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لمرضى  في الجهاز البولي  Staphylococcus saprophyticusانتشار بكتريا        
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 Staphylococcusرميذذة المكذذوراه العن وديذذة اليذذيم مذذدت ان جذذار جر ومذذة نفذذ ه هذذ د الدراسذذة ل   

saprophyticus   وأ رها في إحداث خمج المجاري البولية في الرجذا  والنسذاو ول ح يذذ هذ ا التذدج  ذم جمذ
عينذذة إدرار وسذذطي مذذن مرنذذ  يعذذانون مذذن ال تذذاب المجذذاري البوليذذة فذذي مس جذذف  الفلوجذذة العذذام مذذن  400

، وزرعذذه هذذ د العينذذاه علذذ  وسذذط المذذاني و   2006/ 30/10-11/4وللفترررا التتتررنا  رر   اوالرجذذا  والنسذذ
ً  عذن اسذ عما  عذدد مذن االخ بذاراه الكيموحيويذة و  Staph 110الملحي الصلب ووسط   API Staphفنذ

د ل أكيد ال جخيص واس عمله طري ة االن جار حو  األقراص الخ بار حساسية عزاله ه د الجر ومذة  جذاد عذد
 المس خدمة عًجاه. مناد حيوي( 11) المناداه الحيا يةمن 

 و لخص أهم الن ائج بما يلي: 
 Staphylococcusرميذة المكذذوراه العن وديذة العزلذة  حمذ  صذفاه جر ومذة  16عذز  و جذخيص  .1

saprophyticus  مذذن مجمذذوال حذذااله امصذذابة مذذ  سذذيادا امصذذابة فذذي النسذذاو 4م لذذه بنسذذبة %
 أك ر من الرجا .

 ن معد  امصابة كانه أك ر في المناطذ الريفية م ارنة بالمدينة.إ .2

(  %87.5كانذه حساسذة للسذيفازيميدين ) Staphylococcus saprophyticusكذ  عذزاله أ   
% االر رومايسذين 81( و %100للنكومايسذين)( ، بينما بنما كانذه هذ د العذزاله م اومذ  %75والريفامبسين )

ه للمناداه  جربة  حييد البًزميداه إن األخيرا  جفر لم اومة ه د الجر ومة % للم بريم في حين أكد75و 
 .الحيا ية
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يعذذرج ال تذذاب المجذذاري البوليذذة و  (.1) أميركذذيدوالر  مليذذار 6يزيذذد علذذ 

(UTI)  بأنذذ  االل تذذاب البذذولي البك يذذريBacteriuria  ا    كذذا ر البك ريذذا

( خليذ  بك يريذ  لكذ  مليل ذر 510(بما ال ي ذ  عذن ويعد وجودها درارامفي 

 .2)) بك يرية اصلب دليً عل  حدوث  امدرارواحد من 
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مسبباه ال تاب المجاري البولية انواال مخ لفة مذن االحيذاو  إن

% مذن 90من  أك ر أنكما  والموجبة لتا.المجترية السالبة لصبغة كرام 

طة نذذذذوال واحذذذذد مذذذذن الكائنذذذذاه سذذذذاة   سذذذذبب بو ال تابذذذذاه المجذذذذاري البوليذذذذ

المجتريذذذذذة و معتذذذذذم ال تابذذذذذاه المجذذذذذاري البوليذذذذذة  حذذذذذدث بسذذذذذبب بك ريذذذذذا 

E.coli  مذذذذن حذذذذااله االل تابذذذذاه الحذذذذادا و %80مذذذذن  أك ذذذذر سذذذذبب  إ 

و مذذذن انذذذواال البك يريذذذا السذذذالبة  (3)ال تذذذاب الم انذذذة فذذذي االنذذذاث  السذذذيما

 و Klebsiellaو Pseudomonasاالخذذرت المسذذببة لتذذ ا المذذر  هذذي 

EnterobacterوSerratia  الم كذذذذذذذذررا  امصذذذذذذذذاباهفذذذذذذذذي  ا ذذذذذذذذرو لتذذذذذذذذا

