركيز  Gentamycinالمضاد الحياتي  

 تيةمف المضادات اآل

Ampicillin,Amoxicillin,Amikacin,Cefotaxime,Gentamycin,Tetracyclin 

مؿ  100مؿ مف الماء المقطر ثـ أكمؿ الحجـ الى  90غـ مف المضاد الحياتي في  1بإذابة

عقمت ىذه  مؿ مف الماء المقطر 90غـ في 0.8بإذابة  Gentamycinو بإضافة الماء المقطر

مايكروميتر و حفظت في  O.22يقة ذات ثقوب بقطر المحاليؿ بالترشيح بواسطة مرشحات دق

 .الثالجة لحيف االستعماؿ

 Crystal Violetمحمول البمور البنفسجي  –4-1-2-3
متر مف يمم 100في  Crystal Violetغـ مف  1بإذابة  1%حضر المحموؿ بتركيز       

عتمة و خزف في و عقـ المحموؿ بطريقة الترشيح و حفظ في قنينة زجاجية م الماء المقطر ،

 (.Silverton ،1985و (Backerدرجة حرارة الغرفة ) 

   Safranin Stainمحمول صبغة السفرانين   5-1-2-3
مؿ مف الماء المقطر وعقـ  100غـ مف صبغة السفرانيف في 0.1حضر المحموؿ  بإذابة       

ارة المحموؿ بطريقة الترشيح و حفظ في قنينة زجاجية معتمة و خزف في درجة حر 
 .Christensen,1982))الغرفة

   KOH Solutionمحمول ىيدروكسيد البوتاسيوم  6-1-2-3
مؿ مف الماء المقطر  100غـ مف ىيدروكسيد البوتاسيوـ في  10حضر المحموؿ بإذابة      

 .(Meng ،2014وZhang ثـ عقـ بالمؤصدة )
 محاليل عزل الدنا البالزميدي: 7-1-2-3

 Promega (U S A)زؿ الدنا البالزميدي المجيزة مف قبؿ الشركة محاليؿ ع استعممت      

Kit name: Pure  Yield Plasmid  Miniprep  System 

 :تٌ م المحالٌل اآلضو ت

1- Cell  Lysis Buffer (CLB). 



Neutralization Solution (NSC). 2-  

Endotoxin Removal Wash(ERB). 3- 

 Column Wash Solution (CWC) 4-  

Elution Buffer (EBB). -5 
   Gel Electrophoresis Solutionمحاليل الترحيل الكيربائي  8-1-2-3

( 1982و آخروف  Maniatisحضرت محاليؿ الترحيؿ الكيربائي بحسب ما جاء في )     
 .وكما يأتي

A-  دارئ الترس بوريتTBE 

( موالر (0.089(،Tris – baseموالر ترس قاعدي ) 0.089حضر بتركيز نيائي       

،اكمؿ الحجـ الى  EDTAموالر مف مادة   0.002( و Boric acidمف حامض البوريؾ )

 و عقـ بالمؤصدة. 8لتر مف الماء المقطر، ضبط األس الييدروجيني الى 1

 

 

    B-  صبغة بروميد األثيديومEthidium bromide 
مف صبغة بروميد األثيديـو ممغـ  5ممغـ /مؿ، بإذابة  5حضر محموؿ خزيف تركيزه          

مؿ مف الماء المقطر المعقـ ،و خفؼ عند االستعماؿ لمحصوؿ عمى تركيز نيائي مقداره  1في 

 % مايكروغراـ/ مميمتر.0.5

C     - دارئ التحميلLoading Buffer 
% صبغة 0.25% ماء مقطر،TBE ،20% 50% كميسيروؿ ،   30حضر مف      

 بروموفينوؿ األزرؽ.

 -في تشخيص البكتريا: عممةكواشف المستال 2-2-3
 -:  Catalase Reagentكاشف أنزيم الكاتاليز 1-2-2-3 

مؿ مف الماء المقطر 9% مع 30مؿ مف بيروكسيد الييدروجيف المركز1حضر مف خمط       

% بيروكسيد الييدروجيف ،حفظ  في الثالجة في عبوة داكنة ، أستعمؿ 3لمحصوؿ عمى تركيز 



و  Colleeنتاج أنزيـ الكاتاليز )إرية  قيد الدراسة عمى يالعزالت البكت لمكشؼ عف قدرة

 (.1996آخروف،

   Oxidase reagentكاشف انزيم األوكسيديز  2-2-2-3

 Tetra Methyl- Para- Phenylene  diaminoغـ مف مادة 1حضر آنيا" مف إذابة     

   Dihydro Chlorideمؿ . 100ثـ أكمؿ الحجـ الى مؿ مف الماء المقطر المعقـ   90( في

و   Konemanنتاج أنزيـ األوكسيديز)إىذا الكاشؼ لمكشؼ عف قدرة البكتيريا عمى  عمؿأست

 (.1992اخروف،

 

  -: Kovac's reagentكاشف كوفاك  3-2-2-3

 P- dimethylغـ مف باراثنائي ميثيؿ أميف بنزالدىايد 10حضر الكاشؼ بإذابة       

aminobenzal  dehyde مؿ مف حامض 50مؿ كحوؿ ايزواميمي ثـ أضيؼ  150ي ف

الييدروكموريؾ المركز ببطء حتى يكوف الكاشؼ بموف أصفر شاحب ،حفظ الكاشؼ في قنينة 

 . 1992)و اخروف، (Konemanلمكشؼ عف تكويف اإلندوؿ ) عمؿمعتمة،و أست

  -:  Methyl Red reagentكاشف أحمر المثيل 4-2  2-3-
مؿ مف الكحوؿ األثيمي 300 غـ مف مسحوؽ أحمر المثيؿ في  0.1حضر بإذابة        

 .((Brown,2007مؿ مف الماء المقطر 200% ثـ أضيؼ 95

 -: Voges – Proskauer reagentكاشف فوكس بروس كاور  5-2-2-3 
 -:جزئينيتكون ىذا الكاشف   

ؿ مف       م100في  a- naphtholغـ مف مادة الفا  نفثوؿ   5مف إذابة  -الجزء األوؿ:
 الكحوؿ األثيمي المطمؽ.

 غـ ىيدروكسيد البوتاسيوـ في ماء مقطر، أكمؿ الحجـ الى 40مف إذابة  -الجزء الثاني :
 مؿ.100



 تحضير العالق البكتيري6-2-2-3 
مؿ مف المحموؿ الممحي الفسمجي  5لقحت أنابيب اختبار معقمة تحوي كؿ منيا عمى       

مايكروليتر مف مزارع بكتيرية منماة في وسط نقيع 150 (ب3-2-1-1المحضر في الفقرة)

ساعة لمعزالت قيد الدراسة. مزجت بالمازج وبذلؾ تـ تحضير عالؽ  18القمب والدماغ بعمر 

خمية/مؿ ، و ذلؾ بعد مقارنة عكرة النمو المتكوف مع عكرة محموؿ  810بكتيري بتركيز تقريبي 

 .(3-2-1-2ثابت العكرة القياسي المحضر في الفقرة)

  -:  Culture  Mediaتحضير األوساط  الزرعية  3-2-3
حضرت األوساط الزرعية حسب تعميمات الشركة المصنعة و المثبتة عمى العبوات و        

باوند  15ـْ وضغط 121ثـ عقمت بالمؤصدة بدرجة حرارة  7ضبط األس الييدروجيني الى 

ساعة لمتأكد مف  24ـْ  و لمدة 37ة حرارة دقيقة، ثـ حضنت األطباؽ عند درج 15لمدة   2نجا/

، فيما حضرت األوساط االستعماؿـْ لحيف 4عدـ تموثيا بعدىا حفظت في الثالجة عند حرارة 

  -كما يأتي:الزرعية 

 :Blood Agar Baseوسط اكار الدم   1-3-2-3
ػر مف لتػػ 1غػػػـ مف الوسط في37.5حضر الوسط وفؽ تعميمات الشركة المجيزة بإذابة      

دقيقة ثـ  15لمدة  2باوند/انج 15وضغط ° ـ 121الماء المقطػػر وعقـ بالمؤصدة بدرجة حرارة 

% ومزج 5بنسبة  ABثـ اضيؼ لو دـ االنساف مف فصيمة ° ـ 50-45تػػػرؾ ليبرد لدرجة حرارة 

لحيف االستعماؿ في تنمية ° ـ 4جيدًا وصب في االطباؽ ثـ ترؾ ليتصمب وحفظ بدرجة حرارة 

 (.Cheesbrough  ،2006خيص البكتريا )وتش

 -: Urea base Agarوسط أكار اليوريا  2-3-2-3
حسب تعميمات   Urea base agarمؿ مف وسط أكار اليوريا األساس  950حضر       

مؿ مف محموؿ 50ـْ أضيؼ اليو 45الشركة المصنعة وبعد تعقيمو بالمؤصدة و تبريده الى 



في   بصورة مائمة صب ثـ، تعماؿ اغشية الترشيح الدقيقةباس% يوريا معقمة بالترشيح 40

ىذا الوسط لمكشؼ عف قابمية العزالت البكتيرية قيد  تعمؿأنابيب معقمة ذات أغطية محكمة، اس

 .2005)و اخروف،  Liنتاج أنزيـ اليورييز )إالدراسة عمى 

 

   Pepton Water Mediaوسط ماء الببتون  3-3-2-3
مؿ مف الماء  100غـ مف كموريد الصوديوـ في  0.5مف الببتوف و  غـ 2حضر بإذابة       

ىذا الوسط في  عمؿ، أست7المقطر المعقـ ،عقـ بالمؤصدة بعد ضبط األس الييدروجيني إلى 

 (.1992واخروف، Koneman نتاج األندوؿ )إالتحري عف 

   Motility Mediaوسط الحركة  4-3-2-3
 5غـ مف التربتوف و  10بإذابة  (Prescott, 1996وHarly وفؽ ما ورد في)  حضر      

لتر مف الماء المقطر ،ثـ عقـ  1أكار في  -غـ مف أكار 5غـ مف كموريد الصوديوـ و 

 .7.2بالمؤصدة بعد ضبط األس الييدروجيني إلى عند

 ( Congo Red Agar Mediaوسط أحمر ألكونغو الصمب ) 5-3-2-3
 -( كما يمي:2006وآخروف، Mathur )حضر ىذا الوسط بحسب ما جاء في       
أكار  -غـ أكار10غـ سكروز و30غـ مف مرؽ نقيع القمب و الدماغ وأضيؼ اليو 52بإذابة 

دقيقة وأكمؿ  15ـْ لمدة 121مؿ مف الماء المقطر ثـ عقـ بالمؤصدة بدرجة حرارة  900إلى 

لتر لوحده بالفمترة غـ/  0.8  لتر، بعدىا تـ تعقيـ محموؿ صبغة أحمر الكونغو 1الحجـ إلى 

محموؿ مائي ،وتـ إضافة محموؿ  باعتبارهكونو محموؿ مائي و تـ تعقيـ السكر لوحده أيضا" ل

ـْ ومزج جيدا" ثـ صب  55الصبغة و السكر معا" إلى الوسط المعقـ بعد تبريده إلى درجة حرارة 

ى تكويف الغشاء في أطباؽ معقمة ،أستعمؿ ىذا الوسط لمتحري عف قدرة العزالت البكتيرية عم

 الحيوي.



 Trypticase  Soy  Agar(T S A)وسط  التربتكيز الصويا أكار 6-3-2-3

مل من الماء المقطر بحسب  500فً  T S Aغم من  19حضر هذا الوسط بإذاب         

% من خالص  الخمٌرة و عقمت بالمؤصدة 3تعلٌمات الشرك  المصنع  ,و أضٌف الٌه 

عن قابلٌ  العزالت البكترٌ  على أنتاج البكترٌوسٌن  ,استعمل هذا الوسط للتحري

(Rammelsberg  ,1990واخرون.) 

  : Kligler Iron agarوسط اكار الكمكمر  7-3-2-3
وسط بحسب تعميمػػػػػػػات الشػػػػػركة المصنعة، وبػػػػػػعد تعقيػػػػمو بالمػػػػؤصدة ال ىذا حضػػػػػر       

، صب في انػػػػػابيب اختبار نظيػػػػػفة ومعقمة بشكؿ مائؿ، وحفظ في ـْ  45رارة وتبػػػػػػريده لػػػػػدرجة حػػػػ

 (.Brown,2007الثالجة لحيف االستخداـ )

  Muller Hinton agarوسط أكار مولر ىنتون  8-3-2-3 

حضر وسط أكار مولر ىنتوف بحسب تعميمات الشركة المصنعة، وبعد تعقيمو بالمؤصدة      

 .عماؿو معقمة و حفظت في الثالجة لحيف االست صب في أطباؽ نظيفة

 : Eosin methylene blue agarوسط ايوسين مثمين االزرق   9-3-2-3 

لتػػػر مف 1 غػػػـ مف الوسط في 37.4حضر الوسط وفؽ تعميمات الشركة المجيزة بإذابة     

بعد اف ضبط الرقـ الحرارة إلذابة الوسط بشكؿ كامؿ وعقـ بالمؤصدة  عممتالماء المقطػػر واست

 ( .2013و اخروف،Unemo ) 7.1±0.2 الييدروجيني لو الى 

   Skim milk agarوسط أكار الحميب  10-3-2-3

-50حضر وسط االكار المغذي وفقا لتعميمات الشركة المصنعة، تـ تبريده لدرجة حرارة       

. حضر الحميب المقشود 45 بالمؤصدة بدرجة  فقا لتعميمات الشركة المصنعة أيضا، عقـو ـْ

دقائؽ وتـ تبريده الى درجة حرارة مماثمة أو مقاربة لدرجة حرارة االكار  5ـْ لمدة 121حرارة 

مؿ مف وسط االكار 87.5 مؿ مف الحميب المقشود المعقـ لكؿ 12.5المغذي، تـ اضافة 



ىذا الوسط لمكشؼ عف قدرة  عمؿالمغذي، و خمط جيدا، و بعدىا صب في أطباؽ معقمة. است

 .(Senior,1999)نتاج انزيـ البروتييزإالبكتريا عمى 

 

 

     شير( 8-12وسط  حفظ  العزالت و إدامتيا ) حفظ طويل االمد 11-3-2-3 

  85ميسروؿ إلى غمؿ مف ال 15لحفظ العزالت البكتيرية، بإضافة  عمؿحضر الوسط المست     

( ،ووزع في انابيب Brain and heart infusion agarمؿ مف مرؽ نقيع القمب و الدماغ )

صغيرة ذات غطاء محكـ و عقـ بالمؤصدة ،ترؾ ليبرد في درجة حرارة الغرفة ،ثـ لقح 

( Loopالناقؿ ) عماؿبمستعمرات نقية مف البكتريا النامية عمى وسط األكار المغذي باست

 37ساعة في درجة حرارة  24ـْ بعد حضانتيا لمدة  20-،وحفظت األنابيب في درجة حرارة 

 (.1987واخروف،  Ausubelلمحفظ الدائـ) عممتىذه الطريقة است

 :( أشير 4)حفظ متوسط االمد  إدامة العزالت البكتيرية12-3-2-3 
( Nurrient agar slantلقحت االنابيب الحاوية عمى وسط االكار المغذي المائؿ )      

عدىا حفظ في درجة حرارة ساعة ب 24 ـْ لمدة 37بالعزالت البكتيرية ثـ حضنت في درجة حرارة

و تمت عممية إدامة العزالت بشكؿ دوري ،وذلؾ بتنشيطيا عمى الوسط  عماؿـْ لحيف االست4

المغذي المائؿ ،ثـ إعادة زراعتيا عمى وسط مائؿ جديد لضماف بقاء العزالت بشكؿ نشط طيمة 

 (.WHO,2003مدة الدراسة)

 تحضير عالق الخاليا الظيارية لإلنسان 13-3-2-3 

لنساء غير مصابات في   قناني  Mid stream urineأخذت عينة وسطية مف اإلدرار       

غسؿ الراسب الذي يحتوي و دقائؽ.  5دورة/دقيقة لمدة 1500معقمة، ثـ نبذت العينات بسرعة 



مرات،  4عمى الخاليا الظيارية بمحموؿ  دارىء الفوسفات الفسيولوجي و أعيدت عممية الغسؿ 

ىذا  عمؿ(. است3-2-1اليا بمحموؿ الممح الفسيولوجي المحضر في الفقرة)ومف ثـ عمقت الخ

 (.1981واخروف،  Hagberg) ةالجرثوميالخاليا  االلتصاؽ اختبارالعالؽ في 

 Collection of Samples جمع العينات3-3  

 وقد شممت2015 /31/12إلى  2015/9/1  نفذت ىذه الدراسة في الفترة مف       

ينة تحت االشراؼ الطبي مف قبؿ الطبيبة االختصاص في العيادة االستشارية ع  410الدراسة

وصاالت الوالدة و ردىات النسائية التابعة لمستشفى البتوؿ التعميمي لموالدة واالطفاؿ في مدينة 

.  كػػػما تضمػػػنت الػػػػػػدراسة نساء متزوجات ةغير مصاب خمسة عشر امرأةبعقوبة ، فضاًل عف 

أخذ معمومات  ، وقد تػػػػػـ سنة 65–15عقيمات تراوحت اعمارىف بيف و ر حوامؿ ، غيو حوامؿ ،

،  1تأريخ أخذ المسحة  بحسب االستمارة في الممحؽو السكف ،و مف كؿ مراجعة  تشمؿ العمر، 

او عدـ فضاًل عف االعػػػػػراض التي يشعرف بيا ، كاإلفرازات الميبمية ولونيا ورائحتيا ، ووجود 

رائحة اإلفػػػػػػػػػػػػػػرازات  مػػػف ػكػػػػة فػػػػػرجية والشعػػػػور بالحػػػػػػرقة الػػػػػميبمية . وقػػػػػػػػد تـ التػػػػػأكدحػػػػػوجود 

 (Rahi%عمى المسحة  10بتػػػػػػركيػػػػػػز  KOH  ػرات مػػػػف محػػػػمػػوؿػػقػػػػػػػطبإضػػػػػػافػػة بػػػضػػػػع 

 ( .2014واخروف ، 

 : Vaginal swabs collectionالمسحات الميبمية  جمع 1-3-3

مسبار طبي  عماؿباست Vaginal swabsمسحة ميبمية 2جمعت العينات عف طريؽ أخذ      

Speculum  معقـ ) لمنع تموث المسحة خالؿ مرورىا بالجػػػزء السفػػػػػمي مف المػػػيبؿ( بوساطة

ػػػدخؿ بيػػػػػػػػػػػدوء وتحرؾ بحركة دورانية جاىزة تػػػ Sterile cotton swabمسحة قطنية معقمة 

 Colleeثواني لمسماح بامتصاص القيح والسوائؿ االخػػػػػرى ) 5-10بمطؼ لمدة 

مؿ في احدى المسحات لكونو  1بمقػػػػػدار يولوجي( . ووضػػػع المحموؿ الفس1996،واخزوُ



يا مػػدة طويمة وتسػػػػمى المسحة الرطبة . اما مػػػػػادة حػػػػػافظة تساعد عمى استمػػػػػػرار بقػػػػػاء البكتر 

(. 1996واخروف،Collee باقي المسحات تركت بدوف اضافة المحموؿ وتسمى المسحة الجافة )

ونقمت المسحات المأخوذة مف المراجعات الى مختبر المستشفى مباشرة لغرض تشخيص 

  .3-1)جدوؿ) االصابات البكتيرية

 

   Examination Of Vaginal Samplesفحص عينات الميبل  4-3
 دقيقة مف وقت أخذ المسحة 5-10 تـ فحص العينات المأخوذة مف الميبؿ خالؿ     

 :اآلتيو بعدىا اجري 
وذلؾ بوضع ورقة عباد الشمس عمى حافة المسبار  ةشر امب  PHفحص الدالة الحامضية  1-

 باأللوافمقارنة الموف مف أخذ المسحة مباشرًة و  االنتياءبعد  Speculum Simsالميبمي 

 (.Valadkhani) ،2004القياسية الموجودة عمى العمبة

الميبمية لمتحري  اإلفرازات% فوؽ KOH 10اضافة قطرة مف محموؿ ىيدروكسيد البوتاسيوـ  -2

 (.Masala,2013)عف الرائحة الكريية التي تشبو رائحة السمؾ 

 :  Samples   Cultureزرع العينات  5-3
العينات )المسحات الميبمية ( بشكؿ مباشر عمى وسط أكار الدـ وسط أكار زرعت       

الماكونكي و وسط األيوسيف مثميف األزرؽ ، و تـ تنقية العزالت عمى وسط الماكونكي أكار 

 فأجريو ساعة ، 24ـْ لمدة  37بطريقة التخطيط و حضنت كافة األطباؽ ىوائيًا بدرجة حرارة 

