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 الخالصة

عينة من النساء المصابات بالتهابات المجاري  350عزلة من بكتريا االشريشيا القولونية من مجموع 100تضمنت الدراسة الحالية 

شخصت العينات بإجراء اإلختبارات  18/2/2014ولغاية  15/10/2013البولية في مناطق مختلفة من محافظة ديالى, للفترة 

. أجري VITEK2, تم التأكد من التشخيص بوساطة جهاز API-20Eالزرعية, والمجهرية, والكيموحياتية واستخدام نظام 

نتيجة موجبة لألمصال  %19المعزولة من اإلدرار وقد  أظهرت  E.coliاختبار التالزن المصلي لمعرفة النمط المصلي لعزالت 

 .O126  ,26  O, O111 ,O119  ,O55متعددة التكافؤ 

ً إذ أظهرت العزالت قيد الدراسة  مقاومة لمضاد  16أظهرت العزالت مقاومة مختلفة تجاه   , Augmentinمضاداً حيويا

Aztreonam , Ampicillin , Co-trimoxazole ,  Chloramphenicol  و  %89و  % 92و  %93و  %100بنسبة

  , Ceftazidime , Gentamycin, Ciprofloxacin على التوالي .بينما أظهرت العزالت حساسية مختلفة لمضاد  86%

Cefixime  وأظهرت النتائج أن العزالت ذات %30و  %35و  %38و  %41اذ بلغت نسبة مقاومة البكتريا لهذه المضادات ,

 .Imipenem  و  Tobramycin تجاه المضادات %100و %80عالية جداً وبنسبة حساسية 

 دراسة بكتريولوجية,  مصلية,  لبكتيريا االشريشيا القولونية . -: الكلمات المفتاحية 
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Abstract 

The study was included 100 isolates of Escherichia coli from 350 samples from women with 

Urinary Tract Infections From different regions in Diyala Province. All samples were collected 

from  2013/10/15 to 18/2/  2014 .All bacterial isolates were identified by the biochemical cultural 

and microbial characteristics and confirmed by API-20E , VITEKA2system.The serological test 

was performed by slide agglutination test, and 19 Isolates with percentage (19%) gave positive 



 

   

 دراسة بكتريولوجية ومصلية لبكتريا االشريشيا القولونية المعزولة من المجاري البولية لدى 

 للمضادات الحيويةالنساء ومقاومتها 

 محمد خليفة خضير        الرة محمود شفيق

 

 

 

47 Vol: 12 No:2 , April  2016 ISSN: 2222-8373  

results for the polyvalent antisera O126 ,O26, O111 ,O119 ,O55 .The sensitivity of these isolates 

were tested against (16) antibiotics,  the results induct that E.coli had different resistance to the 

antibiotics :   Augmentin , Aztreonam , Ampicillin , Co-trimoxazole ,  Chloramphenicol with 

the rates 100%,  93 %,  92%,  89 % and 86% respectively  . The isolates were more sensitive to 

Ceftazidime, Gentamycin, Ciprofloxacin, and Cefixime with resistance rate 41%, 38%, 35%  

and 30% respectively. The antibiotics Imipenem and Tobramycin were more sensitive with 

sensitive rate 100% and 80% respectively. 

 key words:- Bacteriology study , serology E- coli . 

 

 المقدمة
 

(. 1من أكثر اإلصابات الجرثومية الشائعة التي تصيب اإلنسان) Urinary Tract Infection  (UTI)يعد خمج المجاري البولية

 ,التابعة للعائلة المعوية من البكتيريا الشائعة التي تتوافر في أمعاء حيوانات مختلفة وكذلك اإلنسان Escherichia coli   تعد

تعدّ هذه البكتيريا  (.2ض خطيرة وقاتلة للبشر)قسم من هذه السالالت التابعة لهذا النوع هي ممرضة آذ إن بعضها تسبب أمراو

( كما إنها تسبب العديد من األمراض األخرى منها تسمم الدم, %80)المسالك البولية وبنسبة المسبب الرئيس ألغلب إصابات 