(Recurrent infection( )4.)  عديذذدا بالبك يريذذذا  إصذذاباهو  حذذدث

( مذذذن حذذذااله ال تذذذذاب 10-%30) أنوجذذذذد  إ الموجبذذذة لصذذذبغة كذذذرام و 

 Staphylococcusالمجذذذذذذذاري البوليذذذذذذذة  حذذذذذذذدث بفعذذذذذذذ  بك يريذذذذذذذا 

saprophyticus  النسذذذذاو  أن( كمذذذذا وجذذذذد 5) امنذذذذاثفذذذذي  بذذذذاألخصو

 أبال تذذاب المجذذاري البوليذذة و يبذذد لإلصذذابةعرنذذة  أك ذذرالحوامذذ   كذذون 

مذذن الحمذذ  و  لذذل  24 األسذذبواللغايذذة  6 األسذذبوالمذذن  امصذذابةمنحنذذي 

الزيادا في حجم  أنلزيادا حجم الم انة م  قلة جد الحالب باالنافة ال  

مذذن  %70مذذن  أك ذذر إنوجذذد و  امدرارالحمذذ  ي لذذ   ركيذذز  مذذنالبًزمذذا 

الذ ي يجذج  النمذو  Glycosuria امدرارسذكر ب  صذابالنساو الحوامذ  

 Estrogensو  Progestinsو الزيذذادا لترمونذذاه  امدرارالبك يذذري فذذي 

ربما يثدي ال  ن صان في قدرا المجاري البولية السفل  عل   امدرارفي 

سذًاله الخابي لبع  يسمح بالنمو االن و هو ما م اومة غزو البك يريا 

 (.6 من البك يريا )

معروفذذذذذذذة بأمرانذذذذذذذية الجتذذذذذذذاز  S.saprophyticusبك يريذذذذذذذا 

مذذذذذن  األخذذذذذرت األنذذذذذواالفذذذذذي حذذذذذين وجذذذذذود ال سذذذذذاطر مذذذذذن غيذذذذذر البذذذذذولي 

عزلذذه طبيذذا مذذن مرنذذ  راقذذدين فذذي المس جذذف   Staphylococcusأ 

نو  (. 7المذذراجعين )فنذذً عذذن الذذ ين  ونذذ  لتذذم قسذذاطر  وجذذود هذذ د  ا 

خلية بك يرية حية/مليل ر  كون كافية 510ة بالعدد البك يري حواليالجر وم

لحذذذدوث االصذذذابة لل نذذذاا البوليذذذة    واجذذذد هذذذ د البك يريذذذا فذذذي متبذذذ  النسذذذاو 

 الكيمذاويبك را ، و  ناو  الترمونذاه و اسذ عما  المذواد البديلذة و العذً  

  إو  خذذذرل ال نذذذاا البوليذذذة  ذذذثدي الذذذ  حصذذذو  االصذذذابة بتذذذ د البك يريذذذا 

من الخًيا الجلدية و  أك ر ل صذ عل  الخًيا الطًئية ألحلي  االنسان 

كذذ لل  سذذبب ال تذذاب جذذغاج ال لذذذب و ال تذذاب البروسذذ اه فذذي الرجذذذا  و 

ال تذذاب االحليذذ  الذذ ي ين  ذذ  جنسذذيا و قذذد  ن جذذر هذذ د البك يريذذا فذذي الذذدورا 

 Bacterimia. (8)الدموية و  سبب  جر م الدم 

  نسذذذذذذب م اومذذذذذذة هذذذذذذ د الجر ومذذذذذذة حذذذذذذو  أجريذذذذذذهوفذذذذذذي دراسذذذذذذة 

لل  راسايكلين  6% جاد البنسلين و  3%كانه  أنتالمناداه الحياا وجد 

 ميذذذزه عذذذزاله هذذ د البك يريذذذا بكونتذذذا  فذذذي حذذينلًير رومايسذذين  15%و 

حساسذذذذذذة للجن امايسذذذذذذين و الريفذذذذذذادين و الكلندامايسذذذذذذين و السذذذذذذيفالو ين و 