 قيد الدراسة. عزالتلمظيرية و الكيموحيوية لمبعدىا الفحوصات التشخيصية ا

 تشخيص العزالت البكتيرية:6-3 
أخضعت العزالت البكتيرية  لمتشخيص المظيري و الصفات المجيرية والفحوصات      

 :اآلتيمف تشخيصيا بالوضع النيائي و ك VITEK2الكيموحيوية و التشخيص بعدة 

 التشخيص المظيري: 1-6-3



( 1994و اخروف، Holt "عمى ما ورد في ) البكتيرية قيد الدراسة اعتمادا شخصت العزالت     

عتمادا" عمى الصفات المظيرية و تضمنت شكؿ ا ًا شخصت المستعمرات مبدئي      إذ

حجميا عمى وسط أكار الدـ ووسط أكار الماكونكي و رائحتيا، و قواميا ،و لونيا، و المستعمرات ،

 .Eبكتريا الصمب لغرض تفرقة Eosin Methylene Blueووسط األيوسيف المثميف األزرؽ 

coli    ذات البريؽ المعدني عف بكترياK. pneumonia  فضال" عف قدرتيا عمى تحميؿ ،

 .كريات الدـ الحمراء عمى وسط أكار الدـ

 الصفات المجيرية : 2-6-3
حة صغيرة أخضعت العزالت البكتيرية قيد الدراسة إلى الفحص المجيري مف خالؿ أخذ مس    

مف المستعمرة و نقميا إلى الشريحة الزجاجية و تصبيغيا بصبغة غراـ لمشاىدة نوع الصبغة 

 .(Prescott،2002و   Harlyوشكؿ الخاليا و طريقة تجمعيا )

 ( (  Biochemical Testالكيموحيوية    االختبارات3-6-3
 أنزيم الكاتاليز: اختبار1-3-6-3

تـ نقؿ جزء إذ نتاج أنزيـ الكاتاليز إمكشؼ عف قدرة البكتريا عمى ل االختبارىذا  عمؿأست       

مف المزروع البكتيري مف وسط األكار المغذي إلى شريحة زجاجية نظيفة و جافة و معقمة 

مف  اتقطر  بضع (، ووضع فوقياWooden  Sticksباستعماؿ العيداف الخشبية المعقمة ) 

يعد ظيور فقاعات ىوائية و ماصة باستور،  ماؿع%باست3كاشؼ بيروكسيد الييدروجيف بتركيز 

 (.Prescott،2002و   Harly) عمى إيجابية الفحص عمى سطح الشريحة الزجاجية دليالَ 

   Test  Oxidaseانزيم  األوكسديز  اختبار 2-3-6-3
 نتاج أنزيـ السيتوكروـ  اوكسيديز إلمكشؼ عف قدرة البكتريا عمى  االختبارىذا  عمؿأست      

Cytochrome  Oxidase) ،) عمى ورقة ترشيح دائرية و نظيفة موضوعة  االختبارأجري و

عمى طبؽ بتري  مف خالؿ نقؿ جزء مف المستعمرات النامية عمى األكار المغذي الى ورقة 



مف كاشؼ األوكسيديز فوؽ المستعمرات الموضوعة و خمطيا مع  2-3الترشيح ومف ثـ وضع 

ثانية عند  10-15لمعقمة . ظيور الموف البنفسجي خالؿ المستعمرات بالعيداف الخشبية ا

  Harly) أف النتيجة موجبة لمفحصدليُؿ عمى مالمسة الخاليا البكتيرية لكاشؼ االوكسيديز 

 (.Prescott،2002و

  Indole Testاألندول  اختبار 3-3-6-3
يض الحامض لمكشؼ عف وجود األندوؿ ،الذي يعد أحد نواتج أ االختبارىذا  عمؿأست       

، إذ لقح وسط  Tryptophanaseاألميني  تربتوفاف  نتيجًة المتالؾ البكتريا ألنزيـ التربتوفانيز 

 24ـْ لمدة  37ماء الببتوف السائؿ بمزروع العزالت قيد الدراسة ،حضف الوسط بدرجة حرارة 

عمى السطح الداخمي   Kovacs  Reagentقطرات مف كاشؼ كوفاكس  5ساعة ،ثـ أضيؼ 

تعد النتيجة موجبة عند ظيور حمقة حمراء خالؿ ثواف مف إضافة الكاشؼ إذ ، االختبارنبوبة أل

( Koneman  ،1992واخروف.) 

 :   Methyl red testأحمر المثيل اختبار -4-3-6-3
نتاج كميات كبيرة مف أحماض إلمكشؼ عف قدرة البكتريا عمى  االختبارىذا  عمؿأست       

  MR/VPنتيجة أيض الكموكوز ، إذ لقح مرؽ   Formicالفورميؾ  أو  Lacticالالكتيؾ 

قطرات  5ساعة ،ثـ أضيفت  48-72ـْ لمدة  37بمزروع لمعزالت قيد الدراسة ،حضف بدرجة 

و  (Konemanالنتيجة موجبة عند تغير الموف إلى أحمر  دمف كاشؼ أحمر المثيؿ ، تع

 (.1992اخروف،

 : Voges – Proskaur testفوكس بروسكار  اختبار 5-3-6-3
ىذا االختبار لمكشؼ عف قدرة البكتريا عمى انتاج استيؿ مثيؿ كاربينوؿ)أسيتوف(  عمؿاست      

 48-72ـْ لمدة 37بدرجة حرارة وحضنوتـ بمزروع العزالت قيد الدراسة ، MR/VPإذ لقح مرؽ 

مؿ مف  0.6نظيفة و معقمة، أضيؼ الييا اختبارمؿ مف العالؽ إلى انبوبة  1ساعة .نقؿ



% 40مؿ مف محموؿ ىيدروكسيد البوتاسيوـ  0.2( متبوعَا بVp1محموؿ الفانفثوؿ )كاشؼ 

حوالي  دتعد النتيجة موجبة عند ظيور الموف األحمر بعو (مع رج االنبوبة بمطؼ ، Vp2)كاشؼ 

 (.     1992و اخروف، Konemanدقيقة)15

 :  Citrate Utilization testالسترات  استيالك اختبار 6-3-6-3
 37ستريت، حضف بدرجة حرارة  –زرعت العزالت قيد الدراسة عمى مائؿ وسط سيموف        

ستيالؾ الساعة ،تعد النتيجة موجبة عند تحوؿ لوف الوسط مف األخضر إلى األزرؽ 24ـْ لمدة 

 .(Benson،1998السترات)

 : Motility  Testالحركة  اختبار 7-3-6-3
(،بطريقة الطعف 3-2-3-4الحركة  فقرة) اختباروية عمى وسط  لقحت األنابيب الحا        

سـ مع مراعاة عدـ دخوؿ الطعنة الى قعر األنبوب ،  3عمى أف تكوف مسافة الطعنة بحدود 

النتيجة موجبة عند ظيور  دساعة ، تع 24-48ـْ لمدة  37حضنت األنابيب بدرجة حرارة 

 الحركة. تضبب حوؿ الطعنة و أف البكتريا ليا القدرة عمى

 Triple Sugar Ironالنمو عمى وسط أكار الحديد ثالثي السكر  اختبار 8-3-6-3
Agar (TSIA) : 
(،بطريقة 3-2-3-7( في الفقرة)TSIAلقحت األنابيب الحاوية عمى وسط  عمى وسط )      

 24ـْ لمدة 37الطعف و التخطيط عمى المائؿ بالعزالت المراد تشخيصيا ،حضنت بدرجة حرارة 

قرأت النتيجة بمالحظة تخمر سكريات الوسط مف عدمو بواسطة تغير لوف كاشؼ وقد عة . سا

فيما دؿ  ةيدؿ عمى أف العزالت مخمرة لمسكريات الثالثوىذا الفينوؿ األحمر إلى الموف األصفر 

إلى تكوف فضال عف (. CO2ظيور الفقاعات و تكسر الوسط عمى أف العزالت منتجة لغاز )

 Whittier) نتاج العزالت  لغاز كبريتيد الييدروجيفإمى راسب أسود يدؿ ع

 . (Gilligan,1999و



  VITEK 2بواسطة نظام العزالت لتشخيص ا  4-6-3
      ( بتشخيص البكتريا بدرجةBio- Merieuxاستعمؿ ىذا الجياز المجيز مف شركة )      

 ت الكيموحيوية التي تستعمؿ اختبار مف االختبارا 64يتضمف ىذا الجياز إذ فائقة جدا مف الدقة 

 % ويمكف أيضا اجراء فحص 98في تشخيص البكتريا حيث تصؿ دقة التشخيص بيذا الجياز 

 .2)ممحؽ ) اختبار حساسية البكتريا لممضادات الحياتية بيذا الجياز

 انخحري عٍ بعط عىيم انضراوة فً انبكخرٌب:7-3

    Haemolysin   Productionانخحري عٍ إَخبج انهًٍىالٌسٍٍ   1-7-3 

تـ الكشؼ عف قابمية العزالت البكتيرية قيد الدراسة عمى إنتاج الييمواليسيف مف خالؿ زرع       

ـْ  37درجة حرارة بحضنت األطباؽ بعد التمقيح بالحاضنة إذ ىذه العزالت عمى وسط أكار الدـ ،

 (.1995اخروف،و   Atlasقرأت النتائج بمالحظة نوع  التحمؿ  )وقد ساعة ، 24ولمدة 

 : Production Bacteriocinإنتاج البكتريوسين   اختبار2-7-3 
( لمتحري عف السالالت المنتجة و السالالت Rammelsbarg,1990طريقة )استعممت       

العزالت نفسيا  عممتستاالعزالت كافة بوصفيا عزالت منتجة كما  عممتستإذ االحساسة لو 

 :تيةاآل راالختباكعزالت حساسة وقد أجرى 

ساعة بطريقة  24زرعت البكتريا المنماة مسبقا" في وسط نقيع القمب و الدماغ و بعمر        

( ثـ حضنت األطباؽ بدرجة 3-2-3-6( المحضر في الفقرة )(T S Aالنشر عمى وسط أكار 

ساعة. و بعد الحضف عممت أقراص بواسطة الثاقب الفميني في ىذا الوسط  24ـْ لمدة  37

كؿ مؿ مف مزروع   0.1مى وسط األكار المغذي و المنشور عميو بالناشر مقدار ووضعت ع

البكتيرية قيد الدراسة بعد مقارنتيا مع محموؿ ماكفرالند القياسي المحظر ،ثـ  االختبارعزالت مف 

ساعة .سجمت النتائج و ىي وجود مناطؽ تثبيط  24ـْ لمدة  37درجة حرارة بحضنت األطباؽ 

 .الحاوي عمى الساللة المنتجة  حوؿ قطعة األكار



 ::  Swarmingظاىرة األنثيال  اختبار3-7-3 
متالكيا ظاىرة اىذا االختبار لمكشؼ عف قدرة العزالت البكتيرية قيد الدراسة عمى  جريا    

 Liawطريقة األوساط الزرعية الصمبة و أتبعت طريقة ) باستعماؿ  االختباراألنثياؿ وأجري ىذا 

حضنت  ،مايكروليتر مف العالؽ البكتيري 10:لقح وسط أكار الدـ باآلتيو ك (2000واخروف، 

ف النتيجة دليؿ عمى أ( العج)االنثياؿظيور حركة ، ساعة18ـْ لمدة37األطباؽ بدرجة حرارة 

 موجبة.

 بالخاليا الطالئية :  االلتصاق اختبار4-7-3 
ساعة و أضيؼ الى  24ري بعمر ممميمتر مف المزروع البكتي 0.5بأخذ  االختبارأجري         

( ، ثـ مزج الخميط و 3-2-3-13) ممميمتر مف عالؽ الخاليا الظيارية المحضر في الفقرة 0.5

غسمت الخاليا وقد دقائؽ .  10ـْ لمدة ساعة واحدة مع التحريؾ كؿ  37حضف بدرجة حرارة 

مرة لمتخمص مف مع الطرد المركزي في كؿ  يولوجيمرات بالمحموؿ الممحي الفس 4الظيارية 

الجراثيـ غير الممتصقة . أخذت قطرة مف العالؽ النيائي عمى شريحة زجاجية و تركت لتجؼ 

ـْ و ثبتت الشريحة بحرارة الميب و صبغت بصبغة غراـ و لوحظت  25في درجة حرارة الغرفة 

الخاليا مع  يولوجيالمحموؿ الممحي الفس عماؿستاالعدسة الزيتية و عماؿ ستاب  االلتصاؽنتائج  

 (.1983واخروف، (Iwahi  الظيارية كسيطرة 

 : Urease Production Testيز يأنتاج أنزيم اليور  اختبار 5-7-3
( ،بطريقة الطعف و 3-2-3-2لقحت األنابيب الحاوية عمى وسط أكار اليوريا في الفقرة)      

وف الوسط إلى ساعة تحوؿ ل 24ـْ و لمدة  37التخطيط عمى المائؿ ثـ حضنت بدرجة حرارة 
 . (1996واخروف، Collee))أف النتيجة موجبةعمى الموف الوردي دليؿ 

 Protease enzyme production testيز ياختبار انتاج البروت 6-7-3
لقح إذ تـ الكشؼ عف قدرة العزالت البكتيرية قيد الدراسة عمى انتاج االنزيـ الحاؿ لمبروتيف       

بالعالؽ البكتيري لمعزالت المحضر في  (3-2-3-10لفقرة )وسط اكار الحميب المحضر في ا



 24ـء لمدة 37( بطريقة الحفر ،حضنت األطباؽ في الحاضنة بدرجة حرارة 3-2-2-6الفقرة )

عمى أف النتيجة موجبة  ما يدؿالنتائج بظيور مناطؽ شفافة حوؿ الحفر  اءةبعدىا قر وتـ ساعة ،

 .Senior,1999))ةالنتيجة سمبيفتكوف عدـ ظيورىا اما عند ،

  Biofilmاختبار تكوين الغشاء الحيوي  7-7-3
-A  طريقة أحمر الكونغوCongo-red methods                                                                  

مؿ مف  5حاوية عمى  اختبار  أنبوبةنقمت مستعمرة مفردة نقية عمى وسط أكار الماكونكي إلى 

( وبعد المزج الجيد بوساطة المازج 3-2-1-1المحضر في الفقرة) يولوجيمحي الفسمحموؿ الم

( ولقح وسط أحمر 3-2-1-2المحضر في الفقرة )  0.5قورنت  عكورتو  بعكورة  ماكفرالند

 24ولمدة  ° ـ 37( وحضنت األطباؽ في درجة حرارة 3-2-3-5الكونغو المحضر في الفقرة )

دما تظير المستعمرات سوداء الموف مع كثافة بمورية جافة ،أما ساعة ، النتيجة موجبة عن 48-

 .2006)وآخروف ، (Mathur النتيجة السالبة فتبقى المستعمرات وردية الموف

B-    طرٌمت األَببٍب Tube Method:  

مؿ مف وسط مرؽ تربتوف صويا بالبكتريا المقارنة عكورتيا  10لقحت أنابيب حاوية عمى   -1

 ساعة. (24)لمدة ° ـ 37ووضعت في الحاضنة بدرجة حرارة  0.5مع ماكفرالند 

مؿ مف صبغة السفرانيف 10  أزيؿ الوسط الموجود في األنابيب بالتفريغ ثـ يضاؼ   -2

 (.3-2-1-5المحضرة في الفقرة )

تفرغ صبغة السفرانيف وتقمب األنابيب عمى قطعة شاش نظيفة إلى أف تجؼ بدرجة حرارة  -3

 الغرفة 

وعمى الجدراف وتعد النتيجة  األنبوبة عمى أساس وجود تصبيغ في قعر تعد النتيجة موجب -4

 (Freeman  خاطئة في حالة وجود قطرات مائية أو ىوائية ممتصقة عمى الجدار

 (.1989وآخروف،



 : Antibiotic Susceptibility testفحص الحساسية لممضادات الحياتية     8-7-3
القياسية الختبار حساسية البكتريا  Bauer and Kerby،(1966)طريقة  عممتاست     

 ( و كالتالي:1991و اخروف، Vandepitteلممضادات الحياتية )

 24مستعمرات مف مزارع بكتيرية نقية بعمر  2-3مف وسط المرؽ المغذي ب 5لقح   -1

 ساعة.

 ساعة. 24ـْ لمدة 37رجت االنابيب جيدَا ،وحضنت بالحاضنة بدرجة حرارة -2

× 1.5عدد تقريبي مساوي  إلعطاءورة المحموؿ ثابت العكرة القياسي قورنت عكورة النمو بعك -3

 خمية/مؿ.108  

 5ترؾ لمدة ىنتوف ، -مؿ مف العالؽ البكتيري و نشر عمى وسط أكار مولر  0.1نقؿ  -4

 دقائؽ بدرجة حرارة الغرفة لحيف جفاؼ المزروع.

 6-7عقـ بمعدؿ نقمت أقراص المضادات الحياتية إلى سطح الوسط الزرعي بواسطة ممقط م -5

 أقراص لكؿ طبؽ.

 . ساعة 24 -18ـْ لمدة  37حضنت األطباؽ بدرجة  -6

أو  S)قيست أقطار مناطؽ التثبيط حوؿ كؿ قرص ،عدت عدد البكتريا الحساسة) -7

 .PSAST)،(2013( حسب المواصفات القياسية فيI( أو متوسط)Rمقاومة)

 

 

 

 Determination Ofالتالية  تحديد التركيز المثبط االدنى لممضادات الحياتية 9-7-3
Minimal Inhibitory Concentration 



 Double Dilution Method  Serialطريقة التخافيؼ المتضاعفة المتسمسمة  عممتاست    

ىنتوف الصمب  -التركيز المثبط االدنى لعدد مف المضادات الحياتية في وسط مولر لحساب 

 و كما يمي:  Ridgway،(1987وStocks عمى ما ورد في ) اعتمادا

مايكرو غراـ / مؿ 1024  0.5 -حضرت تراكيز متسمسمة متضاعفة تراوحت قيميا ما بيف -1

 , Ampicillin,Amoxicillin , Amikacin,لكؿ مف المضادات الحياتية التالية

Cefotaxime , Gentamycin, Tetracycline,  نسب مختمفة مف ىذه  بإضافة

 -(المذكورة إلى وسط مولر3-2-1-3المحظرة في الفقرة )المضادات مف محاليميا الخزينة 

.50ىنتوف المعقـ و المبرد إلى   ـْ

ُرجت األوساط جيدا بعد اضافة المضاد الحياتي ، و صبت في أطباؽ معقمة ،و حفظت  -2

 ساعة. 48 – 24خالؿ  عممتـْ في الثالجة لحيف االستعماؿ و است4بدرجة حرارة 

ارع البكتريا كافة باستعماؿ المحموؿ الممحي الفسمجي لمز  102 حضرت التخافيؼ العشرية -3

 المعقـ.

ماصة دقيقة و ُلقحت االوساط الزرعية  بوساطة   102مايكروليتر  مف التخفيؼ  5ُسحب  -4

 الحاوية عمى المضادات الحياتية بو.

كررت العممية لممزارع كافة بالتسمسؿ )مكرريف لمتسمسؿ الواحد(، و تركت األطباؽ لمدة في  -5

ـْ لمدة 37ة حرارة الغرفة لتجؼ القطرات قبؿ قمب األطباؽ، و حضنت بدرجة حرارة درج

 ساعة. 24

عمى أنو أقؿ تركيز مف المضاد الحياتي الذي يمنع  MICُحسب التركيز المثبط األدنى  -6

.37ساعة بدرجة حرارة  18-24ظيور النمو البكتيري بعد حضانة   ـْ



Break Pointتـ مقارنة النتائج مع نقطة التوقؼ  وتمثؿ أقؿ تركيز يمكف اف يصمو  

.المضاد في المصؿ ليعطي أعمى فعالية و بعده يصبح مقاوماً   

 Povidone)تحديد التركيز المثبط األدنى لممحمول المطير اليود الكحولي )  10-7-3
iodine10%  )3و المحمول المطير كموروزايمينول )ديتول% : 

و المطير كموروزايمينوؿ  PovidoneIodine10%طيريف حدد التركيز المثبط االدنى لمم     

 ( وكما يمي:(CLSI,2011و حسب ما ورد في باألكارطريقة التخافيؼ  عماؿباست

ما بيف   Povidone Iodine %10ًحضرت تراكيز مختمفة مف المطير -1

ىنتوف  -( مايكروغراـ/ مؿ و اضيفت إلى وسط مولر500,400,300,200,100,50)

 ـْ .50المبرد إلى درجة حرارة الصمب المعقـ و 

ُرجت األوساط جيدا" و صبت في أطباؽ معقمة و حفظت في درجة حرارة الثالجة لحيف  -2

 االستعماؿ.