الت اإلصابة كان الكتشاف المضادات الحيوية األهمية الكبرى في انخفاض معد (.3) الوالديواإلسهال, وكذلك التهاب السحايا 

يؤدي إلى ظهور سالالت مقاومة للمضادات عشوائي مضاد الحيوي وبشكل ال بالمسالك البولية, وقد وجد عند فرط استخدام

الحياتية, وعادة تتناسب ظهور صفة المقاومة طرديا مع الزيادة في استعمال هذه المضادات, إذ إن ظهور سالالت مقاومة 

التي تعمل   Probioticة للتفكير باستعمال أساليب عالجية أخرى السيما المعززات الحياتية  للمضادات الحيوية أدى إلى الحاج

في األمعاء والقناة البولية ومن ثم الحماية من حدوث اإلسهال وخمج المسالك البولية   Normal floraعلى تعزيز النبيت الطبيعي 

صلية المختلفة باالعتماد على مستضداتها السطحية التي هي تتميز بأنماطها المE.coli سالالت . (4)واألمراض األخرى 

 E.coli نمطاً مصلياً تابعة 1740, إذ وجد بأن هناك Kوأحيانآ المستضد المحفظي  Oوالمستضد الجسمي   Hالمستضد السوطي

RR[auth]?term=Spurbeck \pubmed\C:(5)لنمط المصلي . اO  لساللةUPEC  ترتبط بعوامل ضراوة خاصة بكل ساللة

       (هي:UPEC) Uropathogenic E.coli لساللة        بكتيرية, وأوضحت الدراسات بأن أهم األنماط المصلية التابعة

O1,O2,O4,O6,O7,O8,O15,O16,O18,O21,O22,O25,O75andO83  (6) (7). 
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 وطرائق العملالمواد 

 جمع العينات: -1

لفة مناطق مخت مراجعات فيتم جمع العينات من النساء الة, بخمج المجاري البوليلنساء المصابات من اعينة  350جمعت       

 .زرعت النماذج مباشرة لغرض التشخيص(. 18/2/2014ولغاية  –15/10/2013من محافظة ديالى للفترة الواقعة بين )

 تشخيص العزالت البكتيرية: -2

باالعتماد على الصفات الزرعية للمستعمرات النامية على وسط أكار مانكونكي ووسط  E.coliبكتريا   شخصت مستعمرات

 Apiواستخدمت عدة  ومن خالل االختبارات الكيموحيوية والمظهرية, كما( 8)أكار الدم, وباعتماد الطرائق التي أتبعها 

20E Kit ذلك لتشخيص العزالت إلى مستوى النوعو حسب تعليمات الشركة المصنعةالجاهزة وب Species   والتي تتضمن

لتشخيص البكتريا بدرجة عالية جداً من  VITEK2إستعمل ايضاً جهازكما  .(9)( اختبارا كيموحيوياً ولجميع العزالت20)

 إختباراً من اإلختبارات الكيموحيوية. 64الدقة إذ يتضمن هذا الجهاز

 االختبار المصلي: -3

 Rapidبطريقة  المعزولة من النساء المصابات بالتهابات المجاري البولية E.coliأجري تحديد النوع المصلي لساللة بكتريا 

Slide Agglutination Test ( وباستخدام عدة االختبار المصلي المتعددة التكافؤPolyvalent antis era for E.coli) 

وبحسب تعليمات  coli -Anti  119, O 111, O55 , O26 O  126, Oوالذي يحدد Antis eraوذلك باستخدام المصول المضادة 

 -وكاآلتي : Plasmatic , UK الشركة المصنعة  

مللتر من المحلول  3ساعة, ووضع في  24حضر لقاح كثيف من العزالت المراد فحصها من وسط األكار المغذي وبعمر -1  

 مع الرج الجيد لتجانس المحلول.  0.85الملحي 

دقيقة أو يتم وضعه في الموصدة بدرجة حرارة  60م لمدة  100وضع العالق الجرثومي في حمام مائي بدرجة حرارة  -2  

 دقيقة. 15ولمدة  121

مللتر  0.5دقيقة وطرح الراشح وأضيف إلى الراسب  20دورة/ دقيقة لمدة  900نبذ العالق الجرثومي بالمنبذة بسرعة  -3 

 Somatic من المحلول الملحي الطبيعي ورج جيداً إلى أن يتجانس إذ أستخدم هذا العالق للتحري عن المستضد الجسمي 

O- antigen . 

