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 اَتشبر وتىسَع صفخ انًقبويخ نهًضبداد انحُىَخ فٍ عشالد ثكتزَب

Escherichia coli  ِانًعشونخ يٍ يصبدر يختهفخ وإيكبَُخ اَتقبل هذ
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 انًهخص

البحث دساعة انتشارس تتزصعاغ ةااة الومرتلاة لدوعارداي الحفزعاة فاي ػاض ي تم في هزا 

ػضلة لان  55الوؼضتلة لن لصردس لختداة. حفث ػضلت تشخصت  Escherichia coli بكتشعر

)خوااظ ػااض ي لاان بفسااة الوغتشااافري تخوااظ ػااض ي لاان بفسااة لفاار  الو اارس   E.coliبكتشعاار 

ختبارساي الشاكدفة تالضسػفاة تالكفوزحفزعاة تخوظ ػاض ي لان ػفتاري لشظافةو ع تاػتواذي ا 

 الوالئوة في ػضلهر تتشخفصهر .

أظهااشي نتاارئت اختباارساي الحغرعاافة لدوعاارداي الحفزعااة تبرعتاار تاظااحر فااي انتشاارس ةاااة 

الومرتلة ت ر  هز  الوعرداي عزاء في ػض ي الوصذس الزاحذ أت ظون لصردس الؼاض  الوختدااة 

ض ي أظهشي ةاة الومرتلاة الوتؼاذدل لدوعارداي الحفزعاة تان . كور أن لؼظم الؼE.coliلبكتشعر 

كرنااات ارك اااش Erythromycinت  Ampicillinت  Amoxicillinةااااة لمرتلاااة الوعااارداي 

 شفزػر بفن الؼض ي الوذستعة.

 E.coliأظهااشي نتاارئت ت اارسر ا إتااشان حلكرنفااة حصااز  ا إتااشان البكتفااش  باافن ػضلااة 

كغاااللة تاهبااة حصاار ا إتااشان  E.coliتباافن عاااللة الغاارلوزنفال المفرعاافة . فؼتااذ اعااتخذا  بكتشعاار 

51× 1.55بتشدد لمذاس  )
-4

و ع تان ل وزػة لن ةاري الومرتلة لدوعارداي الحفزعاة إاذ انتمدات 

 الى الؼض ي الومتشنة.

 الوعرداي الحفزعة عا إتشان البكتفش  ع البالصلفذاي انكهًبد انذانخ:
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Abstract: 

In this paper to study the spread and the distribution of the 

characteristic of resisting the medications of the Escherichia coli isolated 

from various sources. Therefore, Fifteen bacterial isolates were isolated 

and diagnosed for the E.coli (five isolates from the hospitals, five isolates 

from the wastewater and five isolates from clinical samples). The culture 

characteristics and biochemistry tests was certified in isolating and 

diagnosing these isolates.  

The results of the tests of sensitivity against the antibiotics showed a 

variation in the distribution and the spread of the resistance against these 

antibiotics whether in the isolates from one source or within the different 

isolates sources for both the E.coli. Moreover, most of the isolates 

showed the multiple resistance against the antibiotics and the feature of 

resisting the Amoxicillin, Ampicillin and Erythromycin antibiotics was 

the most common amongst the isolates studies. 

The results of the conjugation experiments showed that the bacterial 

conjugation it is possible to take place between the E. coli isolate and the 
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standard Salmonella strain. When using the E. coli as a donor strain the 

conjugation took place with a frequency of (0.11× 10
-4

), and that the 

group of resistance against the antibiotics transferred to the conjugative 

isolate 

Key Wards: antibiotics, Bacterial conjugation, Plasmids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًقذيخ

تؼذ الومرتلة الؼالجفة في ال شاثفم لن الوشركر الكبفشل تالهرلة التاي تزاجههار ل توؼرتتار. 