 يريا من الع ر لت د البك 80-90%نسبة  أنكما وجد  . (9)ال رايمي وبريم 

المألوفذذة  األعذذرا ومذذن  . (10)حساسذذة الذذ  االمبسذذلين و ال  راسذذايكلين 

 وبال تذذاب المجذذاري البوليذذة ببك يريذذا المكذذوراه العن وديذذة الرميذذة  لإلصذذابة

و هذذ ا  (Hemorrhagic cystitis)ف ذذرا العذذً  هذذو نزيذذج الم انذذة  فذذي

م انذذذة و هذذذ ا يحذذذدث فذذذي جذذذديدا قذذذد حذذذد ه فذذذي ال أنذذذرار أنيذذذد  علذذذ  

  (11)  أينا المصاب بت د الجر ومة امنسان

 

 طرائق العمل.

 حسذذذذذذبال ياسذذذذذذية ال  بذذذذذذيط  وأقطذذذذذذارالمنذذذذذذاداه الحيا يذذذذذذة المسذذذذذذ عملة     

(NCCls, 2002). 

 collection of information and والعينذذاه جمذ  المعلومذذاه  

specimens . 

العينذاه  أخذ همن المرن  ال ين  إماعل  المعلوماه  حص  

( وقذد  نذمنه medical record) سجً تم الطبيذ من  أومنتم مباجرا 

 ال الية : األموره د المعلوماه 
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 والعً . األعرا  أو اريخ الحالة  وجنس ، اسم المري ، عمرد و 

مذن المرنذ   midstreamوسطي  إدرارعينة  400 جمعه

مذذن الراقذذدين  (UTIال تذذاب الجتذذاز البذذولي ) أعذذرا الذذ ين يعذذانون مذذن 

الذ ين يراجعذون العيذادا االس جذارية وحسذب رأي الطبيذب  أوفي الردهذاه 

مذذن  لمذذدال سذذن ( 65-1) األعمذذارالمخذذ ص أو االخ صاصذذي ولمخ لذذج 

مع مذة  اه  أنابيذب لل في  جمعه العيناه إ  2006/ 11/4-30/10

المخ بر وبواق   إل ون له مباجرا  بأرقام األنابيبغطاو محكم  م علمه 

 من ك  مري . رملي ل ( 5-10)

 

 (:Urine analysis) اإلدرارتحليل 

 الصفاه المخ برية اآل ية: درسه 

أ. الصذذفاه المتتريذذة: م  لذذل عنذذد اسذذ ًم العينذذة وقذذد جذذمله الصذذفاه 

 المتترية للعينة اللون وال وام.

 ب. الفحص المجتري للكجج عن الخًيا ال يحية:

النبذ  المركذزي وبسذرعة جتذاز لالعينذاه المسذ لمة فذي  عرنه 

قطذذذذذذرا مذذذذذذن الراسذذذذذذب  وأخذذذذذذ ه( دقذذذذذذائذ 5( دورا /دقي ذذذذذذة لمذذذذذذدا )3000)

(Deposit( بعذذد طذذرر الراجذذذح وفحصذذه  حذذه قذذذوا  كبيذذر )مذذذرا 400 )

 .والخًيا األخرت (pus cells) ال يحللكجج عن خًيا 

 (:Bacterial cell count . عدد الخًيا البك يرية )

( وكما  كر McFarland standard countطري ة ) ا بعه 

نسذذبة النبيذذه  أن إ ( لحسذذاب عذذدد الخًيذذا البك يريذذة فذذي العينذذاه 2فذذي )

 إ ا أمذذاخليذذة /مذذ (  410 -210( مذذا بذذين )Normal floraالطبيعذذي )

 ( ف عد البك يريا مرنية .510 جاوز العدد )

 :األخرتوالمسبباه  S. Saprophyticusعز  و جخيص جرا يم 

زرعيذذة  أوسذاطاقذ  مذذن العينذة وزرعتذا علذ  اخذ  ملذح حل ذة الن 

الذذذذدم ،وسذذذذط المني ذذذذو  الملحذذذذي ووسذذذذط المذذذذاكونكي(  ذذذذم  أكذذذذارمخ لفذذذذة )

( سذاعة ولغذر  24( مئذوي لمذدا )37الزرعية بدرجذة ) األوساطحننه 

  جخيص العزاله البك يرية النامية ف د درسه :

 وجذذمله الصذذفاه العامذذة للمسذذ عمراه الناميذذة ال ذذي الخصذذائص الزرعيذذة:

 جمله اللون، والحجم، ومخاطية ولمعان المس عمرا.