 Polyvalent antis eraوضعت قطرة من العالق على شريحة زجاجية نظيفة ومزجت مع قطرة من مضاد المصل  -4   

ووضعت قطرة أخرى من مضاد المصل على شريحة زجاجية نظيفة أخرى ومزجت مع قطرتين من المحلول الملحي الطبيعي 

 إذ استخدمت نموذجاً للسيطرة.

مدة دقيقة واحدة حيث يدل حدوث التالزن الحبيبي في شريحة العالق الجرثومي وعدم فحصت الشريحة مع التحريك ل -5  

 حدوثه في شريحة السيطرة على إيجابية االختبار.

 . O-antigenic factor   حاملة للمستضد الجسمي  العزالت الموجبة لالختبار المصلي متعدد التكافؤ تعتبر -6  
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 التحليل اإلحصائي: -4

ً باستعمال اختبار مربع كأي  ( لتحليل 2010) SPSSوباستخدام النظام اإلحصائي  Chi squareتم تحليل النتائج إحصائيا

 (.10)المعلومات

 فحص الحساسية للمضادات الحيوية: -5 

اختبرت  (.11) القياسية إلختبار حساسية البكتريا للمضادات الحيوية  Bauer and Kerby (1966)استخدمت طريقة 

وتوزعت هذه المضادات ما بين مضادات مجموعة البيتاالكتام  نوعاً من المضادات الحيوية16 تجاه  E.coliحساسية عزالت 

   و Aztreonamو  Imipenem و Cefotaximeو Piperacillinو   Ceftazidimeو  Cefixime التي شمل

Gentamycin  وTobramycin  وAmpicillin وCiprofloxacin و Nitrofourantoin وChloramphenicol 

الذي هو عبارة عن خليط من مثبط االنزيم  Augmentin,  ويعد مضاد Cephalothin  و   Naldixic acidو

(Clavulanic acid وAmoxcillin ) ومضاد Co- Trimoxazol  وهوعبارة عن خليط من (Trimethoprim و 

Salphamethoxazole.) 

 النتائج والمناقشة

  ( إعداد العينات المستخدمة في البحث الموجبة والسالبة1) جدول 

, كما %70.9أي بنسبة  موجبة للزرع البكتيري عينة من عينات اإلدرار كانت 248إن إلى  (1)تشير النتائج في الجدول  

وتم الحصول  ,ساعة 48 لم تظهر نمواً بكتيرياً حتى بعد الحضن لمدة %29.1من العينات وبنسبة  201أظهرت النتائج أن 

اتفقت نتائج العزل الجرثومي مع ما توصلت  . %40وبنسبة  عينة سريريه 248من مجموع  E.coliعينة من بكتريا 100على 

, في حين لم تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليها  65%في اربيل إذ سجلت دراستها نمواً بكتيرياً بنسبة( 12) أليها الباحثة

 على التوالي .33.3 %,26.8%في اربيل اذ شكلت النتائج نسبة ( 14) في بغداد والباحثة (13) الباحثة

 تشخيص العينات :  

في هذه الدراسة باستعمال ثالث طرائق إذ شملت هذه الطرائق طريقة التشخيص عن  E.coli عزالت تم إجراء تشخيص

 طريق االختبارات الكيموحيوية والتي تعدّ طريقة تقليدية في التشخيص البكتيري وبلغت عدد العزالت الموجبة 

E.coli101بعدها تم إجراء الفحص التأكيدي بنظام  ,عزلة API-20E وهي طريقة حديثة في التشخيص اذ تمتاز بالسهولة