الؼشازائيع تيفاش الوتاتظم أحفرنار لدوعارداي الحفزعاة فاي الرا  البشاش  حر أن ا عتؼور  الزاعغ 

تالبفرش  تيفشهر لن ا عتخذالري أدى حلى ترزس تانتشرس ةاة الومرتلة لفظ فمػ في ػاض ي 

. تإاذ تكازن لمرتلاة الؼالجاري غبفؼفاة )جزهشعاةو أت [5]اإلنغرن تالحفزان تلكن أععر فاي البفساة

فؼفااة ػدااى الاغااد ة الربفؼفااة تالخاازا  الزساثفااة لدبكتشعاار أت ػدااى لكتغاابة تتؼتوااذ الومرتلااة الرب

. بفتور تظهش الومرتلة الوكتغبة لدوعرداي الحفزعاة حلار [2]التشكف  الكفوفرئي لدوعرد تالفة ػوده 
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بغب  غاشاي تساثفة تؤد  لظهزس جفتري لمرتلة لدوعرداي تتتتمر ػبش ارجفر  تالغال ي لن 

لختدااة ظاون نااظ الؼرئداة أت ػان غشعاا اكتغارر جفتاري الومرتلاة لان ناظ التزع أت بفن أنزاع 

 . [3]بكتشعر حلى أخشى 

حن الؼذعااذ لاان جفتااري الومرتلااة تمااغ ػدااى الكشلزعااز  البكتفااش  أت ػدااى البالصلفااذاي أت 

الؼترةش المرفضل أت ا نتكشتن تتدؼ  البالصلفذاي الذتس ارهم فاي التمار ارفماي ل فتاري الومرتلاة 

. ت البالصلفاذاي [4]لفذ إاذ عحاز  ػاذدا لان ال فتاري تشااش لدومرتلاة الوتؼاذدل لدوعارداي فرلبالص

خرسج كشتلزعزلفة لهر الماذسل ػداى التعارػش بشاكر لغاتمر  DNAإرغ حدمفة لضدتجة لن الـ 

ػاان كشتلزعااز  الخدفااة الوعاافاة تتشاااش لوااذى تاعااغ لاان الزظاارئش كخنتاارج الاازعارنري الخرسجفااة 

 .[5]الحفزعة تالوؼردن ال مفدةتالومرتلة لدوعرداي 

نماار ال اافن ارفمااي عغاارهم فااي ظهاازس تتراازس الغااال ي البكتفشعااة العاارسعة تالومرتلااة 

لدوعرداي الحفزعة ػن غشعا ػترةش تساثفة لتحشكة ل ر البالصلفذاي تالؼترةش المارفضل تالتاي 

تتتمر ػن غشعا اآللفري الشئفغفة لدتمر ارفمي تالتي تشاور ا إتاشان البكتفاش  تالتحاز  الازساثي 

تالتي تغرهم بوذى كبفش في ترازعش ال اشاثفم الومرتلاة تنشاش جفتاري الومرتلاة ع تعؼاذ تالتزةفر 

ا إتشان الوغرس الشئفظ  نتمر  الوزسثري أفمفر بفن ال شاثفم تان البالصلفذاي ا إتشانفة تمز  بتمر 

 .[6,6]لزسثري الومرتلة 

الوؼزعااة تشااكر تؼااذ ةاااة لمرتلااة الوعاارداي الحفزعااة تبشااكر خاار  باافن أفااشاد البكتشعاار 

أفشاد الؼرئداة الوؼزعاة تتازصع حاز  ع حر أن تهذعذا ػدى الصحة الؼرلة عخصزةر في الذت  الترلفة 

الؼاارلم تتزجااذ فااي بفسااري تلعاارعش لتتزػااة ل اار الواارء تالتشبااة تالتبرتااري تاإلنغاارن تالحفزانااري 

 .[8]تتغب  حةربري خرفشل لإلنغرن

 انًىاد وطزائق انعًم  

 انعشل وانتشخُص 

ػفتة خاشتج لان أشاخر  لصاربفن  15و ػفتة لن لصردس لختداة ع ) شودت51ؼت )جو

و. شخصات ػفتة لن بفسة الوغتشاافري 20ػفتة لن لفر  الو رس  فعال ػن 15 بحر ي حعهر  ت

برعااتخذا  ا ختباارساي الشااكدفة تالضسػفااة تالكفوزحفرتفااة ع تاعااتتردا حلااى أنظوااة    E.coliبكتشعاار 

 .[9,51,55]التشخفص الوؼتوذل 
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أخعؼت جوفغ الؼض ي البكتفشعة لاحص الحغرعفة لوعرداي الحفرل تتم خاللهر اعتؼور  