 يولوجيالمحموؿ الممحي الفس باستعماؿُحضرت تخافيؼ عشرية مف المزارع البكتيرية  -3

 .Macfarlandالمعقـ و قورنت عكورتو مع محموؿ ثابت العكرة القياسي 

مايكروليتر مف العالؽ البكتيري و زرع عمى األوساط الحاوية عمى تراكيز مختمفة  5 سُحب -4

،و تركت لمدة معينة في درجة حرارة الغرفة لتجؼ القطرات  مف المحاليؿ المطيرة أعاله

ساعة ،و حدد التركيز  24ـْ لمدة 37قبؿ قمب األطباؽ ،بعدىا حضنت بدرجة حرارة 

 ركيز مف المادة يمنع ظيور النمو البكتيري.المثبط األدنى عمى أنو أقؿ ت

 السيطرة.مع قورنت النتائج  -5

 



تأثير العزالت البكتيرية قيد الدراسة  المنتجة لعامل الضراوة البكتريوسين  عمى 11-7-3 
 : العزالت البكتيرية  الغير منتجة لو

يف عمى العزالت البكتيرية تـ دراسة تأثير العزالت  البكتريا المنتجة لعامؿ الضراوة  البكتتريوس   
 و كما مبيف أدناه:  (Shoeib,1996)الغير منتجة لو بحسب طريقة 

 تـ تنمية عزالت البكتريا عمى وسط تربتيكيز صويا أكار  عمى شكؿ خط مستعرض . -1

عمؿ عالؽ بكتيري لمعزالت البكترية  المنتجة  لمبكتريوسيف مف خالؿ أخذ مستعمرة صغيرة  -2

 . يولوجيمؿ مف المحموؿ الممحي الفس 5وية عمى ووضعيا في أنابيب حا

عمؿ خطوط مف المعمؽ البكتيري لمعزالت البكتيرية المنتجة لمبكتريوسيف متعامدة عمى  -3

 النمو البكتيري لعزالت البكتريا الغير منتجة .

قدر تأثير العزالت  البكترية المنتجة لمبكتريوسيف عمى العزالت الغير منتجة لو عف طريؽ  -4

 ناطؽ التثبيط الناتجة مف نمو العزالت البكتيرية المنتجة لمبكتريوسيف.قياس م

 ( بطرٌمت انخخبفٍف ببالَببٍب:Sub Micاخخببر انخركٍس انًثبظ ححج االدَى ) 12-7-3

و المحموؿ Gentamycinتـ تعييف التركيز تحت المثبط االدنى لكؿ مف المضاد الحياتي      

طريقة التخافيؼ المضاعفة المتسمسمة اعتمادا عممت تاسإذ  Povidone iodine10%المطير

 و كما يمي: Ridgway،(1987 و (Stockعمى ما ورد في 

تراوحت قيميا ما  Gentamycinحضرت تراكيز المثبط تحت االدنى لممضاد الحياتي  -1

 Povidone iodine10% 40-5مايكروليتر/مؿ و المحموؿ المطير  0.5-32بيف 

 -ضافة نسب مختمفة مف محاليميا الخزينة الى وسط مولرإمايكروليتر/مؿ و ذلؾ ب

 ـْ .50ىنتوف المعقـ و المبرد الى درجة حرارة 

ساعة باستعماؿ  24لمزارع العزالت البكتيرية بعمر  2-10حضرت التخافيؼ العشرية  -2

 المعقـ. يولوجيالمحموؿ الممحي الفس



 عمى حده ،و مايكروليتر مف التخفيؼ اعاله بواسطة ماصة خاصة كال  5سحب  -3

 لقحت كقطرة واحدة عمى اوساط المضاد الحياتي و المحموؿ المطير.

 كررت العممية لكافة المزارع بالتسمسؿ ) مكرريف لمتركيز الواحد(. -4

 ساعة . 24ـْ لمدة 37حضنت بدرجة حرارة  -5

( عمى أنو التركيز قبؿ قتؿ الخاليا و SubMicحدد التركيز المثبط تحت االدنى ) -6

 .MIC( عمى أنو أوؿ تخفيؼ يظير فيو النمو بعد قيمة  (SubMicيعرؼ 

 قورنت نتائج االختبار بالسيطرة . -7

( نهًضبد Sub MICحثبٍظ االنخصبق انبكخٍري بىاسطت انخركٍس ححج انًثبظ االدَى)13-7-3 

بحسب يٍ  Povidone iodine10%و انًحهىل انًطهر  Gentamycinانحٍبحً 

 بٍٍ أدَبِ:( وكًب يRidgway,1987وStockورد)

تـ تحضير مجموعة مف االنابيب تحتوي عمى وسط مرؽ نقيع القمب و الدماغ السائؿ و  -1

 Gentamycin( لكؿ مف المضاد الحياتي Sub  MICالذي يحوي عمى تحت التركيز )

  %10مايكروليتر/مؿ و المحموؿ المطير اليود الكحولي  2-32بيف  تراوحت ما 

Povidone  iodine ( مايكروليتر/مؿ.5-40ما بيف) تراوحت قيمتيا 

 ساعة.24بعمر   P.  merabilisو  E.  coliلقحت االنابيب بمزروع بكتيري لعزالت  -2

 ساعة.24ـْ و لمدة 37حضنت االنابيب الممقحة بالحاضنة عمى درجة حرارة  -3

-13بعد انتياء الحضف اجري اختبار االلتصاؽ البكتيري عمى وفؽ ما جاء في الفقرة ) -4

3-2-3). 

العزالت المنتخبة المنماة في وسط مرؽ نقيع القمب و الدماغ  عماؿيطرة اجريت باستالس -5

 السائؿ الخالي مف تحت التركيز لممضاد الحياتي و المحموؿ المطير اعاله.



 :  Extraction DNA Plasmid البالزميدي استخالص الدنا14-7-3
عمى تعميمات الشركة  اعتمادا يةتالدنا البالزميدي بإتباع الخطوات اآل استخالصتـ         

 (: Promega U.S.Aالمجيزة )

 1.5ساعة الى أنبوبة ابندروؼ  18مايكروليترمف المزروع البكتيري بعمر 600نقؿ  -1

 مؿ. 

، ومزج  Cell Lysis Bufferمايكروليتر مف الدارئ المحمؿ لمخاليا  100اضيؼ  -2

 مرات . 6الخميط عف طريؽ تقميب االنبوبة 

 8C°Cold Neutralization-4روليتر مف محموؿ التعادؿ المبردمايك 350اضيؼ  -3

Solution  .ومزجت المحتويات بالتقميب عدة مرات 

 دقائؽ .  3دورة / دقيقة لمدة  13000نبذ المزيج بوساطة المنبذة الصغيرة بسرعة  -4

 Pure Yield Minicolumnمايكروليتر الى عمود تنقية   900نقؿ الراشح تقريبًا  -5

 حبيبة المزجة المتكونة . وأىممت ال

ونبذ المزيج بسرعة  Collection Tubeوضع عمود التنقية داخؿ انبوبة الجمع  -6

 ثانية .  15دورة / دقيقة لمدة  13000

رجاع عمود التنقية داخميا. -7  تـ ازالة الراسب المتكوف في أنبوبة الجمع ، وا 

عمود الى  Endotoxin Removal Washمايكروليتر مف محموؿ  200أضيؼ  -8

 ثانية .  15 دورة/ دقيقة لمدة  13000ونبذ المزيج بسرعة  Minicolumnالتنقية 

الى عمود التنقية   Column Wash Solutionمايكروليتر مف محموؿ  400اضيؼ  -9

 .ثانية 30دورة / دقيقة بالمنبذة  الصغيرة لمدة  13000ونبذ المزيج بسرعة 



     30مؿ ، ثـ أضيؼ   1.5نظيفة سعة  روؼ إبندنقؿ عمود التنقية الى أنبوبة  -10    

  مباشرة الى أنبوبة عمود التنقية وترؾ المزيج لمدة  Elution Bufferمايكروليتر مف محموؿ 

 دقيقة واحدة بدرجة حرارة الغرفة .

،ثـ غمقت انبوبة إبندرؼ الصغيرة  ثانية  15نبذ المزيج بوساطة المنبذة الصغيرة لمدة- 11

وقد اصبح جاىزًا لمترحيؿ  °20C-دنا البالزميدي المستخمص بدرجة بإحكاـ  وحفظ ال

 الكيربائي.

 Agarose gel األكاروزالترحيل الكيربائي لمدنا البالزميدي في ىالم 15-7-3
electrophoresis                                                  

ميدي المستخمص و فحصو، وتعد مف ىالـ األكاروز لفصؿ خميط الدنا البالز  عمؿاست       

 الطرائؽ السريعة لفصؿ جزيئات الدنا المختمفة بالحجـ والشكؿ  .

.50و ترؾ اليالـ ليبرد إلى  TBEمؿ مف دارئ 100غـ مف األكاروز في  0.7تـ إذابة  -1  ـْ

حافتي القالب بالشريط الالصؽ و ثبت    بإحاطةوذلؾ  Tray)حضر قالب صب اليالـ ) -2

سـ مف احدى حافتي القالب، ثـ صب اليالـ داخؿ  1( عمى بعد Combر)مشط تكويف الحف

ثانية و فيما بعد رفع  30القالب الموضوع في وضع افقي تمامَا و ترؾ ليتصمب لمدة 

المشط و الشريط الالصؽ برفؽ ووضع القالب داخؿ حوض الترحيؿ الكيربائي المحتوي 

 ث يغمر ىالـ االكاروز.يبحTBEعمى دارئ 

مايكروليتر مف محموؿ الدنا  10مية تحميؿ عينات الدنا في حفر اليالـ بعد مزج أجريت عم -3

 .(Loading buffer)مايكروليتر مف دارئ التحميؿ  3مع 

 90ممي أمبير و لمدة 20فولت و بمعدؿ مرور لمتيار 75رحمت كيربائيا تحت جيد قدرة  -4

 دقيقة.



  موجي مقداره  بطوؿ UV-Transilluminatorتـ فحص اليالـ بواسطة جياز  -5

 (.O'Connel,1984ثـ صور بواسطة كاميرا) نانوميتر،336
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و  عزل بعض أجناس البكتريا السالبة لممون غرام المعزولة من أخماج الميبل 4-1

 .تشخيصيا
 :Isolationالعزل  1-1-4

مسحة ميبمية  410لكمي لمعينات البالغ عينة مف المجموع ا 100بمغ العدد الكمي لمعزالت       

نموا سالبا لمزرع البكتيري  % 43.90 عينة180الجرثومياظيرت نتائج النمو و 

مف نساء مصابات بالتياب ، 4-1)شكؿ )% نموا موجبا لمزرع البكتيري   56.10عينة230و

ة و عينة مف البكتريا السالب100الميبؿ)حوامؿ، غير حوامؿ ،عقيمات(، تـ الحصوؿ عمى 

-4عينة أظيرت نموَا موجبًا . و كما مبيف في جدوؿ)230)الموجبة لصبغة غراـ مف مجموع )

 Proteus mirabilisبنسبة عزلةEscherichia coli 20,  24%بنسبة  عزلة24إذ كانت ( 4

 19%عزلة بنسبة Pseudomonas aeruginosa 20%،19عزلة بنسبة 20،  20%

Klebiesell  pneumonia،11 11%سبة عزلة بن ,Enterobactor cloacae 6  عزلة

مف نساء مريضات حوامؿ ،غير حوامؿ،  خذتStaphylococcus aureus %6 بنسبة 

عقيمات في استشارية وصاالت الوالدة و ردىات النسائية في مدينة بعقوبة لمفترة مف 

الى  ويعود السبب في ظيور نتائج الزرع البكتيري السالب. 31/12/2015لغاية  1/9/2015

كوف المريضات قد تعاطيف مضادات الحياة قبؿ اخذ العينات مما يؤدي الى عدـ ظيور البكتريا 

. او يكوف المسبب فطريات ال تنمو عمى االوساط الزرعية  (2010)العبدلي،في العينة 

 المستخدمة أو قد يكوف المسبب بكتريا ال تعزؿ بالطرائؽ التقميدية المتبعة كالبكتريا الالىوائية

ف ػػوغيرىا م Mycobacterium tuberculosis ،Leptospira spp فضاًل عف بكتري

وقد لوحظت مواصفات تمؾ العزالت  . (2004اخروف،و  Brooks) رىػػاء المجيرية االخػػاالحي



عمى االوساط الزرعية لغرض معرفة اىـ المسببات المرضية البكتيرية الشائعة المسببة ليذا 

 ( .2004ف،واخرو  (Brooks المرض 

 
 

                          
 
   

 (  الزرع البكتيري السالب و الموجب 4-1شكل )                        
 identificationالتشخيص  2-1-4

باالعتمػػػاد عمػػػى الفحوصػػػات المظيريػػػة و المجيريػػػة وىػػػو  ةريػػػيتػػػـ تشػػػخيص العػػػزالت البكت      

قػػدرتيا عمػػى فضػػاَل عػػف ذلػػؾ مسػػتعمرات البكتيريػػة أعتمػػد عمػػى شػػكؿ و قػػواـ الإذ أولػػي  تشػػخيص

بمػػوف  E. coliأظيػػرت مسػػتعمرات بكتريػػا وقػػد تخميػػر سػػكر الالكتػػوز عمػػى وسػػط المػػاكونكي ، 

منتظمػػة و جافػػة ، و محدبػػة ، و متوسػػطة الحجػػـ ،و صػػمبة، و وردي نتيجػػة تخميرىػػا لسػػكر الالكتػػوز ،

البة لفحػص اليػورييز وموجبػة لفحػص ،سػ اتػاليزلمك الختبػارالوكسػيديز ، موجبػة وسالبة الختبار ا

بروسكار وغير قادرة عمى استيالؾ السػتريت  و -فوكس الختبارالمثيؿ األحمر ،سالبة و االندوؿ 

تنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمرات ذات بريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ أخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدني (عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 االنثيػػػاؿ باعتمػػػاد ظػػػاىرة  P.mirabilis وشخصػػػت بكتريػػػا ،((2012,Chees(،EMBالزرعػػػي)

دـ بوصػػفيا صػػفة تشخيصػػية اوليػػة ، وكػػذلؾ مسػػتعمراتيا صػػفراء شػػاحبة عمػػى عمػػى وسػػط اكػػار الػػ

وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط اكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكونكي بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ تخميرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الالكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز                                                  

، موجبة لمكاتاليز، وسالبة لالوكسػديز، متحركػة، سػالبة لفحػص االنػدوؿ ، موجبػة لفحػص المثيػؿ 

سػػػػػػالبة لفحػػػػػػص السػػػػػػتريت وموجبػػػػػػة لفحػػػػػػص  و بروسػػػػػػكاور -بة لفحػػػػػػص فػػػػػػوكساألحمػػػػػػر، سػػػػػػال

 . 2013)واخروف، Carey)يزياليور 



فقد شخصت عمى وسط اكار الماكونكي بكوف مستعمراتيا    K. pneumoniaاما بكتريا       

،  محفظػةدائرية كبيرة الحجـ، ذات حافػات منتظمػة ورديػة المػوف وذات قػواـ مخػاطي المتالكيػا ال

غير منتظمػة ، أعطػت نتيجػة سػالبة فػي فحػص االنػدوؿ وموجبػة لفحػص أحمػر  المحفظة وتكوف

  .(2011واخروف، (Mageshالمثيؿ ، اما بالنسبة لفحص الحركة كانت سالبة

 Klebsiellaو E. coliليا صفات مشتركة مع كػؿ مػف   Enterobacter clocaeأما بكتريا 

pneumonia لمػػػاكونكي لقػػػدرتيا عمػػػى تخميػػػر سػػػكر كظيورىػػػا بمػػػوف وردي عمػػػى وسػػػط أكػػػار ا

 فيمػػػا كانػػت مسػػػتعمرات بكتريػػػا الالكتػػوز ،لكػػػف حجػػـ المسػػػتعمرة أصػػغر و تكػػػوف شػػػبو مخاطيػػة .

P.aeruginosa  صػػػبغة  اال نتاجيػػػشػػػاحبة وخضػػػراء المػػػوفpyocyanin  غيػػػر مخمػػػرة لسػػػكر،

لػة شػفافة ط أغمبيػا بيااظيورىػا بمػوف غػامؽ محػفضػال عػف  الزرعي الالكتوز الموجود في الوسط

عمػػى وسػػط أكػػار الػػدـ دليػػؿ عمػػى تحمػػؿ الػػدـ و انتػػاج الييمواليسػػيف مػػف نػػوع بيتػػا ىيواليسػػيف ذات 

ممسػػاء، عمػػى وسػػط أكػػار و دائريػػة، و  رائحػػة تشػػبو رائحػػة العنػػب المتخمػػر عمػػى وسػػط المػػاكونكي ،

وجبة مو الكاتاليز ،  االوكسديز و موجبة في فحصو سالبة لصبغة كراـ،  تكوف البكتريا والدـ، ، 

بروسػػكاور وموجبػػة  -فػػوكس سػػالبة لفحػػص االنػػدوؿ والمثيػػؿ األحمػػر وفحػػص و لفحػػص الحركػػة، 

 . 2014)واخروف، (Anthony يزيوسالبة لفحص اليور  لفحص الستريت

ولمتأكػػػد مػػف تشػػػخيص العػػػزالت وجميػػع العػػػزالت المػػذكورة أعػػػاله عصػػوية وسػػػالبة لممػػوف         

الػػذي يمتػػاز بالسػػيولة   VITEK2جيػػاز عماؿفقػػد تػػـ اسػػتعزليػػا البكتيريػػة قيػػد الدراسػػة التػػي تػػـ 

 .4-1)جدوؿ ) والسرعة في التشخيص لتأكيد نتائج التشخيص الكيموحيوي

 

 

 التشخيص المجيري والكيموحيوي لمبكتريا السالبة المعزولة من الميبل4-1) جدول )
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 - - - - - صبغة غرام

 + + + + + اختبار انتاج انزيم الكاتاليز

 - - + - - اختبار انتاج انزيم االوكسيديز

 - - - - + اختبار انتاج االندول

 - + - + + اختبار المثيل األحمر

 + + - - - بروسكار -تبار فوكس اخ

 + + + /+- - اختبار استيالك الستريت

 + - + + + اختبار الحركة

 /+- + - + - اختبار اليورييز

اختبار استيالك السكريات الثالثية و 
 H2S (TSI)انتاج 
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      K = alkaline: داللة عمى سمبية الفحص         -حص       : داللة عمى ايجابية الف+

A = acid /+- نتيجة متغايرة : 

 



   :VITEK2بنظام  العزالت السالبة لممون غرام تشخيص 3-1-4

التي تمتاز بالسيولة والسرعة في التشخيص، وذلؾ VITEK2استعممت عدة التشخيص        

ة وقد جاءت نتائج ىذا الفحص مطابقة لنتائج الفحوصات لتأكيد نتائج الفحوصات الكيموحياتي

عزلة و E.coli 24جري التشخيص التأكيدي النيائي لمعزالت العائدة لبكتريا اُ و ،  الكيموحياتية

عزلة اخذت مف مسحات ميبمية باستعماؿ   100مف مجموع P. mirabilisعزلة لبكتريا  20

. ويعطي استعماؿ VITEK2 Compact والخاصة بجياز (GN ID Card)البطاقة السالبة 

ساعات  6اختبارا وخالؿ   47البطاقة الخاصة بالبكتريا السالبة لمموف غراـ دقة مف خالؿ اجراء

مما    EPI20Aاختبارات ال يحتوي عمييا نظاـ التشخيص VITEK2ويتعالوة عمى انو يح

وبدقة عالية  يتيح تشخيص العزالت خالؿ وقت قياسي دوف حدوث أية طفرات في العزالت

المتعمقة VITEK2تشخيص العزالت بنظاـ أظيرت نتائج . 2))ممحؽ  وبنسبة خطا قميمة جدا

% 94عزلة سالبة لصبغة كراـ وبنسبة  94بالتيابات الميبؿ البكتيري اف االصابة تمثمت في 

ومف ىذه العينات المرضية تـ الجرثومي عينة موجبة لمنمو 100مف مجموع العينات البالغة 

عزلة تعود 20و%، 24 وبنسبة Escherichia coli عزلة تعود لبكتريا 24خيص تش

 Klubsiella pneumoniaعزلة تعود لبكتريا  19، و%20 نسبة mirabilis Proteusلبكتريا

عزلة 20و %11بنسبة  Enterobacter.cloacae  تعود لجنسعزلة  11%،و19نسبة   

عزلة موجبة لمموف غراـ تعود  6% و20 بنسبة Pseudomonas aeruginosaتعود لبكتريا 

. وقد اىممت عزالت البكتريا العنقودية 6%و بنسبة  Staphyllicoccus aeurus لبكتريا  

 .Staphyllococcus aeurusالذىبية 

في  2015)اخروف، Mohammedتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت اليو )      