 النسبة المئوية اعداد العينات النساء المصابات

 100 % 350 العدد الكلي

 %70.9 248 عدد الحاالت الموجبة

 29.1 % 102 عدد الحاالت السالبة

 % 40 100 المعزولةE.coli   عدد بكتيريا 
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 ,E.coli والسرعة وكانت متطابقة مع طريقة اإلختبارات الكيموحيوية وتم التأكد من أن العزالت كاملة تعود إلى جنس 

, أظهرت نتائج التشخيص ViTEk2 أستعمل جهاز %98لغرض التأكد النهائي من صحة تشخيص البكتريا بدقة تصل الى 

 الى ان عدد( 15)اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت اليها الباحثة عزلة أعطت نتيجة إيجابية وعزلة واحدة سالبة,100أن 

عزلة إذ لم يعِط الجهاز تشخيص عزلتين مشخصة  24عزلة بعد أن كانت 22بلغت  K.pneumoniaeعزالت بكتريا 

 رى.بالطرائق األخ

 وبحسب الفئات العمرية E.coliالعينات الموجبة لبكتيريا  (2)جدول 

 

 

ضمن الفئة  %30ونسبة  25-15ضمن الفئة العمرية   %51شكلت  E.coliان نسبة بكتريا  (2)بينت النتائج في الجدول 

شمال في ( 16)اتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه الباحث  .65-46ضمن الفئة العمرية  %19 ونسبة 45-26العمرية 

التي شكلت نسبة  44-25ولم تتفق للفئة العمرية  %54.5شكلت نسبة  24-15غرب أثيوبيا والذي وجد أن الفئة العمرية 

 %52.5شكلت نسبة  E.coli في مدينة كانبور الذي وجد أن (17)  اتفقت نتيجة الدراسة الحالية أيضاً مع الباحث, 45.5%

 .%47.5والتي شكلت نسبة  45-26للفئة العمرية في حين لم تتفق  25-16للفئة العمرية 

 وبحسب السكن E.coliالعينات الموجبة لبكتيريا  (3)جدول 

لنسبة المئوية ا الموجبة عزالتال عدد الفئة العمرية

 عزالت الموجبةلل

    عدد عزالت

E.coli 

ت عزاللالنسبة المئوية ل

 الموجبة

 % 51 51 % 49.6 123 سنة 25-15من 

 % 30 30 %31.85 79 سنة 45-26من 

 % 19 19 %18.55 46 سنة 65-46من 

 % 100 100 %100 248 المجموع

 للعزالت الموجبة النسبة المئوية E.coliعدد عزالت  ةالموجب عزالتلالنسبة المئوية ل عزالت الموجبةال عدد السكن

 %  60 60 % 58.07 144 الريف

 % 40 40 % 41.93 104 المدينة

 % 100 100 %  100 248 المجموع
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في المدينة اتفقت هذه النتائج  %40في الريف و %60شكلت نسبة  E.coliان نسبة بكتريا  (3)أوضحت النتائج في الجدول  

. لوحظ من الجدول % 44.6في المدينة شكلت نسبة  E.coliفي أربيل اذ وجدت أن نسبة ( 18)الباحثة مع ماتوصلت أليها 

في الريف أعلى منه في المدينة ربما يعود السبب في ذلك إلى قلة الرعاية الصحية, وانخفاض  E.coli أعاله أن نسبة بكتيريا 

هرت . أظ(19)الوعي الصحي, والثقافي, وقلة وجود شبكات الماء الصالح للشرب, وكذلك انعدام شبكات الصرف الصحي

 P.v<  0.05نتائج التحليل اإلحصائي عدم  وجود فرقاً معنويّاً 

 وبحسب الحالة االجتماعية E.coliالعينات الموجبة لبكتيريا  (4)جدول 

المعزولة من النساء الحوامل وغير الحوامل وغير المتزوجات شكلت  E.coliان نسبة بكتريا  (4)أظهرت النتائج في الجدول 

في  E.coliالذي وجد ان نسبة ( 20)على التوالي, اتفقت هذه النتيجة مع ما توصل أليه الباحث %17,  %32, %51نسبة 