ػششل أنزاع لن الوعرداي لذساعة تأثفشهر ػدى نوز البكتشعر الوؼضتلة تتم تحذعذ حغرعفة أت 

لمرتلة هز  الؼض ي لدوعرداي بر ػتورد ػدى إفرط إرش ت بفػ التوز برلودم حز  ارإشا  

الوحزسل .تاعتخذلت الوعرداي [52]لغشض حجشاء ا ختبرس اػتوذي غشعمة الوغتؼودة ع ت

 ,Tetracycline(TE)10, Ciprofloxacin(CIP)10 ,Nalidixacid(NA)30الحفزعة 

Cefataxime(CTX)10  عAmoxicillin(AX)25 عTrimethprim(TMP)25 

,Ampicilin(AMP)25 ,Erythromycin(E)30ع Gentamycin(CN)10 ت

Amikacin(AK)30 . 

بتشكفض خضعن  Amoxicillinتحعش تعػ الوعرداي الحفزعة ػن غشعا ارابة الوعرد 

ْ  ع ثاام اظاافش الااى تعااػ ا كاارس 4لدغم/لاار و فااي الواارء الومرااش الوؼماام فااي دسجااة حااشاسل  25)

 .[53]و ْ  تبتشكفض نهرئي لرعكشتيشا /لر51-45الوغز  الوؼمم الوبشد الى دسجة )

 

 

 

 االقتزاٌ انجكتُزٌ

ار تاام حجااشاء ػودفااة [, 54]اعااتخذلت غشعمااة ا إتااشان البكتفااش  حغاا  غشعمااة البرحااث 

 Donor)الوؼضتلاة لان ػفتاري لشظافة تالتاي تو ار خالعار تاهباة  E.coliا إتاشان بافن عااللة 

cells)  الومرتلة لؼذد لن الوعرداي الحفزعة تعاللة إفرعفة لانSalmonella typhimurium 

 التي تم الحصز  ػدفهر لن بتك 

الغال ي/إغاااام التمرنااااري الحفرتفة/كدفااااة الؼدز /جرلؼااااة التهااااشعنع تالتااااي تو اااار خالعاااار لغااااتدوة 

(Recipient cells) . تالتي تكزن حغرعة لكر الوعرداي الوغتخذلة 

 انُتبئج وانًُبقشخ

س تلكر لصاذEscherichia coli تم الحصز  ػدى خوغة ػض ي لشخصة لن بكتشعر 

بكزنهاار ػصاازعة إصاافشل عاارلبة لصاابغة كااشا  يفااش  E.coliتوفااضي ػااض ي بكتشعاار  حفااثػااض  .

لكزنااة لالباازاؽ ع راي لغااتؼوشاي لدغاارء تراي لاازن تسد  لخوااشل لالكتاازص ػدااى تعااػ اكاارس 

ع فااي حاافن توفااضي هااز  الوغااتؼوشاي بداازن اعاازد راي بشعااا MacConkey Agarالوااركزنكي
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 Eosin Methylene Blue(EMB)ن الو فدافن ارصس لؼذني اخعش ػدى تعػ أكرس ا عزعف

Agar حفاث كرنات لزجباة لاحاص ا ناذت  تاػتوذي الاحزةاري الكفوزحفزعاة فاي التشاخفص  ع

فااي حاافن  IMVICتالو فاار ارحوااش تعاارلبة لاحااص الااازكظ بشتعااكش تالغااتشاي فااي اختباارساي 

كرنااات لزجباااة لدكتااارلفض ععااارلبة لالتكغاااذعض ع لتحشكاااة ع يفاااش لتت اااة لدفااازسعض تيفاااش لحدداااة 

 .[9,51,55]لد فالتفن

 E.coli و نترئت فحص الحغرعفة لدوعرداي الحفزعة الوذستعة لؼض ي بكتشعر 5عزظح ال ذت  )

الؼااض ي  الوؼضتلااة لاان لصااردس لختداااة حر عالحااض تباارعن تاظااح فااي نوااػ حغرعاافة أت لمرتلااة

الوؼضتلة لن لصذس تاحذ أت لصاردس الؼاض  الوختدااة لوار عؼكاظ تتزػار كبفاشا فاي تزصعاغ ةااة 

 الومرتلة لدوعرداي في هز  الؼض ي .