 Ahmedو لـ تتفؽ  مع ما توصمت اليو ) E.coli %29.7مصر إذ كانت نسبة عزؿ بكتريا 



ولـ تتفؽ مع ما توصؿ  ، E.coli %15.9( في اربيؿ إذ كانت نسبة عزؿ بكتريا Ali،2015و

وىذا قد يعود  ىي اقؿ العزالت،  E .coliإذ كانت عزالت   2008)و اخروف،Mumtaz (اليو 

اجراء ب الميبؿ البكتيري بعد يزداد حدوث التيا إلى ظروؼ العزؿ ونوع العينات المأخوذة ،

لفترة طويمة  ئياو بقا ،Urinary Catheterالعمميات القيصرية  إذ أف إدخاؿ القثطرة البولية 

وجىد جزاثٌٍ اىعبئيت اىَعىٌت فً ٍْطقت اىَهبو ووجىد عذد مبٍز ٍِ  اُنمو الجراثيـ ،يسيـ في 

وبظبب قصز االحيٍو فً ٍــت اىبىىٍــــت اىَظتقبالث ىهذٓ اىجزاثٍــٌ عيى ططـــح اىخالٌـــب اىطالئ

كذلؾ تحدث  .(Patel،2012و  Vergidisمما يساعد في وصوليا الى منطقة الميبؿ) اىْظبء

 E. coli  ،P. mirabilis ،K. pneuonia  ،Pالجراثيـ المعوية مثؿ جرثومة اصابة الميبؿ ب

. aeruginosa   وبسبب الطبيعة  ليضميةالطبيعي لمقناة االنبيت مف  اتشكؿ جزءإذ انيا

نتقاؿ ىذه االتشريحية لمميبؿ إذ تكوف فتحة المخرج قريبة مف فتحة الميبؿ وىذا يزيد مف نسبة 

 (.4-2جذوه) (Irajian،2009و Jazayeri)ؿ الجراثيـ مف مكانيا االصيؿ إلى الميب

 البكتيرية المعزولة من الميبل ونسبيا المئويةالعزالت ( 4-2جدول )

 

 النسبة المئوية عدد العزالت تيريةاالجناس البك

Escherichia coli 24 24% 

Proteus mirabilis 22 20% 

Klebsiella. Pneumonia 19 19% 

Enterobacter  cloacaec 11 11% 

Pseudomonas  aeruginosa 20 20% 

Staphylococcus aureus 6 6% 

 %100 100 المجموع



 المريضات:توزيع االصابة بين النساء 4-1-4 
بينػػػت نتػػػائج الدراسػػػة الحاليػػػة اف التيػػػاب الميبػػػؿ البكتيػػػري يشػػػكؿ أعمػػػى  نسػػػبة فػػػي النسػػػاء       

حالة موجبة لمزرع البكتريوجي بنسبة   65عند غير الحوامؿ و العقيمات أذ كانت ةالحوامؿ مقارن

حالػػة  5% لغيػػر الحوامػػؿ و30 حالػػة موجبػػة بنسػػبة 30% عنػػد النسػػاء الحوامػػؿ بينمػػا كانػػت 65

 (.4-3)جدوؿ % لنساء عقيمات وكما مبيف 5موجبة بنسبة 

( االعداد و النسب المئوية اللتياب الميبل البكتيري عند النساء الحوامل 3-4جدول )   

 وغير الحوامل و العقيمات

 النسبة المئوية        العدد            المجموعة      

 65 65 نساء حوامل

 30 30 نساء غير حوامل

 5 5 ساء عقيماتن

 %100 100 المجموع الكمي

فػػي كركػػوؾ إذ بمغػػت نسػػبة االصػػابة  2011)تتفػػؽ النتػػائج مػػع مػػا توصػػمت اليػػو )عمػػي،        

   (و تتفػػؽ مػػع مػػا توصػػؿ اليػػو % بالنسػػاء الغيػػر حوامػػؿ.36.9% و69.1بالنسػػاء الحوامػػؿ 

Dybasر فػي أصػابات الميبػؿ مف اف االصابات البكتيرية شكمت النسبة االكب ,2005) واخروف

 ،Aliو Ahmedاليو الباحثة) تتوصم مامع  الدراسة الحالية تتفؽ نتائجولـ  عند النساء الحوامؿ

وقد يعػود الػى التغيػرات التشػريحية  ، ، 95%في اربيؿ إذ بمغت نسبة االصابة بالحوامؿ 2015)

يرفػػع مػػف خطػػر  و الوظيفيػػة وصػػعوبة المحافظػػة عمػػى النظافػػة الشخصػػية خػػالؿ فتػػرة الحمػػؿ ممػػا

 . أشػػػػػار 2008)و اخػػػػػروف   Marelliؾ البوليػػػػػة التناسػػػػػمية)الاالصػػػػػابة بأخمػػػػػاج المسػػػػػ

Mohanty،إلػػى اف  حػػدوث مثػػؿ ىػػذه االخمػػاج البكتيريػػة بشػػكؿ متكػػرر اثنػػاء  2010 واخػػروف



عمػػر المػػرأة  ومػػف اىػػـ االسػػباب لحػػدوث مثػػؿ ىػػذه االخمػػاج ىػػو االخػػتالؿ فػػي التػػوازف الجرثػػومي 

متعايشػػة و التػػي تشػػكؿ النبيػػت الطبيعػػي وزيػػادة نػػوع معػػيف مػػف تمػػؾ االحيػػاء عمػػى بػػيف االحيػػاء ال

فضػػال عػػف اختػػزاؿ عػػدد مػػف االنػػواع ذات التػػأثير المثػػبط عمػػى االحيػػاء االخػػرى  االنػػواع االخػػرى،

الموجػػودة ،فضػػال عػػف  اسػػباب اخػػرى مثػػؿ تنػػاوؿ حبػػوب منػػع الحمػػؿ، وأخػػذ المضػػادات الحياتيػػة 

 بشكؿ عشوائي.

 ع االصابات حسب الفئات العمرية:توزي5-1-4 

   5سنة و تـ توزيعيا الى   65-15تراوحت أعمار النساء التي شممتيا الدراسة ما بيف       

في الفئة العمرية  تاعمى نسبة إصابة كانإذ وجد اف  (4-4)جدوؿ  ،كما مبيف في فئات عمرية

مف ثـ الفئة العمرية الثالثة و % 25 % ومف ثـ تمييا الفئة العمرية االولى بنسبة45الثانية بنسبة 

سنة فما  56-65% أما االعمار مف عمر 10 % ومف ثـ الفئة العمرية الرابعة بنسبة15 بنسبة

 %.5وىي  لإلصابةنسبة فقد شكمت أوطأ 

الميبمية حسب الفئات العمرية لمنساء  لإلصابات( االعداد و النسب المئوية 4-4جدول )
 المراجعات

 الفئات العمرية
 السنينب

العينات  عدد
 المفحوصة

 النسبة المئوية عدد النساء الحوامل

15-25 25 20 25          % 
26 -35 45 38 45% 
36 -45 15 7 15% 
 %10 ال بوجد 10 55- 46
 %5 اليوجد 5 65 -56

 %100 65 100 المجموع الكمي
 



في  Ali،(2015و Ahmed)ما توصمت اليو الباحثة  نتائج الدراسة الحالية معتتفؽ         

سنة ، وتتفؽ كذلؾ مع ما توصؿ  26-35االصابات سائدة في الفئة العمرية  اربيؿ إذ كانت

إذ كانت اعمى نسبة باإلصابات في الفئة  في اليند 2009 )  و اخروف ، Bahramاليو )

أف العمر أحد العوامؿ المسؤولة عف   2011و اخروف،Gillet أشار   .26-39) العمرية)

.اف سبب ارتفاع  غاير النبيت الطبيعي لمميبؿ و يسبب ظيور دوري لبعض االحياء الممرضةت

يعود الى اف  وىذا قد سنة 25-15و  35-26نسب االصابات الميبمية في الفئتيف العمريتيف 

وصوؿ  فضاَل عفىذه االعمار تمثؿ السنيف المبكرة  لمزواج التي يزداد فييا النشاط الجنسي ،

، والتغيرات الفسمجية و الكيميائية التي تحصؿ في جسـ التكاثرية إلى أعمى مستوياتيااليرمونات 

يقؿ إذ فما فوؽ  45المتقدمة مف سف  لألعمارأما بالنسبة   المرآة بيذه المرحمة مف عمر المرأة

لمميبؿ إلى الحامضية المنخفضة  PH النشاط الجنسي و يعود االس الييدروجيني

(2010,AANP.) 

 توزيع االصابات حسب السكن:6-1-4 
% في 35في الريؼ و %65اف نسبة االصابة كانت  أوضحت نتائج الدراسة الحالية       

 واخروف (Al- Sayigh ما توصؿ اليو الباحث تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع   مدينةال

مع ما وتتفؽ ايضا ، بالريؼ  %68شكمت نسبة  E. coli( في بابؿ اذ وجد اف بكتيريا 2013

شكمت  E. coliفي ديالى إذ وجدت اف بكتر2014) توصمت اليو الباحثة )السورة ميري ،

في  ,Nanakaly)  (2010تتفؽ مع ما توصمت الييا ولـ، 40% ريؼ وبالمدينةبال 60%نسبة

ولـ تتفؽ ايضا مع ما  ،% 44.6شكمت نسبة المدينة في  E. coliأربيؿ اذ وجدت اف نسبة 

( في اليند إذ كانت نسبة االصابة بالمدينة 2007اخروف،و   Bhallaتوصؿ اليو الباحث )

% ، ولـ تتفؽ مع ما توصؿ اليو الباحث 28.8بينما بالريؼ كانت االصابة %38.6



(Devanand وRamchandra،2013  في مدينة ميوريت باليند إذ وجد اف بكتريا )E.coli 

يعود الى  حضر قدبال ةبالريؼ مقارن ارتفاع نسبة االصابةاسباب اف مف %. 50.5شكمت نسبة 

الصحي و الثقافي، و ارتفاع اسعار االدوية  قمة االىتماـ بالصحة العامة ،وضعؼ الوعي

(2015,CDDFP.)( 4-5جدوؿ).       

 العزالت الموجبة بالريف و المدينة( 4-5جدول )
 النسبة المئوية عدد العزالت الموجبة السكن

 % 65 65 ريف

 %35 35 مدينة

 %100 100 المجموع

 

  التحري عن بعض عوامل الضراوة الميمة لمبكتريا قيد الدراسة  2-4
     Haemolysin Production              ينإنتاج الييمواليس1-2-4 

المنتجة  E.coli( إف عدد عزالت بكتريا  (4-6أظيرت النتائج الموضحة  في  جدوؿ         

تتفؽ ىذه النتيجة  مع ما  ،%(50عزلة مما يشكؿ نسبة ) (12امةبصورة عالييمواليسيف  ـال نزي

مف عزالت % 50التي وجدت اف  في بغداد  (AL-Kubaisy) ،2013الباحثة توصمت اليو 

E.coli ،كذلؾ تتفؽ ما توصؿ الي كانت ليا القابمية عمى انتاج الييمواليسيف (Jadhav 

%،ولـ تتفؽ نتائج 60ييمواليسف بنسبة كانت عزالتو منتجة لمفي اليند إذ  2011) واخروف،

كانت عزالتيـ إذ  باليند (2011،و اخروف  Angamuthuما توصؿ اليو )الدراسة الحالية مع 

 ,2010، ولـ تتفؽ ىذه النتيجة أيضًا مع ما توصمت الييا (%(13.3منتجة لمييمواليسيف بنسبة

Nanakaly) في أربيؿ  التي وجدت إف جميع عزالت )E.coli وبنسبة   ة لمييمواليسيفمنتج

100%. 



عزلة مما يشكؿ نسبة  ((P.mirabilis 18بينما كاف إنتاج الييمواليسيف في بكتريا         

 13أف  تالذي وجدفي بعقوبة ( 2015)القيسي،اليو  تتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصم %(90)

، و لـ يمواليسيف%  اعطت نتائج موجبة لفحص أنتاج الي 92.3أي بنسبة  مف عزالتيا عزلة

إذ كانت عزالتو منتجة في بابؿ   AL-Dahmoshi,2013)تتفؽ مع ما توصؿ اليو)

 2014)و اخروف، Segarو لـ تتفؽ ايضا مع ما توصؿ اليو) ، 41.7%لمييمواليسيف بنسبة

اف افرز السموـ كالييمواليسف .10.5%إذ كانت عزالتيـ منتجة لمييمواليسيف بنسبة  باليند

فمثال تكوف مباشرة  وتكوف باتجاىات مختمفة  االمراضية انسجة العائؿ و احداثيسبب تمؼ في 

تحميؿ كريات الدـ الحمراء و تحرير الييموكموبيف و المواد ميمة لنمو وتكاثر عف طريؽ 

و Skales. يظير ىيمواليسيف نوع بيتا كمما زادت حدة المرض)(2008و اخروف Wilesالعائؿ)

 .2009)اخروف،

 (عدد العزالت المنتجة لمييمواليسين و نسبتيا المئوية4-6جدول رقم )

 عدد العزالت نوع العزالت
ت نعدد العزال 

الموجبة المنتجة 
 لمييمواليسين 

لمعزالت  النسبة المئوية
 المنتجة لمييمواليسين    

E.coli  24 12 50% 

P.mirabilis  20 18 90% 

 

  Swarming( العج) نثيالحركة اال اختبار  2-2-4
% قادرة 100أي بنسبة  20الػ  P. mirabilisأظيرت نتائج الدراسة أف جميع عزالت       

- 2% عتياديةاأنيا نامية عمى وسط فيو نسبة األكار  ةو خاصاالنثياؿ عمى أحداث حركة 

نتائج الدراسة ظيرت ىذه الحركة بشكؿ أمواج متسمسمة ذات مركز واحد ، و تطابقت  .1.5



 P. mirabilis( عندما قاموا بتنمية بكتريا 2003اخروف،و  Liaw)ؿ اليو مع ما توصالحالية 

مع  ايضا اتفقت أكار الحظوا ظاىرة العج مف قبؿ ىذه البكتريا ، 1.5عمى وسط زرعي حاوي 

  ةعزل 22 جميع عزالتو البالغ عددىا وجد افإذ  في بعقوبة (,2014النعيمي) ما توصؿ اليو 

فقد  E.coliاما بالنسبة لعزالت   التموجية )االنثياؿ(الحركة  % قادرة عمى احداث100وبنسبة 

تتفؽ النتائج مع ما توصمت (.  (4-10كانت جميع العزالت غير قادرة عمى االنثياؿ جدوؿ 

، غير قادرة عمى االنثياؿ E.coliفي ديالى إذ كانت جميع عزالت   2014)اليو) السورة ميري،

ومف ىذه االمراض ىي اخماج المسالؾ  P. mirabilisىناؾ امراض عدة تسببيا بكتريا 

بسبب قابميتيا عمى غزو االنسجة الطالئية لممسالؾ البولية وتنتقؿ مف مكاف  التناسمية -البولية

 .الى آخر بحركة تسمى باإلثنياؿ 

 االنثيال ىعدد العزالت القادرة عم 4-7)جدول )

 النسبة المئوية نثيالعدد العزالت القادرة عمى اال  عدد العزالت نوع العزالت

P.mirabilis 20 20 %100 

C.coli 24 0% صفر 

 
  (Urease production)إنتاج أنزيم اليورييز3-2-4 
نتاج ىذا األنزيـ إة عمى يليا القابم  P. mirabilisأف بكتيريا  بينت نتائج الدراسة الحالية       

إذ كانت جميع ,2013) العتبي)ت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصم تتفؽ، %100بنسبة 

( إذ  2014،الرجب )تتفؽ ايضا مع ما توصؿ اليو  األنزيـمنتجة ليذا   P. Mirabilisعزالت

فقد كانت غير منتجة ليذا  E.coli ,   ا كانت جميع عزالتو منتجة ليذا األنزيـ. اما بكتري

غير منتجة  E.coliعزالت  االنزيـ تتفؽ نتائج الدراسة مع ما توصمت اليو العتبي مف اف جميع



 58في دراسة ليـ اف عزلة واحدة مف مجموع ,2005) و اخروف Friedrichاالنزيـ، اشار) ليذا

-8)كانت منتجة ليذا االنزيـ واف  االنتاج غير معروؼ السبب .جدوؿ  E. coliلبكتريا  عزلة

4). 

 المئوية سبيا( أعداد العزالت المنتجة ألنزيم اليورييز ون4-8الجدول )          

 
 نوع العزالت

 
 عدد العزالت

 
عدد العزالت المنتجة 

 ألنزيم اليورييز

 
النسبة المئوية لمعزالت 
 المنتجة ألنزيم اليورييز

P. mirabilis 20 20 100% 

E. coli 24 0 0% 

   
    Bacteriocin productionإنتاج البكتريوسين 4-2-4  

 المنتجة لمبكتريوسيف   E.coliف عدد عزالت بكتريا بينت نتائج الدراسة الحالية بأ      

  (AL- Dhumainaاليو  ؿتوصتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما  % 54.1 عزلة 13

، ولـ تتفؽ مع ما  E.coli  %52.0 اف نسبة انتاج بكتريا إلى إذ اشار في الناصرية(2005،

المنتجة لمبكتريوسيف   E.coliا عدد عزالت بكتري( اذ اشارت اف 2013،العتبي )توصمت اليو 

إذ كانت )  2014النعيمي،ولـ تتفؽ مع ما توصؿ اليو الباحث ) ،%73.3وبنسبة عزلة11

توصؿ  ما ولـ تتفؽ ىذه النتيجة مع %.32منتجة لمبكتريوسيف بنسبة    E.coliعزالت بكتريا 

 .,2010) اخروفو  Smajs)في بابؿ (Jwan ,2012) اليو الباحثوف 

المنتجة  عزالت البكتريا بأف عدد بينت النتائج  P. mirabilis بالنسبة لبكتريا اما       

الباحثة  اليو تتوصم مع ماتتفؽ نتائج الدراسة الحالية %  65عزلة  13لمبكتريوسيف 

ولـ تتفؽ مع ما  P.mirabilis 66.6%اف نسبة انتاج بكتريا  ت( إذ اشار ,2013)العتبي



ولـ  ،50%إذ كانت عزالتو منتجة لمبكتريوسيف بنسبة  ي بعقوبة( ف2014توصؿ اليو ) النعيمي،

إذ كانت نسبة انتاج في الديوانية ( 2007،واخروف   AL-Hamadan) مع ايضا تتفؽ

إف اختالؼ نسب العزالت المنتجة بيف  %.Proteus  spp  20 البكتريوسيف في بكتريا اؿ 

سية،  قد  تكوف  عزلة  االختبار  دراسة وأخرى يعتمد عمى عزالت االختبار  بصورة  أسا

متحسسة  لنوع  معيف مف  البكتريوسيف  لكف  إظيار الفعالية  القاتمة  يعزى  إلى  افتقارىا  

،  أو  قد  ينتج  لكف  بكميات  قميمة ال تتمكف  مف  قتؿ  الخمية    ولممستقبالت  الخاصة  بنقم

آلخر مما قد ينتج عنو  فقداف   لسبب أو  قد  تتعرض البكتريا  إلى طفرات معينة والحساسة ، 

   وقد يعود الىالمستقبالت   الخاصة   لمبكتريوسيف  وبالتالي   تصبح  عزلة االختبار مقاومة 

.و قد يكوف السبب ىو عدـ وجود عزلة  وسيفحدوث  تحوير  المستقبالت   الخاصة  لمبكتري

 . 2002)واخروف، Cursino )نتاج البكتريوسيف أصال"إمتحسسة أو إلى عدـ 

اف افضؿ االوساط إلنتاج البكتريوسيف ىو الوسط الصمب لوجود مستقبالت لمخمية          

 2011)واخروف، AL-Charrakh)البكتيرية في ىذا الوسط وعدـ وجودىا في الوسط السائؿ

% 1مضاؼ اليو خميرة بنسبة  T S Aفي الدراسة الحالية وسط أكار الصويا الصمب  عممتاست

 (.(4-9وؿ جد

 إنتاج البكتريوسين  ( قابمية عزالت البكتريا عمى(4-9جدول                

 النسبة المئوية عدد العزالت المنتجة نوع العزلة

E.coli 13 54.1% 

P.mirabilis 13              65           % 

 



عزالت الغير الالضراوة البكتريوسين عمى  املمعزالت المنتجة لعلالتأثير التضادي 5-2-4 
 :منتجة لمبكتريوسين