في النساء غير  E.coli, اما بالنسبة %42وفي فيتنام بلغت  %56وفي أوغندا بلغت  %50النساء الحوامل في السويد بلغت 

في  E.coliالتي وجدت ان نسبة  (13). لم تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت أليها الباحثة%50الحوامل في السويد فقد بلغت 

   P.v< 0.05, أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم  وجود فرقاً معنويّاً  %26.8النساء الحوامل شكلت 

  : E.coli التنميط السير ولوجي لعزالت بكتيريا

  O126  ,26أعطت نتيجة موجبة لألمصال المتعددة التكافؤ E.coliعزلة 100عزلة من مجموع  19أظهرت النتائج ان 

O, O111 ,O119  ,O55  في الشارقة في اإلمارات  (21) ,اتفقت هذه الدراسة مع ما توصل أليه الباحثان%19اي بنسبة

 ,O  26قد أعطت نتيجة موجبة للنمط المصلي  %18.75عزلة وبنسبة  16العربية المتحدة إلى أن ثالث عزالت من أصل 

O111 ,O119  ,O55 من العزالت أعطت نتيجة موجبة  %25.2إلى أن  (22), لم تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت أليها

عدد الحاالت  النسبة المئوية العدد الكلي الحالة االجتماعية

 الموجبة

     عزالت النسبة المئوية
E.coli 

النسبة المئوية  
 E.coli لعزالت 

الحواملنساء ال  162 % 46.29 108 % 30.85 51 51 % 

نساء غير الحواملال  116 % 33.14 81 % 23.14 32 32  % 

تالمتزوجانساء غير ال  72 % 20.57 59 % 16.86 17 17  % 

%70.85 248 %100 350 علمجمو ا  100 100 % 
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من العزالت قد أعطت  %17.1في النجف إلى إن (23) ,كما وجد الباحثO, O111 ,O119  ,O55 26لألنماط المصلية 

 . P.v< 0.05. لم تظهر النتائج  فرقاً معنويّاً O111,O44,O128, O119, O86, O26 نتيجة موجبة لألنماط 

 ختبار حساسية البكتريا للمضادات الحياتية: ا  

ً 16 تجاه  E.coliاختبرت حساسية عزالت    من المضادات الحيوية, لمعرفة نوع االستجابة من خالل قياس قطر منطقة   نوعا

 . (24)التثبيط  ومقارنة النتائج  مع  ما ورد في 

 للمضادات الحيوية E.coli( النسب المئوية لحساسية بكتيريا 5جدول )
  

R=Resistance.                   S=Sensitive.                     I= Intermediate. 

 المضادات الحيوية
E.coli 

 S I R 

Augmentin 0 0 %100 

Ampicillin 8% 0 %92 

Cefotaxime 35% %15 %50 

Tobramycin 80% 0 %20 

Gentamicin 44% % 18 38%  

Nitrofourantoin 24% %9 67% 

Nalidixic acid 35% 6% 59% 

Chloramphenicol 14% 0 86% 

Piperacillin %25 0 75%  

Cefixime 48% 22% 30% 

Ciprofloxacin 60% %5 35% 

Cephalothin 22% 0 78% 

Aztreonam 5% %2 93 % 

Ceftazidime %49 %10 41 % 

Co-trimoxazole % 11 0 %89 

Imipenem 100%  0 0 
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بعض المضادات الحياتية  للمضادات الحيوية,فقد قاومت العزالت E.coli( مقاومة بكتريا 5أظهرت النتائج في الجدول )

في بغداد  (25) , اتفقت هذه النتائج مع الباحث%92بنسبة  Ampicillin ومضاد %100بنسبة  Augmentin كمضاد

تتفق , ولكن نتائج هذه الدراسة لم %98و  Ampicillin  90%لمضاد E.coli مقاومة عزالت  اذ كانت نسبة (26)والباحث 

. كما أظهرت النتائج إلى  %60بلغ   Ampicillinلمضاد  E.coliإذ أكد أن نسبة مقاومة بكتيريا  (27)مع ما ذكره الباحث 