 

 

 تجبِ انًضبداد انحُىَخ انًذروسخ. E.coli(: َتبئج فحىصبد انحسبسُخ نعشالد ثكتزَب 1انجذول ) 

R  =Resistance                      )يقبويخ(S  =Sensitive )حسبسخ( 

 يصذر انعشل  د

 

 انًضبداد انحُىَخ
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حن تجزد نغ  لمرتلة ػرلفة في البكتشعر الوؼضتلة تظذ ػذد كبفش لن الوعرداي 

الحفزعة إذ عؼزد حلى ا عتؼور  الؼشزائي تيفش الوغفرش ػدفه في اإلنغرن تالر  البفرش  

تالضساػة الز  كرن له تأثفشا في ظهزس ال شاثفم الومرتلة لدوعرداي تنشش لحذداي لمرتلة 

ي البكتفشعة ع تتؼذ ةاة لمرتلة الوعرداي لن الوشركر الخرفشل لن الوعرداي في الو توؼر

الترحفة الربفة لور تغببه لن ةؼزبة في الؼالج .تحن ا عتؼور  الشرلر لدوعرداي في حنترج 

الغزاء الحفزاني أدى حلى حنترج لخضن لدبكتشعر الوتؼرعشة تالووشظة الومرتلة لدؼالج في المترل 

 .[55,56]ي عوكن أن تتتمر حلى اإلنغرن ػن غشعا الغدغدة الغزائفةالوؼزعة لدحفزانري تالت
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برلتغاابة لااتوػ الومرتلااة الوتاااشدل الااز  عو اار لمرتلااة الؼااض ي الوختداااة لدوعاارد الزاحااذ ع 

و الااز  عزظااح الومرتلااة الوتاااشدل لدوعاارداي الوذستعااة فااي حرلااة 5عالحااض لاان خااال  ال ااذت  )

كرنات حغرعاة بشاكر لرداا  E.coliع حن جوفاغ ػاض ي  E.coliػض ي بفسة الوغتشااى لبكتشعار 

ت  Nalidixacidت  Ciprofloxacinت  Tetracycline%و لدوعاااااارداي الحفزعااااااة511)

Cefataxime( و لدوعاارد الحفااز  511ع بفتواار كرناات لمرتلااة بشااكر لردااا%Amoxicillin ع

لدوعااردعن % 81تتبارعن نوااػ لمرتلتهاار لدوعاارداي ارخااشى حفاث أظهااشي لمرتلااة ػرلفااة بتغاابة 

Trimethprim تAmpicilinع ألاااااااار لعاااااااارداي Erythromycin تGentamycin ت

Amikacin  ػداى التازالي. حن التراربا فاي ةااة 21% ت 41% ت 61فكرنت نغبة لمرتلتهر %

الومرتلاة الوتااشدل الوردماة ت ار  لعارد لؼافن فاي ػاض ي الوصاذس الزاحاذ تفاي هاز  الحرلاة بفسااة 

في تزصعغ هز  الصاة ظاون هاز  البفساة تإاذ عغاتارد لتهار رياشاض  الوغتشاى ع إذ عؼكظ التشربه

لغااشض التحااش  ػاان الغااال ي  Resistotypingتشخفصاافة فااي لاار عغااوى باارلتتوفػ برلومرتلااة 

 الوغببة لدوزجري الزبرئفة لبؼط ارلشاض تالتحش  ػن لصردسهر.

ؼااالج ع حر أن الوؼضتلااة لاان بفسااة الوغتشااافري لمرتلااة لتؼااذدل لد E.coliأظهااشي بكتشعاار 

اإلةااربة ارتلفااة بغااب  البكتشعاار الومرتلااة لدوعاارداي الحفزعااة تحااذم بشااكر سئاافظ فااي ألااركن 

الوغتشااافري حفااث الوعاارداي تغااتؼور بشااكر تاعااغ جااذا ع تهااز  البكتشعاار تحواار جفتااري لمرتلااة 