 Bacteriocinوىي منتجة ؿ  E.6، E.12، E.15وىي E.coliأظيرت عزالت مف        

 E.4 ،E.9 يالغير منتجة وى E. coli( عزالت مف بكتريا (6قدرة تضادية في منع نمو

،E.10، E.13  ،E.17 ،E.18 ( 4-10جدوؿ) 9,6، 7ة تثبيط بمسافةحيث أظيرت منطق 

 E.3    ، E.5،E.7 ،E.11،E.8،E.16بينما أظيرت عزالت ممـ عمى التوالي .  8, 5، 7،

االخرى الغير منتجة  E. coliقدرة تضادية تمثمت في تأثيرىا عمى كثافة نمو عزالت 

 .E.18،E.20 ،E.22،E.21،E.23، E.24لمبكتريوسيف و ىي 

 E.coliالمنتجة لمبكتريوسين عمى  E. coliلعزالت ( التأثير التضادي 4-10جدول رقم) 
 لو الغير منتجة

 E3 E5 E6 E7 E11 E12 E14 E15 E16 E.8 العزلة

E.1 + + + + + + + + + + 

E.4 + + - + + + + + + + 

E9 + + - + + + + + + + 

E.10 + + + + + - + + + + 

E.13 + + + + + - + + + + 

E.17 + + + + + + + - + + 

E.18 / + - + + + + - + + 

E.20 + / + + + + + + + + 

E.21 + + / + + + + + + + 



E.22 + + + / + + + + + + 

E.23 + + + + + + + + / + 

E.24 + +  + + + + + + / 

E:Escherichia coli     
لى تقميل ( تشير الى تثبيط النمو, االشارة)/( تشير ا-, االشارة)نموال تشير الى(+االشارة )

          النمو                                                            

فقد أظيرت العزالت المنتجة لمبكتريوسيف و  P. mirabilisأما بالنسبة لعزالت بكتريا         

 P.mirabilis  عزالت مف بكتريا  3في منع نمو تضادية، قدرة P.29، P.30، P.40ىي 

أظيرت منطقة تثبيط بمسافة إذ  P.27 ،P.34،P.37وىـ  Bacteriocin ة ؿالغير منتج

قدرة تضادية تمثمت   P.25 ،P.28 ،P.35،P.21عمى التوالي .بينما أظيرت عزالت 7،9،9

االخرى الغير منتجة لمبكتريوسيف وىي  P.mirabilis بكتريا في تأثيرىا عمى كثافة نمو عزالت

P.31 ،P.32 ،P.42،P.44 ، فردية متناثرة بكتيرية مستعمرات  النمو عمى شكؿظير إذ

  .4-14)جدوؿ ) بالسيطرة ة،مقارن

عزالتيا  ( ،إذ بينت اف,2015القيسي)تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت اليو       

المنتجة لمبكتريوسيف ذات تأثير تضادي عمى العزالت الغير منتجة لمبكتريوسيف إذ قتمت العزالت 

لمبكتريوسيف  العزالت الغير منتجة لو، و كذلؾ تتفؽ دراستنا مع ما توصمت اليو الباحثة المنتجة 

في السعودية إذ بينت اف عزالتيا المنتجة لمبكتريوسيف ذات تأثير  ,2007) اؿ اسماعيؿ)

الطبيعية الجرثومية ذكرت دراسة اف أنظمة الدفاع  عمى نفس العزالت الغير منتجة لو.تضادي 

 إذاالستعمار البكتيري ،لتجنب الغزو و ممكف اف تعتبر وسيمة دفاع مبتكرة مف اليوسيف مثؿ البكتر 

مف الممكف اف يمنع االستعمار  E.coli  K1المنتج مف سالالت بكتريا  Colicinوجد اف 



مف العزالت السريرية Colicin البكتيري المصاحب لقسطرة المجرى البولي بواسطة الحساسية لؿ 

ال يمنع نمو الساللة المقاومة لو   Colicinلكف و لمجياز البولي  الممرضةE. coli بكتريا مف 

 عمؿالغير ممرضة يكوف فعاؿ وقد يست المجيريةالمنتج بواسطة االحياء  Bactriocin.كما اف 

في حاالت القسطرة  اخماج المجاري البوليةكوسيمة لمنع االستعمار البكتيري المرتبط ب

(Trautner،2005واخروف). 

لمبكتريوسين عمى العزالت  المنتجةP.mirabilis( التأثير التضادي لعزالت 4-11جدول رقم)
 الغير منتجة لو

P:Proteus mirabilis  

االشارة)/( تشير الى تقميل  ,( تشير الى تثبيط النمو-االشارة), االشارة)+( تشير الى النمو

 النمو

  

 

 (Biofilm productionإنتاج الغشاء الحيوي  )6-2-4  

 P.29 P.30 P.40 P.25 P.28 P.35 P.21 انعسنت

P.27 - + + + + + + 

P.34 + - + + + + + 

P.37 + + - + + + + 

P.31 + + + / + + + 

P.32 + + + + / + + 

P.42 + + + + + / + 

p.44 + + + + + + / 



لطرؽ المستعممة في اظيرت نتائج الدراسة الحالية بأف  طريقة احمر الكونغو ىي افضؿ ا      

 36 ومف ثـ طريقة االلتصاؽ باألنابيب %87.5بنسبة عزلة و 38الكشؼ عف الغشاء الحيوي 

بطريقة   E.coliبمغت نسبة انتاج الغشاء الحيوي في عزالت بكتريا  وقد.83.3%عزلة بنسبة 

 و Makia)تتفؽ ىذه النتائج مع ما توصؿ اليو ،  4-15)جدوؿ ) %83.33 نسبةبب االنابي

 باألنابيببمغت نسبة انتاج البكتريا لمغشاء الحيوي بطريقة إذ  في العراؽ (2013آخروف 

%، 86.66بمغت النسبة إذ ( 2013،العتبي )% و تتفؽ ايضا  مع ما توصمت اليو 90.26

بمغت إذ ( في اليند 2012و أخروف  (Subramanianلـ تتفؽ مع نتائج الدراسة التي اجراىا و 

 %.53.3الحيوي  نسبة انتاج الغشاء

لمغشاء الحيوي   E.coliأما بطريقة  احمر الكونغو  فقد بمغت نسبة انتاج عزالت بكتريا       

% وكذلؾ 86.66بمغت إذ ( ,2013العتبي  )% تتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو87.5

% ولـ 85.71كانت النسبة إذ ( 2010 اخروفو  (Dadawalaتتفؽ مع ما توصؿ اليو الباحث 

( في دراسة أجراىا في محافظة لومبوبو Nkgau،2012و (Samieيو لتفؽ مع ما توصؿ ات

و طريقة  (MTP)لمغشاء الحيوي بطريقة   E.coliجد اف نسبة انتاج بكتريا إذ و جنوب افريقيا 

ما توصمت  عمايضا و لـ تتفؽ  % عمى التوالي40.3%،41.7( بنسبة CRAاحمر الكونغو)

 %. 78نسبة انتاج عزالتيا لمغشاء الحيوي بمغتإذ  (2014،السوره ميري)اليو 

بينت نتائج الدراسة الحالية بأف نسبة انتاج عزالت  P. mirabilis اما بالنسبة لبكتريا       

النتائج مع ما  ه% تتفؽ ىذTube method 95 بطريقة االنابيب   لمغشاء الحيويالبكتريا 

انتاج البكتريا لمغشاء الحيوي بطريقة  بمغت نسبةإذ  (AL-Kubaisy,2013)توصؿ اليو  

( إذ بمغت 2013،العتبي )%  ولـ تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت اليو 100االنابيب 

( فقد كاف انتاج البكتريا لمغشاء الحيوي  بنسبة CRA%  ،اما بطريقة احمر الكونغو)77.77



كانت النسبة إذ (  2014،عيمي الن)% تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصؿ اليو 90

( إذ بمغت النسبة 2013،العتبي ) % ، ولـ تتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو 90.9

 تختمؼ الطرائؽ المتبعة في الكشؼ عف انتاج الغشاء الحيوي فيما بينيا.، 66.66%

 ةاف طريق ( في لمبوبو في جنوب افريقياNkgau،2012وSamie قاـ بيا)بينت دراسة       

تعد االكثر حساسية و سيولة في الكشؼ عف تكويف الغشاء الحيوي  بيف االلتصاؽ  باألنابيب 

وىذا يتفؽ مع نتائج الدراسة الحالية و اف الكشؼ عف تكويف الغشاء الحيوي  E.coliسالالت 

،و الطريقة ف يحضلت، وظروؼ ا عمؿف العوامؿ مثؿ نوع الوسط المستيعتمد عمى الكثير م

كدرجة الحرارة و االوكسجيف وظروؼ بيئية وىناؾ عدة عوامؿ مؤثرة   .باالختبار عممةالمست

طريقة احمر الكونغو سيمة (، 2014ف اف تعطي نتائج مختمفة ) الرجب،اخرى و التي مف الممك

االستعماؿ إذ تعتمد عمى تعزيز إنتاج عديد السكريد الخارجي باستعماؿ وسط غني وواقعية إذ 

لمعزالت المكونة لمغشاء الحيوي وذات الضراوة العالية و تساعد في تحديد  تميز النمط المظيري

  (.2011واخروف، (Murugan العالج االولي لالخماج 

 ( قابمية العزالت عمى انتاج الغشاء الحيوي و النسب المئوية 4-12جدول )

 طريقة االنتاج نوع العزلة

االلتصاق  
 باألنابيب

النسبة 
 المئوية

النسبة  وأحمر الكونغ
 المئوية

E.coli 20 83.3% 21 87.5% 

P.mirabilis 19 %95 18 90% 

*E.coli ,P.mirabilis* 

   

 Protease enzymeانزيم البروتييز 7-2-4  



عمى انتاج االنزيـ الحاؿ  P. mirabilisقدرة عزالت بكتريا الدراسة الحالية  أظيرت نتائج       

إذ في بعقوبة ( ,2008سمماف)مع ما توصمت اليو الباحثة  وىذا يتفؽ %(45لمبروتيف وبنسبة )

 نتائج الولـ تتفؽ  ،%( (45.8منتجة ليذا االنزيـ بنسبة  P.mirabilisكانت نسبة انتاج بكتريا 

 .Pإذ وجدت اف جميع عزالت بكتريا  في بعقوبة(,2015القيسي)مع ما توصمت اليو 

mirabilis  . في حيف اف عزالت بكتريا غير قادرة عمى انتاج ىذا االنزيـ coli .E  غير قادرة

 .(4-13جدوؿ ) عمى انتاج ىذا االنزيـ

 ( اعداد ونسب العزالت المنتجة لمبروتييز13-4)جدول                    

عدد العزالت الموجبة  عدد العزالت نوع العزالت
 المنتجة لمبروتييز

النسبة المئوية 
لمعزالت المنتجة 

 لمبروتييز
P.mirabilis 20 9 %45 

E.coli 24 0 %0 
 

 عمى االلتصـاق بالخاليا الطالئية : ةعـزالت بكتيريالالتحـري عـن قـابمية  8-2-4

االلتصاؽ القدرة عمى عػزلة  24والبالغ عػددىا   E .coliاظيرت عػزالت بكتيريا        

-AL)ما توصؿ اليو مع  نتائج الدراسة الحالية تتفؽ % .100بالخػاليا الطالئية اي بنسػبة 

Alak، 2012)  كذلؾ تتفؽ 100%تو قادرة عمى االلتصاؽ بنسبة اذ اوضح اف عزالفي بغداد ،

عزالتيا كانت قادرة عمى  في بغداد إذ كانت  (AL- kubaisy)،2013اليو مع ما توصمت 

 فقد كاف عدد  العزالت    P .mirabilis ةأما بكتيريا جنس المتقمب، 100%االلتصاؽ بنسبة 

 . % 85بنسبة عزلة  17البكتيرية  القادرة  االلتصاؽ بالخاليا الطالئية 



إذ وثقت في بغداد ( 2006،العبيدي ) ما توصمت اليو  تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع         

بالخاليا الظيارية والتي  التصاؽكانت تمتمؾ أعمى نسبة   P .mirabilisعزالت بكتري أف 

الطائي )مقارنة مع الجراثيـ األخرى، فضاًل عف الدراسة التي قاـ بيا  83.3%عزلة  25مثمت 

بالخاليا الظيارية إذ مثمت   االلتصاؽ( والذي الحظ أف ليذه الجرثومة قابمية عالية عمى ,2005

يبدأ االلتصاؽ عندما تقوـ البكتريا بتثبيت نفسيا و التكاثر وتكويف نمو عديد إذ  ،%84.78

وأف ىذه العممية تكوف مقترنة بوجود الخمؿ في الخاليا  (،2011اخروفو  Mulcahyالطبقات )

 .وأف  Todar,2008)الموجودة في الخاليا الطالئية) Glycolipidالبكتيرية إذ يمتصؽ بطبقة 

تصاؽ التي تمعب لالى وجػود العديد مف عػوامؿ االيعود عمى االلتصاؽ   E. coliقػدرة بكتيريا 

و اخروف Oliveira في انسجة مختمفة في الجسـ البشري )ذه البكتريا ى دورا بارزا في استعمار

  (.4-14جدوؿ ) . (2011
 و انُسب انًئىٌت انعسالث انبكخٍرٌت عهى االنخصبقلببهٍت ( 4-14جذول )            
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                                                                                                       Bauer-Kirbyحساسية البكتريا لمضادات الحياة بطريقة األقراص  ختبار ا

في مدى أستجابة العزالت ً واضحاً تباينا (4-15كما مبيف في جدوؿ )أظيرت النتائج        

 مقاومة لممضاد E.coliكانت جميع عزالت بكتريا إذ .  لممضادات المستعممةقيد الدراسة 

ليات آمن  (β-lactamases)يعد انتاج انزميات البيتاالكتاميز  ، %100بنسبة   Ampicillinالحياتي 

 النسبة المئوية عدد العزالت نوع العزالت

E.coli 24 100% 

P.mirabilis 17 85% 



المقاومة لممضادات الحياتية التي تقؼ بالمرتبة االولى و باتت تشكؿ مشكمة تيدد قطاع الرعاية 

وتدعى  2013)،واخروف  Chumaلصحة العامة في انحاء واسعة مف العالـ )الصحية و ا

 وقد تكوف محمولة بالزميديا او كروموسوميا  bla genes الجينات المشفرة ليذه االنزيمات 

Smet)، يعود سبب المقاومة لحدوث تغيير في حاجز النفاذية مما يؤدي الى( و 2010واخروف 

وىو خاص بالبكتيريا السالبة  عميو عمؿاليدؼ الذي يموقع صعوبة مرور المضاد ووصولو الى 

التي تعمؿ عمى  اتالبورينتسمى لمموف غراـ إذ يحتوي الغشاء الخارجي عمى قنوات بروتينية 

 .(Marquez ,2005)منع دخوؿ المضادات الحياتية الى داخؿ الخمية البكتيرية  

( مف اف نسبة مقاومة Yassen،2014يو )مع ما توصمت ال لدراسة الحالية تتفؽ نتائج ا       

واخروف  Momtazو لـ تتفؽ مع ما توصؿ اليو) %،100كانت  E. coliعزالت بكتريا 

بالنسبة  اما36% بنسبة   Ampicillin ، إذ كانت عزالتو مقاومة لممضاد الحياتي 2013)،

 %75%، 83،%54.1 بنسبة،كانت  Aztreonem ،Cefotaxime،Cefepimeلممضادات 

كانت إذ ( AL-Kubaisy،2013)تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت اليو  ،ى التواليعم

و اخروف  Hassan)تتفؽ ايضا مع ما توصؿ اليو و %، 78عزالتيا مقاومة لممضاد بنسبة 

ولـ تتفؽ نتائج  Cefepime  ,%78كانت نسبة مقاومة عزالتيـ لممضاد الحياتي إذ  2011)

إذ بمغت نسبة مقاومة عزالتو لممضاد  ,2016) ما توصؿ اليو )احمدالدراسة الحالية  مع 

الحميداوي )ماتوصؿ اليو  معكذلؾ ولـ تتفؽ نتائج الدراسة Aztronem  %72.5الحياتي 

لـ تتفؽ % و Cefotaxime 42.8لمضاد   E.coli( إذ اشار الى نسبة مقاومة  البكتريا2005،

  E.coliأف نسبة مقاومة  البكتريا  2003)ف،و اخرو  (Bonomoالنتائج مع ماأشار  اليو  

فقد كانت نسبة  P.mirabilisاما بالنسبة لعزالت بكتريا %.13بنسبة Cefotaximeلمضاد 

 % . 100بنسبة  Ampicillinمقاومتيا لممضاد الحياتي 



( إذ بمغت نسبة مقاومة ,2013تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت اليو )العتبي        

( إذ اف جميع عزالتو  ,2014وتتفؽ كذلؾ مع ما توصؿ اليو )الرجب 100%التيا لممضاد عز 

بالنسبة لممضاد الحياتي  اام%.100بنسبة  Ampicillinكانت مقاومة لممضاد الحياتي 

Amoxicillin  العزالت البكتيرية فقد كانت نسبة مقاومةE .coli وP .mirabilis 100بنسبة %

و اخروف  (Alemuفي مصر و 2010)و اخروف  Salem )ؿ اليوتتفؽ نتائج مع ما توص

%، و لـ 100بنسبة  Amoxicillinكانت عزالتيـ مقاومة لممضاد الحياتيإذ في اثيوبيا  (2012

في النيباؿ إذ كانت عزالتيـ مقاومة 2012) و اخروف  Baral )تتفؽ مع ما توصؿ اليو الباحث

 .% 55.6بنسبة  Amoxicillinلممضاد الحياتي 

 ،Gentamycin  ،Amikacinأما بالنسبة لمضادات المجموعة األمينوكاليكوسيدية         

في الجراثيـ السالبة لمموف غراـ و خصوصا" المسببة  Gentamycinالمضاد الحياتي  تعمؿيس

يعتبر ىو ( و 2010واخروف، Brooks تكوف حساسة لو) إذالتناسمية  –المسالؾ البولية  اللتياب

 E.coli 12.5عزالت بكتريا  كانت نسبة مقاومةقد فBactericidal. لقاتؿ لمجراثيـ مف النوع ا

نتائج الدراسة الحالية فيما يخص المضاد الحياتي  اتفقت ،% عمى التوالي %16.6،

Amikacin 2014)ما توصمت اليو الباحثة ) مع,Yassen  إذ بمغت نسبة مقاومة عزالتيا

إذ بمغت  2016) لـ تتفؽ مع ما توصؿ اليو) احمد،،و Amikacin %12.8لممضاد الحياتي 

 . %81.9نسبة مقاومة عزالتو لممضاد 

تتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت اليو  Gentamycinأما ما يخص المضاد الحياتي       

 Gentamycin( إذ بمغت نسبة مقاومة عزالتيا لممضاد الحياتي ,2014الباحثة )السورة ميري

إذ كانت عزالتيا Yassen)، (2014اليو تىذه النتيجة مع ما توصمتتفؽ  % ،ولـ20بنسبة

( إذ كانت ,2016%، ولـ تتفؽ ايضا مع ما توصؿ اليو) احمد64.1مقاومة لممضاد بنسبة 



أما بالنسبة لمضادات مجموعة الكوينولونات  المفمورة ،المضاد  .68.5عزالتو مقاومة بنسبة 

تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما ،% 12.5لمقاومة فقد كانت نسبة ا  Ciprofloxacinالحياتي

مقاومة   E.coliأبدت عزالت إذ  في تركيا(   ,2012و اخروف (Atar توصؿ اليو الباحث 

% ،ولـ تتفؽ دراستنا مع ما توصؿ اليو 10.5بنسبة  Ciprofloxacinلممضاد الحياتي 

Rumana) 50لممضاد بنسبة كانت عزالتيـ مقاومة إذ ( في بنغالدش ,2012واخروف ،%

مغت بإذ  في اربيؿNanakaly  (2010,)وكذلؾ لـ تتفؽ الدراسة مع ما توصؿ اليو الباحثة

بمغت نسبة Trimethoprim   ،أما لممضاد الحياتي 40% نسبة مقاومة عزالتيا لممضاد 

 .%79.1المقاومة لو 

في بغداد إذ بمغت  (AL-Atar،2014الدراسة الحالية مع ما توصؿ اليو) نتائج اتفقت       

 (,2016)احمدما توصؿ اليو الباحث و تتفؽ كذلؾ مع  70.4%نسبة مقاومة عزالتو لممضاد 

،ولـ تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت %83.3إذ كانت عزالتو مقاومة بنسبة  في بغداد

 في كركوؾ إذ بمغت نسبة مقاومة عزالتيا لممضاد الحياتي(Yassen,2014)  اليو 

Trimethoprim %44.8 الحياتييف  لممضاديف.أما بالنسبةImipenem  وNitrofuration 

تتفؽ ىذه النسبة مع  16.5,بنسبة  Nitrofuranationفقد كانت نسبة المقاومة لممضاد الحياتي 