في  (28)واتفقت هذه النتيجة مع ماتوصل إليه الباحث  %50بلغت  Cefotaxime لمضاد E.coliنسبة مقاومة بكتريا  أن

في كربالء  (29)هذه النتيجة مع ماتوصل اليه  لم تتفقو Cefotaxime 42.8%بغداد إلى أن نسبة مقاومة  البكتريا لمضاد 

على التوالي . ربما  %80, %16.1شكل نسبة  Cefotaxime اذ أشاروا إلى أن نسبة مقاومة البكتريا لمضاد ( 30والباحثة )

ي حاجز النفاذية مما يؤدي إلى صعوبة مرور المضاد ووصوله إلى موقع عمله وهو قد يعود سبب المقاومة لحدوث تغيير ف

خاص بالبكتيريا السالبة لملون غرام إذ يحتوي الغشاء الخارجي على قنوات بروتينية تدعى البورين التي تعمل على منع 

 , Tobramycin دراسة للمضادات  كما بلغت مقاومة العزالت قيد ال (.31) دخول المضادات إلى داخل الخلية البكتيرية

Gentamycin, Nitrofurantoin  , Naldixic acid  , Chloramphenicol , Piperacillin ,Cefixime    ,

Ciprofloxacin ,Cephalothin 20%  على  %78و   %35و  %30و  %75و  %86و  %59و  %67و %38و

 للمضادات E.coli مقاومة عزالت  في اربيل اذ كانت نسبة( 32)التوالي. قاربت هذه النتائج مع ما جاءت بها الباحثة 

Tobramycin , Gentamycin, Nitrofurantoin  , Naldixic acid  , Chloramphenicol , Piperacillin, 

Cefixime    ,Ciprofloxacin , Cephalothin  8.4%  ,49.39%  ,91.56%  ,49.39%  ,97.59%  ,67.46% 

 مقاومة عزالت  اذ كانت نسبة (18)على التوالي, نتائج هذه الدراسة تشابه مع الباحثة  61.44%,   26.50%,   36.14%, 

E.coli  للمضاداتAmpicillin , Amoxicillin,Naldixic acid ,Ciprofloxacin, Trimethoprime , 

Chloramphenicol   :على التوالي, أظهرت العزالت مقاومة   %88,   %52,   %40,   %88,   %80,   %96هي

, اتفقت هذه  %89بنسبة  Co-trimoxazoleومضاد  %41بنسبة  Ceftazidime و %93بنسبة  Aztreonamلمضاد 

 Ceftazidim 46.6% لمضاد  E.coliالتي وجدت ان نسبة مقاومة عزالت (33)النتيجة مع ما توصلت اليها الباحثة 

, اما بالنسبة %60التي وجدت نسبته  Aztreonamفي حين لم تتفق معها بالنسبة لمضاد  Co-trimoxazole 81%ولمضاد 

,اتفقت هذه %100جميعها حساسة لها وبنسبة  E.coliفقد كانت عزالت  فلم تظهر أية عزلة مقاومة لهImipenem لمضاد 

, لوحظ ان سبب %100وبنسبة Imipenem لذي وجد ان العزالت حساسة لمضاد في أربيل ا( 34)النتيجة مع الباحث

تجاه عدد من المضادات الحياتية لقدرة هذه المضادات على التغلغل والدخول إلى داخل الخلية  E.coliحساسية عزالت 

البكتيرية أو االرتباط بالخلية البكتيرية, وبالتالي يؤدي ذلك إلى حدوث خلل في النظام األنزيمي للخاليا البكتيرية وبالتالي 

لبعض المضادات قد يرجع ألسباب عدة منها حدوث  E.coliريا حدوث تحلل الخلية وموت البكتيريا, كذلك أن مقاومة بكتي

 طفرة في ألجين المسئول عن الموقع الخاص الرتباط المضاد الحيوي, أو تغير في آليات المقاومة التي تمتلكها هذه البكتيريا

 .  P.v> 0.05. أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي إن هناك فرقاً معنوياً  (36), ( 35)
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