 . [56]الوعرداي تالتي تغرػذ في البمرء تتغهر نشش البكتشعر

بظهاازس عااال ي بكتفشعااة لمرتلااة لدوعاارداي الحفزعااة فااي  ًرلهواا ًاعدؼاا  ا نتخاارر دتس

الوغتشااافري ع حفااث أن الوعاارداي تدؼاا  دتسا لهواار بزةاااهر ػرلاار انتخاارر الااز  عغفااش الاداازسا 

الربفؼفة في بفسة الوغتشاى تالتي تؤد  حلى انتشرس الومرتلة بافن الغاال ي البكتفشعاة ع ان تجازد 

عوكن أن تغب  حةربري خرةة برلوغتشافري ع حر تغرػذ هز  البكتشعر الوؼزعة في بفسة الوغتشافري 

البفسااة ػدااى اعااتوالا الومرتلااة ظااذ الوعاارداي الحفزعااة تباازلك تتؼمااذ اإلةااربة بغااب  البكتشعاار 

 .[58]الومرتلة لدؼالج

و  عالحض أن نوػ الومرتلة الوتاشدل لؼض ي بفسة الوغتشافري إذ 5برلؼزدل الى ال ذت  )

   Tetracyclineشظفة تػض ي لفر  الو رس  ع فبرلتغبة لدوعرد الحفز  تبرعن لغ الؼض ي الو

. تكرنت نغبة E.coli%و في الؼض ي الوشظفة لبكتشعر 21ن ذ حن نغبة لمرتلته كرنت )

%و.في حفن لم تبذ 41هي) E.coliالومرتلة لهزا الوعرد في ػض ي لفر  الو رس  لبكتشعر 
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غتشافري ا  لمرتلة ت ر  هزا الوعرد ع كور تبرعتت نغبة الوؼضتلة لن بفسة الو E.coliبكتشعر 

الومرتلة ففور عتؼدا برلوعرداي ارخشى . تهزا ارلش عؼكظ التبرعن في تزصعغ ةاة الومرتلة لهز  

 الوعرداي برختالف لصذس الؼض  .

لؼذل اإلنغرن هي بفسة غبفؼفة لو توؼري بكتفشعة كبفشل تالتي لهر تأثفش ػدى الصحة 

ع تحن اعتخذا  الوعرداي الحفزعة تكزن ػذعوة الارئذل لؼالج ارلشاض التي تغببهر  [59]الؼرلة

الارعشتعري تالتي تشور نض ي البشد تارنادزنضا تالؼذعذ لن اإلةربري ارخشى لد هرص التتاغي 

الؼدز  ع بؼط حةربري اررن تال فزر ارنافة   تغب  ػن غشعا البكتشعر تلكن ػن غشعا 

ري ع عؼتبش اعتؼور  الوعرداي لؼالج ا لتهربري الارعشتعفة له تأثفش ظرس أك ش لور هز الارعشتع

نرفغ رنهر تش غ ػدى ترزعش الومرتلة تعوكن أن تخر برلتزاصن ال شثزلي في المترل الوؼذعة 

 . [21]الوؼزعة

حن التتزعغ العخم ل فتري لمرتلة الوعرداي في جشاثفم الؼرء اإلنغرن عمتشح برن 

ل فتري لمرتلة الوعرداي الحفزعةع  ًرتؼور بزةاهر خضان GITالبكتشعر الومرتلة لدوعرداي في 

برن لؼذل اإلنغرن عوكن أن تؼذ لصذسا لهور ل فتري لمرتلة  [25]حفث أثبتت دساعة البرحث

حرلة ػذ  التؼشض الوغبا لدوعرداي. حر ػتذلر تذخر عال ي بكتفشعة الوعرداي حتى في 

لشظفة حلى الؼرء اإلنغرن ػن غشعا الغزاء تالورء الودزثفن ع عحذم تارػر لغ جشاثفم الؼرء 

اإلنغرن تنمر ال فن إذ عحذم ع آلفري نمر ال فن ارفمي إذ تغرهم في نمر جفتري لمرتلة 

. حن تجزد الؼذد الكبفش لن [22]اإلنغرن  GITشة الوزجزدل في الوعرداي حلى البكتشعر الوتؼرع

جفتري الومرتلة المربدة لدتمر بفن جشاثفم ارلؼرء تكزن يفش لشيزبة ع بغب  الخرش الوحتور 