،ولـ تتفؽ مع ما توصمت اليو الباحثة %15( فقد كانت نسبة المقاومة لممضاد 2010،العبدلي )

 . % 67( في ديالى إذ كانت عزالتيا مقاومة لممضاد بنسبة 2014)السورة ميري،

% وىذا يتوافؽ مع 0فقد كانت نسبة المقاومة Imipenemأما بخصوص المضاد الحياتي       

، وايضا تتفؽ ىذه % 0كانت نسبة مقاومة عزالتو إذ ( في تركيا (Atar,2012ما توصمت اليو

( حوؿ حساسية العائمة المعوية ,2011واخروف Benensonالنتائج مع دراسة قاـ بيا باحثوف )

% ،و أيضا تتفؽ مع ما 100إذ بمغت نسبة حساسية البكتريا  Imipenemلممضاد الحياتي 



  Imipenemاف مقاومة البكتريا لممضاد الحياتي  في بغداد (AL-Attar)،2014توصؿ اليو 

 بمغت نسبةإذ ي اربيؿ ( فKako، 2010 )%،وتتفؽ ايضا مع ما توصؿ اليو0كانت بنسبة 

إذ ( 2010، واخروف (Mos%، و ال تتفؽ مع ما تتصؿ اليو 0تو لممضاد كانت المقاومة عز 

حيث كانت نسبة المقاومة  Imipenemكانت نسبة المقاومة لمعزالت البكتيرية لممضاد الحياتي 

ة عزالت فقد كانت نسبة مقاوم Nalidixic acidاما بالنسبة لممضاد الحياتي  %.52لممضاد 

( 2014،السوره ميري )تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت اليو .E.coli 54.2%بكتريا 

%،ولـ تتفؽ مع ما توصمت اليو 59حيث اشارت الى اف عزالتيا كانت مقاومة لممضاد بنسبة 

 %.88بمغت نسبة مقاومة عزالتيا لممضاد إذ ( Nanakaly,2010)الباحثة 

تتفؽ نتائج  ،%53فقد كانت نسبة المقاومة  Tetracyclline مضاد الحياتياما بالنسبة لم      

كانت عزالتيا إذ  في القادسية (2006،الموسوي)الدراسة الحالية مع ما توصمت اليو الباحثة 

( في ,2005الجمالي)% ،ولـ تتفؽ مع ما توصمت اليو الباحثة 53مقاومة لممضاد بنسبة 

 )%،كذلؾ لـ تتفؽ مع ما توصمت اليو90التيا لممضاد الموصؿ إذ بمغت نسبة مقاومة عز 

   أما ايما خيص حساسية بكرتيا  %.22بمغت نسبة مقاومة عزالتيا إذ ( ,2008سمماف

P.mirabilisملضادات اتد كان  املتاومة Ampicillin   وAztreonam  وCefotaxim  و

Cefepime  100, % 75, % 85 , % 80%,مع ما توصل اليو لدراسة احلالية اتتف  نتائج  على التوايل

% وتتف  ايضا 100كان    Ampicillin( إذ أشار اىل أن نسبة متاومة البكرتيا للمضاد احليايت 2005 ,الطائي)

 .( ,2014الرجب)مع ما توصل اليو 

 تتف  الدراسة وال .%, 100بلغ    Cefotaximeاشار اىل ان نسبة متاومة عزالتو للمضاد احليايت إذ       

 لعزالت   Aztreonam( اتد سجل  نسبة متاومة مضاد  ,2007سعيد )توصل  اليو   مع ما

P.mirabilis 5من حاالت سريرية خمتلفة يف بغداد  املعزولة%.  



تتف  نتائج الدراسة احلالية مع ما توصل  ,و %0اتد كان  نسبة املتاومة لو  Imipenemأما املضاد احليايت        

واتفت   ,100%عزالهتا للمضاد بلغ  حساسية ( يف اربيل إذ اشارت اىل ان نسبة Nanakaly),2010اليو 

أما   .0.5 كان  عزالهتا متاومة للمضاد بنسبةإذ  (  Oliveira) ,2011احلالية مع دراسة  ةدراسالنتائج 

ومة اتد كان  نسبة املتا Amikacinو  Gentamycinبالنسبة ملضادات اجملموعة االمينوكاليكوسيدية  

يف الكواة إذ ( 2011وآخرون  Alwan)مع ما أشار اليو نتائج الدراسة احلالية تتف   % على التوايل ,%25,30

, ومل تتف  مع ما توصل اليو  كان مؤثرا ضد الكثري من العزالت املدروسة  Amikacinأشار ان املضاد احليايت 

,ومل تتف  كيلك مع ما  , على التوايل43.2%%, 81للمضادين بلغ  نسبة متاومة عزالتوإذ ( 2014 ,الرجب)

 . % 100 55.6% عزالهتم متاومة للمضادين بنسبة إذ كان  ( Gafil,2012و (Jaloob توصل اليو

 .% 10بلغ  نسبة املتاومة   Ciprofloxacinأما بالنسبة ملضادات جمموعة الكوينولونات املضاد احليايت        

إذ اشار اىل ان نسبة متاومة عزالتو للمضاد بلغ   2014) ,الرجب ) ا توصل اليوتتف  نتائج الدراسة احلالية مع م

اىل ان  اأشارو إذ ( ,AL-Kazaz  2013 وAL-Bassam%, وتتف  ايضا مع ما توصل اليو )16.2

اتد بلغ  نسبة  Trimethoprim, و ايما خيص املضاد احليايت  15%نسبة متاومة عزالهتم للمضاد بلغ  

( إذ اشارت اىل ان نسبة متاومة عزالهتا 2013,% و تتف  النتائج مع ما توصل  اليو )العتيب50.2املتاومة 

و مجاعتو  Raka  )%,و تتف  ايضا مع ما توصل اليو  65كان  بنسبة Co-Trimoxazolللمضاد احليايت 

كان    Co- Trimoxazolقيد الدراسة للمضاد احليايت   P. mirabilis( إىل متاومة عزالت بكرتيا 2004

يف قضاء تكري  ان نسبة  2010) ,البيايت)مل تتف  نتائج الدراسة احلالية  مع ما توصل  اليو و %(48.7)

اتد كان  نسبة املتاومة  Nitrofuranation,أما بالنسبة للمضاد احليايت 100%متاومة البكرتيا هليا املضاد 

% ومل تتف  مع 27.02إذ بلغ  نسبة املتاومة  (2005,الطائي )% و تتف  ىيه النتيجة مع ما توصل اليو 20

 اما بالنسبة للمضاد احليايت % .100بلغ  نسبة متاومة عزالتو للمضاد  إذ (,2014الرجب )ما توصل اليو 

Tetracycllineتتف  نتائج الدراسة احلالية مع ما 55اتد بلغ  نسبة متاومة العزالت البكتريية للمضاد %



تتف  مع ما  %,و مل53اشارت اىل ان نسبة متاومة عزالهتا للمضاد بلغ إذ ( 2006,املوسوي)توصل  اليو 

 .  100%بلغ  نسبة متاومة عزالهتا للمضادإذ ( ,2005اجلمايل)توصل  اليو الباحثة 

المحمية تمتمؾ أكثر مف آلية مقاومة لممضادات الحياتية كأف تكوف قادرة عمى تكويف عزالتنا أن     

لغشاء الخارجي الذي اسالبة لمموف غراـ فأف  بكتيرية وبما أنيا عزالت ((Biofilmالغشاء الحيوي

تنشط فييا آلية تغير حاجز  (Porins) قنوات تدعى البوريناتيحتوي عمى يغمؼ الجدار الخموي 

ممكف اف  و الى داخؿ الخمية الجرثومية ، النفاذية الذي يمنع دخوؿ جزيئات المضاد الحياتي

وىي مف اآلليات فائقة االىمية في مقاومة  بيتاالكتاميز واسعة الطيؼ تكوف منتجة ألنزيمات

وأيضَا ممكف  .2011)واخروف،  Manoharanفي افراد العائمة المعوية ) ـمضادات بيتا الكتا

أف تكوف قادرة عمى إنجاز أنظمة الدفؽ و تغيير مواقع اليدؼ الذي يعمؿ عمية المضاد الحياتي 

 (،2009 واخروف، Liedo) كثر مف مضاد حياتيألمقاومة الأسباب وىذه مف الممكف اف تكوف 

) فضال عف سيولة اكتسابيا لجينات المقاومة التي تتصؼ بالتكيؼ والثبات في مضائفيا الجديدة

Murray 2010) واخروف,.  

 

 

 

 

( يوضح النسب المئوية لحساسية العزالت قيد الدراسة لممضادات الحيوية 4-15الجدول )

 .المختمفة

 E.coli P.mirabilis المضادات الحيوية

 S I R S I R نوع المضاد الحياتي



Ampicillin 0 0 %100 0 0 100% 

Aztreonam 33.3% %12.5 %54.2 %15 %10 75 % 

Cefotaxime 4% %13 %83 %5 %10 85% 

Cefpime 8% %17 %75 %5.4 14.6% 80% 

Gentamycin %83.4 %4.1 %12.5 %70 %0 %30 

Amikacin  %70.9 %12.5 % 16.5 %70 5% 25% 

Ciprofloxacin %83.4 %4.1 %12.5 85% 5% 10% 

Trimethoprim %16.9 %4.1 %79.1 45% 5% 50% 

Imipenem %100 %o %0 100% 0% 0% 

Nitrofuranation 70.9 %12.5 %16.6 70% 10% 20% 

Nalidixic acid %32.7 %12.3 %55 35% 15% 50% 

Tetracyclin %35 %12 %53 30% 15% 55% 

Amoxicillin 0 0 %100 0 0 100% 

S=Sensitive,   I =Intermediate  ,R =Resistance 

 Multiple Antibiotic Resistance  اتيةالمقاومة المتعددة لممضادات الحي4-4 

% تحمؿ صفة المقاومة المتعددة مف 93,1عزلة وبنسبة  41أفاظيرت النتائج          

، اَ حياتي اَ مضاد13 مف مجموع المضادات الكمية البالغ عددىا  اَ مضاد 11الى  مضاديف

 E. coliعزالت .%، تمييا99أعمى نسبة لممقاومة المتعددة     P.mirabilisواظيرت عزالت 

نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة  اتفقت  .4-16)كما تطرؽ لو في الجدوؿ) %95 بنسبة

(Raka  2004و اخروف ) اف معظـ عزالت  اوثقو إذP .mirabilis ةكانت مقاومة لثالث 

كانت جميع عزالت إذ ( 2008،سمماف )مضادات حياتية جرثومية أو أكثر ،  و اتفقت مع 



P.mirabilis (  2013،الزنكنة)ما توصمت اليو  عتحمؿ صفة المقاومة المتعددة، ولـ تتفؽ م

 مقاومة المتعددة لمضادات الحياة.ة التحمؿ صف K.pneumoniaاذ اشارت اف جميع عزالت 

الجينات التي تحمؿ صفة المقاومة لممضادات الحياتية مشكمة تيدد الصحة  انتشارأصبح 

الى اخرى بكتريا مف خالؿ انتقاليا مف  ىذه المقاومة انتشارىـ البالزميدات في االعالمية وتس

نمط  انتشار (2004واخروف، (Piébojiوثؽ (.  ,2012، واخروفRottierعف طريؽ االقتراف) 

راـ المعزولة مف المرضى لمموف غبيف الجراثيـ السالبة الحياتية المقاومة المتعددة لممضادات 

الجراثيـ المعزولة مف المرضى المراجعيف إلى المستشفى  نفس الراقديف في المستشفى  مقارنة مع 

 (.P<0.05وبفارؽ معنوي إحصائيًا )

كتيرية لممضادات الحياتية باتت مف المشاكؿ التي تشكؿ تيديدا" مقاومة العزالت الب       

صريحا عمى الصحة العامة وادت الى جعؿ عممية اختيار العالج المناسب عممية بالغة 

و اخروف Saleem الصعوبة وىذا ساىـ بشكؿ واضح بارتفاع معدؿ االصابات و الوفيات)

او جينات  اقترانيو لة عمى البالزميدات وقد يكوف سبب المقاومة ىو وجود جينات محمو  (2010

 Shakibaieقافزة و ىذا يساعد و يسرع مف انتشار مقاومة البكتريا لممضادات الحياتية )

ثيـ الممرضة الكثير مف االليات المقاومة لمعوامؿ المضادة اواف امتالؾ الجر  .2012)واخروف 

و افراز المواد  ابمية عمى االلتصاؽلمجراثيـ مكنيا مف اختراؽ الوسائؿ الدفاعية لمعائؿ كالق

 Barriere. أشار(2014و اخروف  Sambnthamoortyوبالتالي احداث االصابة) كالسموـ

( اف االستعماؿ العشوائي لممضادات الحياتية زاد مف مقاومة الجراثيـ الممرضة مع 2015)

 .تطوير ىذه المقاومة

 لمعزالت قيد الدراسة .المقاومة المتعددة لممضادات الحيوية  (4-16جدول )



عذد اىَضبداث اىتً 

 قبوٍتهب اىعشالث

عذد 

 اىعشالث
 وّىع اىعشىت ارقبً اىعشالث

2 7 E1,E2,P8,E22,E23,E19,P26 

3 6 E4,E5,E11,P24, P43 

4 8 E10,E12,E15,P25,P35,P36,P47 

10 20 

E3,E6,E9,E16,E17, P19, E20,E21,E22,E27 

,E28,E29,E30 ,E31 ,P7 ,P14, 

18,P26,P38,P40,P42,P44, 

 E9(%93.1) ,P (%99)  اىَئىٌت اىْظبت

 ,E:Escherichia coli  P:Proteus mirabilis 

 النسق السائد لمقاومة العزالت البكتيرية قيد الدراسة المضادات الحياتية:5-4  

التً  الحٌاتٌ  تم تقسٌم العزالت قٌد الدراس  الى مجموعتٌن على اساس عدد المضادات       

مضادات حٌاتٌ  فً المجموع  االولى  7-3إذ وضعت العزالت المقاوم  4-20قاومتها جدول 

مضادا حٌاتٌا فً المجموع  الثانٌ  وكانت المجموع  الثانً هً  3-9,أما العزالت المقاوم 

 54.54% عزل  و بنسب  44عزل  بكتٌرٌ  من مجموع  24السائدة فً الدراس  إذ احتوت على 

انت أقل نسب  مقاوم  متعددة للمضادات الحٌاتٌ  ضمن الدراس  الحالٌ  كانت فً بٌنما ك ,

% من العزالت الكلٌ  .هناك ارتباط كبٌر ما بٌن 45.45عزل  و بنسب   20المجموع  االولى 

و  Dougladقدرة البكترٌا على تكوٌن الغشاء الحٌوي و قدرتها فً مقاوم  المضادات الحٌاتٌ )

ٌعمل الغشاء الحٌوي على صعوب  اختراق المضاد الحٌاتً الى داخل جسم (, إذ 2012اخرون,

وعندما ٌتم اعطاء مضاداَ حٌاتٌاَ معٌناَ  Pelage,(2011 و(Cerqueinaالخلٌ  البكتٌرٌ  الهدف

بجرع ذات تركٌز اعتٌادي ٌعمل المضاد على قتل الخالٌا المحٌط  المكون  للغشاء 

البكتٌرٌ  الموجودة داخل عدٌد السكرٌد وبكامل حٌوٌتها ثم  ولكن تبقى الخالٌا  Biofilmالحٌوي

و Saxena تعمل على اعادة نمو الجراثٌم الممرض  و بالتالً تكرار االصاب )

, ان ارتباط مقاوم  المضادات الحٌاتٌ  بتكوٌن الغشاء الحٌوي زاد من اهتمام 2014)اخرون,



ذا الموضوع  إذ  ٌحافظ الغشاء الخلوي الباحثٌن فً هذا المجال وهناك عدة دراسات تناولت ه

, 2012)و اخرون, Holaعلى البكترٌا من عملٌات االلتهام بواسط  الخالٌا البلعمٌ  )

مصدرا لكثٌر من االمراض وااللتهابات التً تصٌب االفراد إذ ٌعمل على تجمٌع الخالٌا وهو

 . (Endotoxin   Dadawala)  ,2012البكتٌرٌ  وانتاج الذٌفان الداخلً

فً مصرالى زٌادة مقاوم  البكترٌا المنتج    Nermeen (2011) وAhmed اشار     

 ( مرة مقارنتا بالبكترٌا الغٌر منتج  له.10-100للغشاء الحٌوي للمضادات الحٌاتٌ  من)

( تقسيم العزالت المحمية لمبكتريا قيد الدراسة إلى مجموعتين عمى اساس عدد 4-17جدول)

 ياالمضادات التي قاومت

 المجموعة
عدد المضادات التي 

 قاومتيا
 النسبة المئوية عدد العزالت المقاومة

1 3-7 20 45.45% 

2 3-9 24 54.54% 

 

 

لمعزالت البكتيرية  ( لعدد من المضادات الحيويةMICsتحديد التراكيز المثبطة الدنيا )6-4  

 :قيد الدراسة

لممضاد   M I Cالتراكيز المثبطة الدنيا ( إلى أف قيـ 4-18تشير النتائج في الجدوؿ )      

( مايكروغراـ /مؿ لعزالت  بكتريا  1024 >-1024تراوحت ما بيف )Aoxicillin  الحياتي  

P.mirabilis ( مايكروغراـ /مؿ لعزالت بكتريا > 32 -1024و تراوحت ما بيف )E.coli، 

اشارت الى اف قيـ إذ  ،(2013 ،العتبي)اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت اليو الباحثة 



( 1024-1024>كانت ما بيف )  Amoxicillinالتراكيز المثبطة الدنيا لممضاد الحياتي 

( مايكروغراـ/مؿ 64-1024>و تراوحت ما بيف ) P.mirabilisمايكروغراـ/ مؿ لعزالت بكتريا 

( إذ 2010 ،بدليالع ).اتفقت نتائج دراستنا جزئيا  مع ما توصؿ اليوE.coliلعزالت بكتريا 

مايكروغراـ  ( 4-1024ما بيف ) Amoxicillinلممضاد الحياتي  MICs   أشارت إلى أف قيـ 

( إذ أشارت 2006 ،العبيدي)ولـ تتفؽ دراستنا مع ما توصمت اليو . E.coli/ مؿ لعزالت بكتريا 

مؿ و مايكروغراـ/  (1024 – 4ما بيف ) Amoxicillinلممضاد الحياتي  M I Csإلى أف قيـ 

 . عمى التوالي P. mirabilisو بكتريا  E.coli( مايكروغراـ/مؿ لكؿ مف بكتريا 1024 – 8)

لعزالت  M I Csتشير الدراسة الحالية إلى أف قيـ  Ampicillinأما بالنسبة لممضاد الحياتي    

 1024>) -1024( مايكروغراـ / مؿ و )1024 – 512تراوحت ما بيف ) E.coliبكتريا 

و آخروف  Abdullah )تتفؽ ىذه النتائج جزئيا مع ما توصؿ اليو،  P.mirabilisتريا لعزالت بك

 (.1024> -128ليما ) M I Cكانت قيـ إذ ( 2010

 1024>) –8ما بيف ) M I Cفقد سجمت قيـ  Cefotaximeأما بالنسبة لممضاد الحياتي      

راـ/ مؿ لعزالت ( مايكروغ1024 – 4و) E. coliمايكروغراـ / مؿ لعزالت بكتريا 

P.mirabilis،  تتفؽ الدراسة الحالية مع ما توصؿ اليوAbdullah)  إذ ( 2010و آخروف

( 1024 – 8تراوحت ما بيف )  Cefotaximeلممضاد الحياتي   M I Csإلى أف قيـ  اأشارو 

 M Iأشارت قيـ ،إذ ( 2004 ،مجيد ) مايكروغراـ/ مؿ ، و تتفؽ نتائجنا مع ما توصمت اليو

Cs مضاد الحياتي لمCefotaxime   لمعزالتE. coli  وProteus ssp  تراوحت ما بيف

 . ( مايكروغراـ / مؿ عمى التوالي1024 < -1024( مايكروغراـ /مؿ ،)32 -256)

لممضاد الحياتي  MICsإذ بينت اف قيـ  ,2013) العتبي)وتتفؽ مع ما توصمت اليو      

Cefotaxime (ماي32-1024>تراوحت ما بيف ) كروغراـ/مؿ لكؿ مف عزالت بكترياE.coli 



( الذي أشار 2010،العبدلي)ولـ تتفؽ مع ما توصؿ اليو الباحث  ،P.mirabilisوعزالت بكتريا 