حلى البكتشعر  GIT نتمر  ال فتري التي تشاش لمرتلة الوعرداي لن البكتشعر الوتؼرعشة الوزجزدل 

 .[23]فشر الؼالج برلوعرداي  الوشظفة تالتي تغب   حمر

عؼتبش تجزد الوعرداي الحفزعة في لفر  الو رس  عوكن أن تؤد  حلى ظهزس بكتشعر 

ع حفث أن الوعرداي الحفزعة    [24]لمرتلة لدوعرداي الحفزعة لن خال  العغػ ا نتخربي

% 91% ت31تؤعط بشكر كرلر في جغم اإلنغرن أت الحفزان الز  ػزلت برلوعرداي عحفث حن 

لن ال شع التي تؼرى لإلنغرن تالحفزان ترشح لغ البز  تالخشتج كوزاد فؼرلة ع لشكبري 

الوعرداي الاؼرلة تذخر لفر  الو رس  لن خال  فعالي اإلنغرن أت الحفزان تتؼور كؼرلر 

ع كزلك آلفري نمر ال فن  [25]انتخربي عغوح بتوز البكتشعر الومرتلة تت بػ البكتشعر الحغرعة



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 3, June 2017 

      ISSN 1992 – 0849 

 

Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  
 
 

تغوح بزفشل تتتزع ػرلي لدبكتشعر الومرتلة لدوعرداي الحفزعة في البفسري الورئفة التي ارفمي 

ع ل ر [4]تتؼشض حلى تدزم لتكشس برلبكتشعر الومرتلة لدوعرداي الحفزعة أت لشكبري الوعرداي

 أت حرظترٍي لدبكتشعر الومرتلة لدوعرداي الحفزعة ع لزا تؼذ لفر  الو رس  ًرهز  البفسري تؼذ خضان

لدبكتشعر الومرتلة لدؼالج الوتؼذد تلزإغ لهم لتمر ال فن لتزفش الوزاد الغزائفة  ًرسئفغ ًرلغتدو

 .[26]تالت وؼري الؼرلفة لدبكتشعر

و تلالحظة نغبة الومرتلة الوتؼذدل تانتشرسهر بفن ػاض ي بكتشعار 5برلؼزدل الى ال ذت  )

E.coli  الوذستعة لن الوصردس الوختدااةع لازحض حن جوفاغ هاز  الؼاض ي التدكات ةااة الومرتلاة

الوتؼااذدل لدوعاارداي تان ا خااتالف كاارن فااي ػااذد الوعاارداي تنزػهاار .حفااث أظهااشي ػااض ي 

E.coli   نغاابة لمرتلااة ػرلفااةع تهاازا إااذ عؼاازد حلااى أن بكتشعاارE.coli   تتزاجااذ بك ااشل فااي ألؼاارء

 PHالااذ  الحاارس تلهاار المااذسل ػدااى التااأإدم لااغ دسجااري الحااشاسل تإاافم  اإلنغاارن تحفزانااري رتاي

الوختداااة تتوتاارص ب فتااز  لؼااشتف بوشتنتااه تإذستااه ػدااى التراازس برعااتوشاس لاان إباار الراااشاي 

تا إتااشان تالتزةاافر هااز  الخصاارئص لتحاات البكتشعاار ألاااة ػرلفااة توكتهاار لاان لمرتلااة الظااشتف 

 .[26]الصؼبة تا صدهرس في بفسري لختداة 

حن الوغتزعري الوختداة لدومرتلة الوتؼذدل إذ تتغ  حلى تشكفدة لن الؼزالر لتهر اختالف 

لصذس تنزع الؼفتة تالظشتف البفسفة تالتؼشض الوغبا لدوعرداي عتإذ عؤد  تؼشض الؼض ي 

البكتفشعة حلى تشكفدة لتتزػة لن الوعرداي تظغػ انتخربي ػرٍ  تكزلك فش  حصز  آلفري 

فمي ل فتري لمرتلة الوعرداي ػرلفة تهزا إذ عاغش صعردل انتشرس البكتشعر راي نمر ال فن ار

الومرتلة الوتؼذدل ع حفث حن هزا التزع لن البكتشعر أك ش تكفار تلمرتلة لن نظرئشهم يفش 