مايكروغراـ/مؿ  (1024-1024>كانت ما بيف ) Cefotaximeلمضاد  MICsإلى اف قيـ 

 المضادات الحياتية عود سبب مقاومة العزالت البكتيرية لمجموعةقد ي E.coli .  لعزالت 

لمجراثيـ نتاج العالي إلإلى ا Cephalosporinesو السيفالوسبورينات  Penicillins البنسمينات

التي تعمؿ عمى ابطاؿ فعالية ىذه  النزيمات  بيتاالكتاميز  الكروموسومية  و البالزميدية معا

 Bushيف )المضادات عف طريؽ كسر لحمقة البيتاالكتاـ الموجودة في كال المجموعت

أو انخفاض تجميع الدواء بواسطة الجدار الخموي و أنظمة الدفؽ التي  Jacoby،(2010و

، و ربما يعود السبب إلى تطور صفة المقاومة لممضاد  2011)واخروف، Bolla)تمتمكيا البكتريا

 ا، كذلؾ يعز (2015واخروف، Harbath)نتيجة الضغط المستمر الستعماؿ المضاد الحياتي

ة العزالت البكتيرية لمجموعة المضادات الحياتية السيفالوسبورينات لحدوث طفرة في سبب مقاوم

الجينات المشفرة لمبروتينات الرايبوسومية مما يؤدي الى حدوث تغير في تركيب المستقبؿ 

 (.2007واخروف، Brooksالبروتيني عمى الرايبوسـو )

   ـ فقد كانت قيAmikacin و Gentamycinأما بالنسبة  لممضاديف الحياتييف          

MICs (4 – 128مايكروغراـ/مؿ لعزالت بكتريا ) E. coli (64– 4و )  مايكروغراـ لعزالت

و آخروف  Abdulla)، تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصؿ اليو   P.mirabilisبكتريا 

تراوحت ما إذ كانت منخفضة   Amikacinلممضاد الحياتي  M I Cs( إذ بينو إف قيـ 2010

( مايكروغراـ/مؿ لعزالت 64 – 4و ) E. coli مايكروغراـ/ مؿ لعزالت بكتريا 128) – 4بيف )

التي أشار إلى أف التركيز  2014)،الرجب )،ولـ تتفؽ مع ما توصؿ اليو  P. mirabilisبكتريا 

( 1024 – 32كانت ما بيف ) Gentamycinلممضاد الحياتي  M I Csالمثبط االدنى 

               . راـ/ مؿمايكروغ



M I Cs (8– 512 )فقد كانت قيـ  Tetracyclineأما بالنسبة لممضاد الحياتي        

 ،E.coli( مايكروغراـ /مؿ لعزالت 512 – 4و) P. mirabilisمايكروغراـ/ مؿ لعزالت بكتريا 

لممضاد   M I Csمف اف قيـ  (2006،الموسوي )تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع ما توصؿ اليو 

 (.4-18جدوؿ )مؿ ( مايكروغراـ / -512 4كانت ما بيف ) Tetracyclinالحياتي 

المثبطة الدنيا لبعض المضادات الحياتية لمعزالت البكتيرية  ( قيم التراكيز4-18جدول رقم )

 قيد الدراسة

 انًضبد     

 

   انعسنت       

 

AMX 

 

 

AMP 

 

GEN CTX 

 

AK 

 

TET 

 8≤ ≥64 64≤ 16≤ ≥      8 16≤ َمطت انخىلف

E1 ≤1024 1024 128 8 4 512 

E2 1024    ≥ 1024 128 16 128 256 

E3 1024    > 1024 32 1024 128 512 

E4 1024    > 1024 128 1024 128 256 

E5 1024    > 1024 128 128 128 128 

E6 1024 1024 64 512 64 512 

E7 1024 1024 64 1024 128 128 

E8 1024 1024 16 64 128 512 

E9 1024 1024 32 32 32 256 

E10 1024 1024 32 1024 4 128 

E11 1024 1024 128 1024 64 512 

E12 1024 1024 128 8 128 64 

E13 1024 1024 128 64 128 32 



E14 1024 512 128 1024 16 16 

E15 1024 1024 128 1024 8 8 

E16 1024 1024 128 024 128 4 

E17 1024 1024 64 512 64 512 

E18 1024 1024 32 256 64 512 

E19 1024 1024 128 256 128 512 

E20 1024 1024 128 1024 32 256 

E21 1024 1024 16 1024 64 512 

E22 1024 1024 8 1024 128 256 

E23 1024 1024 32 512 128 512 

E24 1024 1024≥ 32 512 128 512 

P25 1024 1024 8 1024 4 512 

P26 1024 1024≥ 16 1024 16 256 

P27 1024 1024 32 4 8 256 

P28 1024 1024 32 512 64 512 

P29 1024 1024≥ 32 1024 64 512 

P30 1024 1024 64 1024 64 8 

P31 1024 1024 64 256 32 16 

P32 1024 1024 4 128 32 32 

P33 1024 1024 18 1024 32 64 

P34 1024 1024 8 64 64 512 

P35 1024 1024 32 1024 64 128 

P36 1024 1024 64 512 16 128 

P37 32 1024 4 32 64 512 

P38 1024 1024 16 1024 64 256 



P39 1024 1024 32 512 64 16 

P40 1024 1024 32 1024 32 256 

P41 1024 1024 64 256 4 32 

P42 1024 1024 64 16 8 64 

P43 1024 1024 64 1024 16 512 

P44 1024 1024 64 4 32 256 

E-E.coli,P-P.mirabilis,AMX-Amoxicillin,AMP-Ampicillin,GEN-

Gentamycin,CTX-Cefotaxime,AK-Amikacin,TET-Tetracycllin 

 Povidone( لممحمول المطير اليود الكحولي M I Cقياس التركيز المثبط االدنى ) 7-4

iodine10%     3زايمينول)الديتول(والمحمول المطير كمورو%: 

التي اظيرتيا  MIC( أف قيـ 4-19أظيرت نتائج الدراسة الحالية كما في الجدوؿ )         

تراوحت ما بيف  Povidone Iodine %10لميود الكحولي   P.mirabilisو E.coliالعزالت 

 مقاومتيا  لمحموؿ قيد الدراسة مايكروغراـ /مؿ ، و أظيرت جميع العزالت (50 -500)

 . مايكروغراـ/ مؿ 500مساو الى  M I Cإذ بمغت قيـ  %3كموروزايمينوؿ

مايكروغراـ/ مميمتر. وىذا  (500)لمكموروزايمينوؿ )الديتوؿ( فقد كانت   MICsإما قيـ الػ       

لممحموؿ المطير  MICs  حيث بينت اف قيـ  (,2005الشويمي)يتفؽ مع ما توصمت 

وتتفؽ أيضا مع ، ( مايكروغراـ/مميمتر 1500 – 256ما بيف ) كموروزايمينوؿ )الديتوؿ ( تراوحت

قد لعزالتيا لمطير الكموروزايمينوؿ عمى   MICs( بأف قيـ ,2002 الفرطوسي )ما توصمت إليو

 ( مايكروغراـ /مميمتر.1500-512بيف ) تراوحت ما

عماؿ االستايمينوؿ )الديتوؿ( إلى ويمكف تفسير عدـ عمؿ المحموؿ المطير الكموروز         

المستمر وبشكؿ عشوائي وتراكيز غير محسوبة أدى إلى حدوث طفرات ، وىذه الطفرات قد 



تركيب او تغير في   (Porins)تكوف غيرت في تركيب القنوات البروتينية المعروفة بالبورينات

الجدار الخموي لمخمية البكتيرية  مما سبب في الحد مف دخوؿ الكثير مف المضادات الحياتية 

 بالسب االيدؼ الذي تعمؿ عميو، أو قد يعز لى داخؿ الخمية ومنعيا مف الوصوؿ إلى الموقع إ

مقاومة لو، أو قد يعود إلى حدوث تغيير في موقع اليدؼ الذي يعمؿ عميو المضاد مما جعميا 

إذ وجد إنيا تمعب دورًا رئيسًا في زيادة مقاومة  حدوث تغيير في مضخات الدفؽ ى  السبب إل

 .(2002و اخروف (Levy  مف البكتريا لمعديد مف المواد المضادة لمميكروبات العديد 

فقد كاف فعاؿ و بتأثير   Povidone iodone 10%أما ما يخص المحموؿ المطير        

المطيرات منذ عقود مف  عممتاستوقد  ية قيد الدراسة في اقؿ التراكيز.قاتؿ عمى العزالت البكتير 

إذ اف ىذا الغشاء يمتاز مف خالؿ تأثيرىا عمى الغشاء الخموي ،لميبؿ عالج اخماج افي الزمف 

و بذلؾ يسيطر عمى  ,تحصؿ مف خاللو عممية النقؿ الفعاؿإذ بنفاذية اختيارية لممواد الغذائية  

انتقاؿ المواد الميمة مف والى الخمية، كذلؾ يحتوي الغشاء عمى مجموعة مف االنزيمات 

و اف المطيرات قادرة عمى احداث  2013)واخروف، Lachapella)المسؤولة عف عممية النقؿ

في الغشاء الحيوي مف خالؿ تداخميا مع جزيئات الغشاء السايتوبالزمي  واحداث  اضطرابات

 .(2012و اخروف Good الى ىالؾ البكتريا )مؤدية ثقوب بايولوجية فيو 

 كموروزايمينولاللي و ( لميود الكحو M I C( التركيز المثبط االدنى )4-19)جدول      

رقم 

 العزلة

( مايكروغرام/مل  MICالتركيز المثبط االدنى )

 Iodine10% Povidoneل 

( MICالتركيز المثبط االدنى )

 مايكروغرام/مل لكموروزايمينول

E.1 50 500 

E.2 100 500 



E.3 200 500 

E.4 50 500 

E.5 200 500 

E.6 500 500 

E.7 300 500 

E.8 100 500 

E.9 50 500 

E.10 50 500 

E.11 300 500 

E12 500 500 

E13 50 500 

E14 400 500 

E15 500 500 

E16 400 500 

E17 50 500 

E18 50 500 

E19 100 500 

E20 50 500 



E21 50 500 

E22 50 500 

E23 50 500 

E24 100 500 

P25 500 500 

P26 50 500 

P27 50 500 

P28 300 500 

P29 400 500 

P30 500 500 

P31 50 500 

P32 100 500 

P33 100 500 

P34 50 500 

P35 200 500 

P36 200 500 

P37 50 500 

P38 100 500 



P39 300 500 

P40 500 500 

P41 100 500 

P42 50 500 

P43 100 500 

P44 50 500 

E:Ecoli,P:P.mirabilis,MICs:Minimal Inhibitory Concentration 

و المحمول  Gentamycinقياس التركيز تحت المثبط األدنى لممضاد الحياتي  8-4

 :Povidone Iodine10%المطير

لكؿ مف المضاد الحياتي  SubMics)تمت دراسة التراكيز تحت المثبطة الدنيا)          

Gentamycin و المحموؿ المطيرPovidone Iodine10%  و التي اختيرت باالعتماد عمى

اختبار الحساسية والتركيز المثبط االدنى لكؿ مف المضادات الحياتية و المحاليؿ المطيرة  نتائج

 MICs( ما تحت التركيز المثبط االدنى) SubMics.و يمثؿ التركيز المثبط تحت االدنى)

 Gentamycinلكؿ مف المضاد الحياتي   SubMics(الذي يالحظ نمو بكتيري فيو وكانت قيـ 

                      Povidone Iodin10%ميكروغراـ/مؿ و المحموؿ المطير  8) -0.5ما بيف) 

 التركيز تحت المثبط االدنى اىمية في تثبيط يمتمؾ( . 4-20مايكروغراـ/مؿ جدوؿ )5-10) )

بذوي االختصاص اجراء الكثير مف الدراسات إذ بينت ىذه  التصاؽ الجراثيـ المرضية مما حدا

ضد الجراثيـ الممرضة اثرت عمى  اتية و محاليؿ مطيرة استعممتات حيالدراسات اف مضاد

( Sub MICsلممضيؼ بتركيز تحت المثبط االدنى) عممية التصاؽ البكتريا بالخاليا الطالئية



المضادات الحياتية بجرع واطئة مف  زدياد عممية االلتياـ واف استعماؿومنسقة مع ا

SubMICs)لمرضى)ف صحة اس( ولمدة طويمة تؤدي الى تحKawamure-Sato  و

 (.2000اخروف،

و  Gentamycin(لممضاد الحياتي Sub Micتراكيز تحت المثبط االدنى )(ال 4-20)جدول

 بالمايكروغرام/ مل  Povidone  iodine10%المحمول المطير 

 انعسنت
Gentamycin Povidone   iodine10% 

M I C Sub Mic M I C Sub Mic  

E.5 32 2 200 5 

E.6 32 4 500 5 

E.11 32 0.5 300 5 

E.12 32 2 500 5 

E.15 32 4 500 5 

P.29 32 8 400 5 

P.30 32 0.5 500 10 

P.35 32 4 200 5 

P.39 32 4 300 10 

P.40 32 2 500 10 

E:E coli,P:P mirabilis,SubMic:SubMinimal Inhibitory Cocentration 

( لممضاد Sub MICكيز تحت المثبط االدنى )تثبيط التصاق البكتريا بواسطة التر 9-4 

 :Povidon Iodin 10%و المحمول المطير   Gentamycinالحياتي 

في معدالت التصاؽ الخاليا البكتيرية المنماة كال"  وجود فروقا معنوية أظيرت النتائج         

لممضاد  Sub MICsعمى حده في وسط نقيع القمب و الدماغ السائؿ الحاوي عمى تحت تركيز 



الحياتي و المحموؿ المطير و بيف معدالت التصاؽ نفس العزالت المنماة في وسط نقيع القمب 

كاف لمضاد  و الدماغ السائؿ الخالي مف تراكيز المضاد و المحموؿ المطير )السيطرة( .

Gentamycin  في تقميؿ معدالت التصاؽ البكتريا50% بنسبة  عاليةفE.coli   لسطوح

، و كاف   Povidone Iodine 10%لممحموؿ المطير  Sub Micبوجود و ئية الخاليا الطال

فعالية  Povidone Iodine10%والمحموؿ المطيرGentamycin  لخط المضاد الحياتي 

  .لسطوح الخاليا الطالئية E.coli  التصاؽ البكتيرياتثبيط في 50% بنسبة 

لممضاد  25%راسة الحالية فعالية بنسبة فقد أظيرت نتائج الد P.mirabilisأما بالنسبة         

، في  مع السيطرة ارنةمقفي تقميؿ التصاؽ البكتريا بالخاليا الطالئية Gentamycin الحياتي 

 Povidone Iodineلممحموؿ المطير  Sub Micحيف بمغت معدالت التصاؽ العزالت بوجود 

، وتبيف اف لخمط المضاد في تقميؿ التصاؽ البكتريا بالخاليا الطالئية 50% فعالية  10%

. اف ىذه 100%و بنسبة  الحياتي و المحموؿ المطير فعالية في تثبيط التصاؽ الخاليا البكتيرية

الذي قد يحدثو خمط المضاد و المحموؿ المطير في الغشاء  التأثيرالنتائج تشير الى 

الموجودة عمى السايتوبالزمي و تأثيرىما عمى قدرة العزالت عمى االلتصاؽ مع المستقبالت 

 Gentamycinيعمؿ المضاد الحياتي إذ  .(2004و اخروف  Ishiiاسطح الخاليا الطالئية)

 .30Sعمى تثبيط البروتيف لمخمية اليدؼ مف خالؿ ارتباطو مع تحت الوحدة الصغرى 

يعمؿ عمى تدمير الغشاء  Povidone iodine10%اما بالنسبة لممحموؿ المطير        

ؤثر قد ي. 2012)و آخروفYutakالخمية البكتيرية اليدؼ )ا مما يؤدي الى وي في البكتريالخم

( عمى عممية Sub Micالمضاد الحياتي و المحموؿ المطير في التركيز المثبط تحت االدنى )

تخميؽ البروتيف في منع التصاؽ لالصقات الغير بروتينية وكذلؾ تثبيط تخميؽ الغشاء الحيوي و 

وىو عديد السكريد الخارجي ويكوف ذو لزوجة عالية وعنصر ميـ لجنيت بالتالي تثبيط تخميؽ اال



انو يعمؿ كجسر بيف الخمية إذ  ،Griswold,2013)و   Lamppoفي تركيب الغشاء الحيوي )

البكتيرية المنتجة لو وبيف المستقبالت الموجودة عمى سطح الخمية الطالئية لذلؾ اف المضاد 

( التي يمتمكيا االلجنيت وىذا ربما يقطع Epitops) تضديةالمسالحياتي يتفاعؿ مع المحددات 

 Tan )ؽ ة و بالتالي تثبيط عممية االلتصاجسر االتصاؿ بيف الخمية البكتيرية و الخمية الطالئي

  (.2014واخروف،

مف الممكف تثبيط التصاؽ الخاليا البكتيرية عف طريؽ التداخؿ مع الخمؿ او التداخؿ        

    ا الطالئية و االجساـ المضادة يمكف اف تؤدي الى تثبيط التصاؽ الخاليابمستقبالت الخالي

Allen)واخروف Hartmann;2012,و Lindhorst،2011.) 

         Plasmid profileالنسق البالزميدي 10-4

 ،E.coliتـ التحري عف المحتوى البالزميدي لػمعزالت  قيد الدراسة مف بكتريا             

P.mirabilis.  باستخداـ Pure Yield™ Plasmid Miniprep Kit  المجيز مف قبؿ شركة

Promega (U.S.A)  وبعد عزؿ الدنا البالزميدي وترحيؿ الدنا المستخمص عمى ىالـ

وعزلة  واحد عمى بالزميد E.coliعزالت معظـ  احتواءأظيرت نتائج الدراسة الحالية  األكاروز.

 AL-Moghazyتائج الدراسة الحالية مع ما توصؿ اليو )واحدة احتوت عمى بالزميديف. تتفؽ ن

 ولـ تتفؽ مع ما توصؿ اليو( إذ كانت معظـ عزالتو حاوية عمى بالزميد واحد. 2015واخروف،

 اما  .إذ اف عزالتو كانت حاوية عمى بالزميدات ما بيف اثنيف او ثالثة 2014)) النعيمي،

p.mirabilis مااليو  تتتفؽ ىذه النتائج مع ما توصمد واحد. احتوت عمى بالزمي معظميا 

( التي اشارت الى اف نتائج الترحيؿ الكيربائي في ىالـ األكاروز 2005،صالح )توصمت اليو 

أظيرت احتواء جميع عزالت البكتريا السالبة لصبغة غراـ عمى حزمة بالزميدية صغيرة واحدة 

كانت إذ ( ,2005الطائي )وصؿ اليو ت مع ماتتفؽ ىذه النتيجة ولـ  .متغيرة الموقع في اليالـ



-2الشكؿ).ى أكثر مف حزمة بالزميدية واحدة عمحاوية   p.mirabilisغالبية عزالت

 (.4-3(،الشكؿ)4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%( وفولتية 7باستخدام ىالم االكاروز) E.coli( المحتوى البالزميدي لبكتريا 4-2شكل)

 دقيقة 90فولت/سم وبوقت 75
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%( 7باستخدام ىالم االكاروز ) P.mirabilis( المحتوى البالزميدي لبكتريا 4-3شكل )
 دقيقة  90فولت/سم وبوقت  75  وفولتية 
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 Conclusionsاالستنتاجات 

 الخماج الميبؿ. مف البكتريا المسببة نسبة أعمى E.coliشكمت بكتريا  -1

خماج الميبؿ لممضادات الحياتية الارتفاع نسبة مقاومة العزالت البكتيرية المسببة  -2

صفة  امتالكيافضال عف  Amoxicillinو  Ampicillinوبصورة  خاصة البنسمينات 

( مف مجموع 2-11كانت نسبة المقاومة مف )إذ المقاومة المتعددة في معظـ العزالت 

 تخدـ في الدراسة.( مضاد حياتي اس(13

 المضادات عمى ىذه العزالت ىي تأثيرىاة في اف افضؿ المضادات الحياتي -3

Ciprofloxacin  وImipeneme . 

وقدرتيا عمى انتاج عوامؿ  تمتمؾ معظـ العزالت قدرة االلتصاؽ عمى الخاليا الطالئية -4

 .ضراوة كالييمواليسيف ،البكتريوسيف، الغشاء الحيوي، البروتييز، اليورييز

و المحموؿ  Gentamycinكاف تأثير التركيز المثبط تحت االدنى لممضاد الحياتي  -5

واضحا" في تثبيط التصاؽ الخاليا البكتيرية  Povidone iodne10%المطير 

 بالخاليا الطالئية خارج الجسـ الحي.