. تان عب  الومرتلة [28,29]الومرتلفن لزا تكزن إردسل ػدى البمرء تحت الظشتف المرعفة

سة لن الراشاي التدمرئفة أت ػن غشعا انتمر  بالصلفذاي أت جفتري إرفضل أت الوتؼذدل إذ تكزن نرش

انتكشتن تالتي لهر أهوفة كبفشل في نشش الومرتلة التي إذ تتتمر لن كشتلزعز  حلى بالصلفذ تهزا 

إذ عاغش انتمر  بؼط ارنضعوري الكشتلزعزلفة الوغؤتلة ػن لمرتلة الوعرداي حلى البالصلفذاي 

شهر بفن ارنزاع ال شثزلفة ػن غشعا آلفري نمر ال فن ارفمي التي تشور ا إتشان تبرلترلي نش

 .[31]البكتفش  تالتحز  الزساثي تالتزةفر

الوؼضتلة لن حر ي لشظفة تلفر  ل رس    E.coliتأظهشي التترئت حن ػض ي بكتشعر  

% ػدى التزاليع في حفن كرنت نغبة 51% ت 54كرنت نغبة لمرتلتهر الوتؼذدل ػرلفة حفث كرنت 
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وع تهزا إذ 5% شكر )38الوؼضتلة لن بفسة الوغتشافري   E.coliالومرتلة الوتؼذدل لؼض ي 

الجري تظغػ انتخربي ػرلي الوشظفة حلى تشكفدة لتتزػة لن الؼ E.coliعؼزد حلى تؼشض 

تكزلك فش  حصز  آلفري نمر ال فن ارفمي ل فتري لمرتلة الوعرداي ػرلفة لغ البكتشعر 

 الوتؼرعشة ظون المترل الوؼزعة لإلنغرن تالتي ترشح حلى لفر  الو رس  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجبِ عذد يٍ انًضبداد انحُىَخ  E.coli( انُست انًئىَخ نهًقبويخ انًتعذدح نعشالد ثكتزَب 1انشكم )

 انًذروسخ.

 االقتزاٌ انجكتُزٌ

تعاللة الغرلوزنفال المفرعفة ترلك  ختبرس إربدفة E.coli أجش  ا إتشان بفن ػضلة 

الؼض ي البكتفشعة ػدى نمر لردتهر الزساثفة حلى الغاللة الوغتدوة فعال ػن تبفرن الذتس الز  

نفة لتهر في نمر ةاة الومرتلة لدوعرداي الحفزعة ع كور تدؼبه البالصلفذاي تخصزةر ا إتشا
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أجشعت ا ختبرساي الشكدفة تالضسػفة تالكفوزحفرتفة ػدى الوغتؼوشاي الومتشنة بؼذ تتمفتهر تتبفن 

 حنهر تؼزد حلى عاللة الغرلوزنفال المفرعفة.

ة تبفن عالل E.coliو حلكرنفة حصز  ا إتشان البكتفش  بفن ػضلة 2عزظح ال ذت  )

اعتررػت أن تتمر ةاة الومرتلة لدوعرد  E.coliالغرلوزنفال المفرعفةع حر تبفن برن الؼضلة الزاهبة 

حلى عاللة الغرلوزنفال بؼذ أن كرنت ارخفشل حغرعة لهزا الوعرد تبتشدد  Amoxicillinالحفز  

51× 1.55) اإتشان
-4

ت   E.coliتلدتأكذ لن حن ػودفة ا إتشان البكتفش  بفنو 

S.typhimurium  إذ تعوتت انتمر  لمرتلة لوعرداي أخشى تم حجشاء فحص الحغرعفة

 لدوعرداي الحفزعة لدوغتؼوشاي الومتشنة.