 احتواء العزالت قيد الدراسة عمى حـز بالزميدية مختمفة االحجاـ. -6

 

 

 

 

 



 Recommendationالتوصيات 

د إجراء دراسة مسحية بصورة مستمرة لتحديد فعالية و كفاءة المضادات الحياتية ض -1

 . العزالت المسببة الخماج الميبؿ

 .اجراء اختبار الحساسية لممضادات الحياتية قبؿ اعطاء العالج العطاء العالج المناسب -2

 .اجراء دراسة جزيئية عمى الجينات التي تساعد عمى عممية االلتصاؽ -3

و مدى تاثيرىا عمى مثؿ ىرموف االستروجيف دراسة عالقة مستوى اليورمونات االنثوية  -4

 . BVالبكتيريحصوؿ االصابة بالتياب الميبؿ 

 دراسة عوامؿ الضراوة و تأثيرىا عمى بروتينات المتمـ المناعية وعممية البمعمة -5

 

 
 
 

 



 
 

 املصادر

References 
 
 
 

 

 



 الـمـصـادر الـعـربـيـة

. دراسة جزيئية لعدد مف عوامؿ االلتصاؽ لبكتريا  )2016) . فاضؿ، عمي احمد  -1

Escherichia coli  المعزولة مف عينات االدرار مف االطفاؿ دوف الخامسة. رسالة

 كمية التربية ابف الييثـ لمعمـو الصرفة ،جامعة بغداد.،ماجستير 

نواع بكتريا ( . دراسة بكتريولوجية ووراثية أل2010، سروى عزيز خالد . )البياتي -2

Proteus SPP  رسالة 0المسببة ألخماج المسالؾ البولية في مدينة تكريت

 جامعة تكريت/كمية العموـ.0ماجستير

( . البكتيريات المسببة اللتياب 2007، وجيية عبد الكريـ محمد . ) آل سماعيل -3

لمممكة المسالؾ البولية، خاصة ايشيريشيا كوالي ونمط مقاومتيا لممضادات الحيوية في ا

 العربية السعودية ، رسالة ماجستير، كمية العموـ ،جامعة الممؾ سعود .

( . الػػػػتيػػػػاب المجػػػػػػاري البػػػػػػولية التنػػػػػػاسمية 2005، مػػػػػػدركػػػة محػػػمود حسػػػػػػف.) الجمالي -4

 لػػدى نػساء مػػػػدينة الموصؿ. رسالة ماجستير، كمية العموـ، جامعة الموصؿ.

(. النشاط اليميوالسيني لبكتريا أشريكيا القولوف 2005، طالب فالح حسف. )الحميداوي -5

المسببة اللتيابات المسالؾ البولية ومقاومتيا لمضادات الحياة .أطروحة دكتورا في فمسفة 

 االحياء المجيرية، كمية العموـ، الجامعة المستنصرية.

 Proteusكتريولوجية لبكتريا (. دراسة ب2014، ابراىيـ عدناف محمود. )الرجب -6

mirabilis  المعزولة مف اخماج سريرية مختمفة في مدينة المقدادية .رسالة ماجستير ،كمية

 التربية ،جامعة ديالى.



 Klebsiella(. دراسة بكتريولوجية ووراثية لبكتريا 2013،ايماف عمي نور اهلل )الزنكنة  -7

Spp اجستير ،كمية التربية لمعموـ الصرفة المعزولة مف اصابات مرضية مختمفة. رسالة م

 ،جامعة ديالى ،جامعة ديالى.

(.دراسة األنماط المصمية وعوامؿ الضراوة 2014الرة محمود شفيؽ، ) ،السورة ميري -8

المعزولة مف حاالت خمج المجاري البولية لدى االنساف في محافظة ديالى  E.coliلبكتريا 

 .كمية التربية لمعمـو الصرفة.

(.دراسة تأثير بعض المطيرات و المعقمات عمى 2004يرزاد نجـ عبداهلل)،ش الشويمي -9

بعض انواع السالمونيال و الشيكال المعزولة مف حاالت االسياؿ ،رسالة ماجستير ،كمية 

 العموـ، الجامعة المستنصرية.

( . دراسة بكتريولوجية كيموحيوية وجزيئية 2005، ىادي رحمف رشيد . ) الطائي -11

المعزولة مف التيابات المجاري البولية في بعض مستشفيات  Proteus mirabilisلبكتريا 

 مدينة بغداد ، رسالة دكتوراه ، كمية العمـو ، الجامعة المستنصرية .

(. دراسة بعض عوامؿ الضراوة  2006، رغد عبد المطيؼ عبد الرزاؽ. ) العبيدي -11

ات الحياة والمطيرات. رسالة لمبكتريا المعزولة مف ردىات األطفاؿ الخدج ومقاومتيا لمضاد

 ماجستير ،كمية العمـو ،الجامعة المستنصرية.

(. دراسة بكتريولوجية لبعض أنواع العائمة المعوية 2013، دعاء عدناف كاظـ. )العتبي -12

المعزولة مف صاالت مستشفى الوالدة في مدينة بعقوبة .رسالة ماجستير . كمية التربية 

 لمعمـو الصرفة ،جامعة ديالى. 



(. استخالص وتنقية مركب الكاتشيف مف الشاي 2010، ياسر عادؿ جبار.)لعبدليا -13

( وتأثيره التآزري عمى البكتيريا المسببة اللتيابات المجاري Camellia sinesisاألخضر )

 البولية .رسالة ماجستير، كمية العموـ ،الجامعة المستنصرية.

الجيني ودراسة تأثير بعض تحديد المحتوى (. 2002.)، ىناء فرحاف عباسالفرطوسي -14

المعزولة محميًا.   Vibrio choleraالعوامؿ الكيمياوية والفيزياوية عمى ضمات الكوليرا 

، الجامعة المستنصرية.  رسالة ماجستير، كمية العمـو

(.دراسة بكتريولوجية لبعض مسببات االسياؿ لدى 2015،ريا خميؿ ابراىيـ.)القيسي  -15

  التربية لمعمـو الصرفة، جامعة ديالى. االطفاؿ ،رسالة ماجستير ،كمية

( . المضادات الحيوية المقاومة الحيوية البكتيرية 2011، محمد فرج . ) المرجاني -16

 .حسيفلممضادات الحيوية . عماف  : دار دجمة 

(. العزؿ والتثبيت الوراثي لمخمج البكتيري 2006، أزىار نوري حسيف .)الموسوي -17

تو بمرض السكري بيف النساء الحوامؿ في محافظة والفطري المسالؾ البولية وعالق

 القادسية. أطروحة الدكتوراه. كمية التربية . جامعة القادسية.

(.دراسة بكتريولوجية لبعض اجناس البكتريا 2014، محمد خضير عباس.)النعيمي -18

 السالبة لمموف غراـ المقاومة لمضادات البيتاالكتاـ و المعزولة مف اخماج المجاري البولية

 في محافظة ديالى .رسالة ماجستير، كمية التربية لمعمـو الصرفة ،جامعة ديالى.

(. التصنيػػػػػػػػػػػػؼ العددي بالتحميػػػػػػؿ العنقودي لمجموعة  2007، ليمى عبد الحميد ) سعيد -19

Proteus,  Morganella  providancia  ، المعزولة مف مصادر سريرية مختمفة

 .الجامعة المستنصرية –عموـ كمية ال–أطروحة دكتوراه 



.المعزولة Proteus spp( .فوعة بعض أنواع المتقمبات  2008، افاؽ رشيد .)سممان -21

مف خمج األذف الوسطى في بعقوبة وضواحييا. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 

 ديالى.

لمتواجدة (.دراسة وراثية بكتريولوجية لمبكتريا السالبة لصبغة غراـ ا2005صالح، داليا.)  -21

 عمى العدد الطبية .رسالة ماجستير، كمية التربية لمعمـو الصرفة، جامعة بابؿ.

.دراسة عوامؿ الضراوة لمجراثيـ المسببة اللتياب الميبؿ )2011،منى جالؿ.) عمي -22

 .784-1992،ص7،العدد1البكتيري لدى النساء .مجمة ديالى لمعمـو الصرفة.مجمد

امؿ المؤثرة عمى انتاج انزيـ الييمواليسيف مف بكتريا (. العو 2004، ىدى زىير.)مجيد -24

مرضية معزولة مف ادرار مرضى السكري و تحديد مقاومتيا لبعض المضادات الحيوية .رسالة 

 ماجستير ،كمية العمـو ،جامعة بغداد.        
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 المالحق 

 (1ممحق رقم )

 استمارة معمومات خاصة بالمريضات    

 :                             Sample numberرقـ العينة 1-

 تاريخ اخذ العينة :- 2

 :  Nameاالسـ 3-

 SEXلجنس ا -4

 :  Date of birthالعمر -5

 )   (Non Fertilite)    ( عقيمة non pregnant)    ( غير حامؿ  Pregnantحامؿ  6-

 الحالة االجتماعية : -7

 السكف :  مدينة)     (  قرية )     (-8

 عاني مف مرض معيف )                  ( المرأة تىؿ -9

 )     ( )     ( ىؿ تـ تناوؿ أي عالج قبؿ الفحص-10

 )      ( )   )  -وجود االفرازات الميبمية ورائحتيا : -11

 )     (الميبؿ  PHقيمة 12- 

 وجود حكة)       ( -13

 حرقة)     (-14

 حرقة + الـ في البطف)      ( -15

 VITEK2( فحوصات الكيموحيوية التي يقوم بيا جياز 2) ممحق

 ركيزالمركبت المختصر االختبار اسم الحفرة رقم



2 Ala –Phe-Pro-ARYLAMIDASE APPA 0.0384 MG 

3 ADONITOL ADO 0.1875 mg 

4 L-Pyrrolydonyl –ARYLAMIDASE PyrA 0.018  mg 

5 L-ARABITOL IARL 0.3 mg 

7 D-CELLOBIOSE dCEL 0.3  mg 

9 BETA –GALACTOSIDASE BGAL 0.036 mg 

10 H2S  PRODUCTION H2S 0.0024  mg 

11 BETA  -N –ACETYL  -GLUCOSAMINDASE BNAG 0.0408 mg 

12 GlutamylArylamidasepNA AGLTp 0.0324  mg 

13 D-GLUCOSE Dglu 0.3  mg 

14 GAMMA  -GLUTAMYL  -TRANSFERASE GGT 0.0223  mg 

15 FERMENTATION  /GLUCOSE OFF 0.45  mg 

17 BETA  -GLUCOSIDASE BGLU 0.036  mg 

18 D –MALTOSE dMAL 0.3  mg 

19 D-MANNITOL Dman 0.1875  mg 

20 D-MANNOSE Dmne 0.3  mg 

21 BETA –XYLOSIDASE BXYL 0.0324  mg 

22 BETA-Alanine  aryamidasePna BAlap 0.0174  mg 

23 L-Proline  ARYLAMIDASE ProA 0.0234  mg 

26 LIPASE LIP 0.0192  mg 

27 PALATINOSE PLE 0.3  mg 

29 Tyrosine  ARYLAMIDASE TyrA 0.0276  mg 

31 UREASE URE 0.15  mg 

32 D-SORBITOL dSOR 0.1875  mg 

33 SACCHAROSE  /SUCROSE SAC 0.3  mg 

34 D-TAGATOSE dTAG 0.3  mg 

35 D-TREHALOSE dTRE 0.3  mg 

36 CITRATE (SODIUM) GIT 0.054  mg 

37 MALONATE MNT 0.15  mg 

39 5-KETO –D –GLUCONATE 5RG 0.3 mg 

40 L-LACTATE  alkalipisation ILATK 0.15  mg 

41 ALPHA –GLUCOSIDASE AGLU 0.036  mg 

42 SUCCINATE  alkalipisation SUCT 0.15  mg 



43 Beta –N-ACETYL –GALACTOSAMINIDASE NAGA 0.0306  mg 

44 ALPHA-GALACTOSIDASE AGAL 0.036  mg 

45 PHOSPHATASE PHOS 0.0504  mg 

46 Glycine  ARYLAMIDASE GlyA 0.012  mg 

47 ORNITHINE  DECARBOXYLASE ODC 0.3  mg 

48 LYSINE DECARBOXYLASE LDC 0.15  mg 

52 DECARBOXYLASE  BASE ODEC NA 

53 L-HISTIDINE  assimilation IHISa 0.087  mg 

56 COURMARATE CMT 0.126  mg 

57 BETA –GLUCORONIDASE BGUR 0.0378  mg 

58 O/129  RESISTANCE  (comp. vibrio.) O129 R 0.0105  mg 

59 GLU-GLY-Arg-ARYLAMIDASE GGAA 0.0576  mg 

61 L-MALATE  assimilation IMLTa 0.042  mg 

62 ELLMAN ELLM 0.03  mg 

64 L-LACTATE  assimilation ILATa 0.186  mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P.mirabilis( فحص 3ممحق )

  ViTEk2بوساطة جياز  Proteus االختبارات الكيموحيوية لتشخيص بكتريا
 النتيجة نوع األختبار النتيجة نوع األختبار



Proteus Proteus 

APPA -   SAC - 
ADO - dTAG - 
PYrA - dTRE + 
IARL - CIT + 
Dcel - MNT - 
BJAL - 5KG - 
H2S + ILATK + 

BNAG - AGLU - 
AGLTp - SUCT + 
Dglu + NAGA - 
GGT + AGAL - 
OFF + PHOS + 

BGLU - GIyA + 
dMAL - ODC + 
dMAN - LDC - 
dMNE - IHISa - 
BXYL - CMT + 
BAIap - BGUR - 
ProA - O129R + 
LIP - GGAA - 
PLE - IMLTa - 
TYrA + ELLM + 
URE + ILATa - 
dSOR -   

 E.coli( فحص 4ق )ممح

  ViTEk2بوساطة جياز  Proteus االختبارات الكيموحيوية لتشخيص بكتريا
 النتيجة نوع األختبار النتيجة نوع األختبار



Escherichia Escherichia 

APPA -   SAC - 
ADO - dTAG - 
PYrA - dTRE + 
IARL - CIT - 
Dcel + MNT - 
BJAL + 5KG - 
H2S - ILATK + 

BNAG - AGLU - 
AGLTp - SUCT + 
Dglu + NAGA - 
GGT + AGAL + 
OFF + PHOS - 

BGLU - GIyA + 
dMAL + ODC + 
dMAN + LDC + 
dMNE + IHISa - 
BXYL - CMT + 
BAIap - BGUR + 
ProA + O129R + 
LIP - GGAA - 
PLE - IMLTa - 
TYrA + ELLM - 
URE - ILATa - 
dSOR +   

 مقاومة عزالت البكتريا قيد الدراسة لممضادات الحياتية المختمفة( 5ممحق رقم )

رلى 

G انعسنت
E

N
 A

M
X

 

T
E

T
 

A
Z

T
 

C
IP

 

N
A

 C
F

M
 

C
T

X
 

T
R

 N
IT

 

A
K

 A
M

P
 

IM
P

 



E.1 S R S S S S R S S S R R S 

E.2 S R R I S I R I R I I R S 

E.3 I R R S S R R S R S R R S 

E.4 S R R S I S I S R R S R S 

E.5 S R I R S R R S R R S R S 

E.6 R R I R S S R S S S S R S 

E.7 S R R R S I R S R S S R S 

E.8 S R S S S R S S S S S R S 

E.9 S R S S R S S S S I S R S 

E.10 S R S S S I R S R R S R S 

E.11 R R S R R R R S R S R R S 

E.12 R R R R S R R S R R S R S 

E.13 S R S S S R I S R S S R S 

E.14 S R R R S S R S R S S R S 

E.15 S R R R S R R S I S S R S 

E.16 S R R S R S R S R S S R S 

E.17 S R R S S R R I R S S R S 

E.18 S R R R S R R I R S S R S 

E.19 S R R I S S R S R R S R S 

E.20 S R S S S R I S R I R R S 

E.21 S R S S S R R S R I I R S 

E.22 S R S S S R I S R R I R S 

E.23 S R S S S R R S R S S R S 

E.24 S R R I S S R S R S S R S 

P.25 R R R R S I I S S R S R S 

P.26 S R R R S S I S R I S R S 

P.27 S R S S S S R S R S S R S 

P.28 R R R R S I R R S S S R S 



P.29 S R I R S I R R S R S R S 

P.30 S R R R R S R R S S S R S 

P.31 S R R S S S R R R I S R S 

P.32 S R R S S R R R R S R R S 

P.33 R R R R S R R R R S S R S 

P.34 R R R R S R R R S R R R S 

P.35 R R S R S R R R S R S R S 

P.36 S R I R S R R R I S R R S 

P.37 S R S I S S R R R S R R S 

P.38 S R S I S R R R R S R R S 

P.39 S R R R I R R R S S S R S 

P.40 R R I R R R R R S S I R S 

P.41 S R R R S R I I R S S R S 

P.42 S R R R S S R R R S S R S 

P.43 S R S I S R R I R S S R S 

P.44 S R S R S S S R R S S R S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PSAAT(2013)المضادات الحياتية و أقطار التثبيط حسب نظام ( 6ممحق )

 

 S I R انريس انًضبد انحٍبحً

Ampicillin    AMP 17≥ 14-16 13≥ 

Amoxicillin   AMX 18≥ 14-17 13≥ 

Aztreonam     AZT 21≥ 18-20 ≤17 

Amikacin        AK 17≤ 16-17 14≥ 

Ciprofloxacin   CIP 21≤ 16-20 15≥ 

Cefepime        CFM 18≤ 15-17 ≤14 

Cefotaxime   CTX 26≤ 23-25 ≤22 

Gentamycin  GEN ≥15 13-14 12≥ 

Imipenem     IMP 23≤ 20-22 19≥ 

Nitrofuration  NIT ≥17 15-16 14≤ 

Nalidixic acid NA 19≤ 14-18 13≥ 

Trimethoprim TR 16≤ 11-15 10≥ 

Tetracycllin   TET 15≤ 12-14 11≥ 

 



SUMMARY 

 

     This study included Four handred and ten  samples of vaginal swabs 

were collection from   patients woman's in  Hospitals of Baquba City 

for the period from 1/9/2015 to 31/12/2015.                                                         

The results refer that One hundred isolates are belonging to bacteria of 

gram stain negative while positive 24 isolates 24%Escherichia coli,20 

isolates20% Proteus mirabilis,20 isolates 20%, Pseudomonas 

aeruginosa,19 isolates19% Klebsiella pneumonia,11isolates 11% 

Enterobacter cloacae and 6 isolates 6% Staphylococcus aurias  by using 

diagnostic phenotypic ,biochemical test and conifirm the diagnosis using 

VITEC 2 analyser.                                              

The results of the investigation of some virulence factores showed the 

isolates of Escherichia coli and Proteus mirabilis produce of haemolysin 

with percentage 50% and 90% respectively.                              

The results showed that all isolates of Proteus mirabilis were produced 

urease by100% ,while the results detect that the isolates of Escherichia. 

coli is not able to produce this enzyme.                                        

Results of bactriocin production refer to isolates of Escherichia coli and 

Proteus mirabilis produce  bacteriocin with percentage 54.1%,65% 

respectively.                                                                         

The production of biofilm by local isolates were detected in two ways 

,isolates of Escherichia coli has shown its ability to produce biofilm by 

(86.36%)in a congo-red and 81.81 in adhesion surface methods, while 

Proteus mirabilis produced biofilm with 95%,90% respectively were 

detected by adhesion surface methods and congo-red.             

The results showed that isolates of Proteus mirabilis produced  protease  

by 45%, while Escherichia coli have not ability to produce this enzyme.                                                                             



Results showed that all isolates of Escherichia coli have ability to 

adhesion surface of epithelial cells of human by100%,while the isolates 

Proteus mirabilis showed ability to adhesion by85%.                       

The results showed a variance as far as their resistance to these 

antibiotics. Isolates of Escherichia coli and Proteus mirabilis showed 

highest resistance rate 100% for Ampicillin and Amoxicillin.                 

Multiple resistance pattern for antibiotic divided in two groups , first 

group included 20 isolates which were resistant to 7-3 antibiotics ,while 

second group included 24 isolates were resistant to9-3 antibiotics. 

Results indicated that the seconds group was dominant.                                                                            

The minimum inhibitory concentration MIC for 6 antibiotics, that 

Ampicillin, Amoxicillin ,Amekacin  ,Cefotaxime,Gentamycin 

,Tetracycllin was determined .The MIC values of these antibiotics 

ranged between (512-1025≥),(32-1024≥),(4-64),(8-1024),(4-128),(4- 

512)µ\ml,respectively.                                             

Results Sub MIC of antibiotic Gentamycin and disinfectant povidone 

iodine10% against 10 isolates of each genus of 5 tested genera were 

determined and the results showed that these antibiotic and disinfectant 

reduced the ability of isolates for adherence.                                 

The results showed that the Antagonistic effect for isolates E.coli and 

P.mirabils  produce  bacteriocin on same isolates have not ability to 

produce bacteriocin.            

Both Escherichia coli and Proteus mirabilis Contain One Plasmid Band.                                                                               
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