 

 ( : االقتزاٌ انجكتُزٌ نهعشالد انجكتُزَخ يع انسالنخ انقُبسُخ .2انجذول )

عذد انًستعًزاد انًقتزَخ ثعذ  انسالنخ انًستهًخ انسالنخ انىاهجخ

 انتُقُخ

 االقتزاٌتزدد 

E.coli S. typhimurium 9 1.55 ×51
-4

 

 

تإذ عشجغ حصز  ا إتشان حلى تزفش الششتغ الوردزبة لحذتثه تلتهر التورط بفن البكتشعر الزاهبة 

و في البالصلفذ mobgeneتالوغتدوة تتكزعن جغش عرعتزبالصلي بفتهر تكزلك تجزد لرعغوى )

و ػدى bomالبالصلفذ  في تغدغر ) DNAالــ تالز  عشاش بشتتفن عوكن أن عمرغ احذ ششعري

البالصلفذ  الومرزع لن الخدفة الزاهبة حلى الخدفة  DNAناظ ال ضعسة تبزلك عتتمر ششعػ الــ

 [ .35الوغتدوة]

تتؼذ ػودفة ا إتشان البكتفش  الرشعمة ارعهر تارك ش شفزػر  عتوالا جفتري لمرتلة 

برلبالصلفذاي تالؼترةش المرفضل تا نتكشتنري ع تتدؼ  الوعرداي التي في ايد  ارحفرن تشتبػ 

حن ثبزي  .[ 32]الذتس ارهم لتشش الومرتلة بفن ال شاثفم R-plasmids بالصلفذاي الومرتلة

الصاري ال ذعذل في الوغتؼوشاي الومتشنة بؼذ ػودفة التتمفة عشفش حلى أن هز  البالصلفذاي هي 

بالصلفذاي لتزافمة تغترفغ أن تتزاجذ عزعة في ناظ الخدفة تهزا عتاا لغ لر تزةر حلفه البرح فن 
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انهر بؼذ ػودفري حر بفتر حن عب  ظهزس الصاري ال ذعذل في الوغتؼوشاي الومتشنة تػذ  فمذ [33]

 . التزافا بفن هز  البالصلفذايةاة  التتمفة عؼزد حلى

بفن الؼض ي البكتفشعة دلفر ػدى إربدفة  Amoxicillinحن تجزد لمرتلة الوعرد الحفز  

نمر جفتري لمرتلة الوعرد بفن ارنزاع تارجترط البكتفشعة تحت الظشتف الوترعبة . تالتمر 

تحلكرنفة نمده حلى ال شاثفم  invivoتلة عوكن أن عحذم داخر ال غم ا إتشاني لبالصلفذاي الومر

 . [34] الوؼزعة تال شاثفم الوشظفة ارخشى

الزاهبة توتدك بالصلفذاي تحور جفتري تشاش ةاة  E.coliػضلة  حنو 3) عتبفن لن ال ذت 

 Erythromycinت Ampicillinت Amoxicillinالومرتلة لدوعرداي الحفزعة

تان هز  البالصلفذاي لهر المربدفة ػدى  Cefotaximeت Nalidixic acidت Gentamycinت

الحشكة تا نتمر  تإذ تكزن لن نزع البالصلفذاي ا إتشانفة ع تحن لمرتلة الوعرد الحفز  

Amikacin  التي لم تتمر حلى عاللة الغرلوزنفال المفرعفة لن الوحتور حن جفترتهر تمغ ػدى

 .الكشتلزعز ػدى  ت تمغبالصلفذاي يفش اإتشانفة أ

 يع انسالنخ انقُبسُخ . E.coli( : اَتقبل يقبويخ انًضبداد ثٍُ ثكتزَب 3انجذول )

 TE AX TMP AM CIP Ery CN NA AK CTX انعشنخ 

E.coli S R S R S R R R R R 

S. typhimurium S S S S S S S S S S 

M.E.coli S R S R S R R R S R 

 

الوؼضتلة لان لصاذس  E.coliهترلك تبرعن تاظح في نوػ حغرعفة أت لمرتلة ػض ي : االستُتبج

تاحذ أت لصردس الؼض  الوختداة لور عؼكظ تتزػر كبفشا في تزصعغ ةااة الومرتلاة لدوعارداي فاي 

تالكرنفة انتمر  ل وزػة لن ةاري الومرتلة لدوعرداي الحفزعة لن بكتشعر لمرتلة هز  الؼض ي .

عة نتف ة ا إتشان البكتفاش ع تالتاي عازف تاؤثش ػداى الو تواغ البكتفاش  تتشاكر الى بكتشعر حغر

 تهذعذا تخرشا ػدى الصحة الؼرلة.
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