فحصذذذذه الخًيذذذذا البك يريذذذذة مجتريذذذذا  لمًحتذذذذة و : الخصذذذذائص المجتريذذذذ 

العزاله البك يرية  وحفتهجكلتا وطري ة  جمعتا واس جاب تا لصبغة كرام.

الحاوية عل  وسط ن يذ  ال لذب  األنابيبلكي  س خدم الح ا  بواسطة  ل يح 

كً حسذب عوامذ  ال جربذة المنفذ ا و اسذ عمله  ائياوحلله إحص والدماغ.

 ( .12حسب ما جاو بذ) و المًئمة حي ما  طلب  لل امحصائيةالطري ة 

 والمناقجةالن ائج 

 (400)علذذ   أجريذذهن ذذائج العذذز  و ال جذذخيص ال ذذي  أتتذذره

مس جذف  الفلوجذة  إلذ مأخو ا من مرنذ  راقذدين و مذراجعين  إدرارعينة 

مذذن الريذذج ال ذذي جذذمل تا الدراسذذة. وان  آخذذرينينذذة و العذذام مذذن مركذذز المد

بعذذ   لذذل العينذذاه  ح ذذوي علذذ  عذذزاله بك يريذذة  حمذذ  بعنذذتا صذذفاه 

العائلذذة المعويذذة  أفذذراد حمذذ  صذذفاه بعذذ   أخذذرتالمكذذوراه العن وديذذة و 

فنً عن الزوائج الزنجارية و الفطرياه و بناو عل  مجم  الفحوصاه 

علذذذ  هذذذ د  أجريذذهه الكيموحيويذذذة ال ذذذي الزرعيذذة و المجتريذذذة و االخ بذذارا

 : اآل يةالعزاله ف د حص  عل  الن ائج 

 

 S.saprophyticusعزل وتشخيص بكتيريا 

عزلذذذة بك يريذذذة  (16) أنن ذذذائج العذذذز  و ال جذذذخيص  أتتذذذره 

صفراو اللون عل  وسط المذاني و  الملحذي  إل مس عمراه بيناو  أعطه

وديذذذة ال ر يذذذب موجبذذذة خًياهذذذا كرويذذذة عن  أنبينذذذه و الصذذذلب فذذذي حذذذين 

ن ذذائج االخ بذذاراه الكيموحيويذذة المخ لفذذة علذذ   أتتذذرهلصذذبغة كذذرام كمذذا 

الذذذ جلط و سذذذالبة  إنذذذزيم إن ذذذا سذذذالبة جميعتذذذا الخ بذذذار  أنتذذذا لذذذل العذذذزاله 

الخ بذذاراه االوكسذذيديز و  حلذذ  الذذدم و اخ ذذزا  الن ذذراه و  مييذذ  الجً ذذين 
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هذذ د العذذزاله م اومذذة  أبذذدهاليذذوريز، كمذذا  من ذذا فذذي حذذين كانذذه موجبذذة 

جميذذذذ  هذذذذ د  إنالن ذذذذائج  أتتذذذذرهو Novobiocin للمنذذذذاد الحيذذذذوي 

العذذذذذذذذزاله غيذذذذذذذذر م حركذذذذذذذذة و  سذذذذذذذذ طي  النمذذذذذذذذو فذذذذذذذذي  ركيذذذذذذذذزاه ملحيذذذذذذذذة 

 .م 45و15( فنً عن قدر تا في النمو في درجة حرارا 10%و%15)

هذذذ د العذذذزاله  ما ذذذ  فذذذي صذذذفا تا البك ريذذذا العن وديذذذة  أنوجذذذد 

( يونذذذذذذذذذح ن ذذذذذذذذذائج هذذذذذذذذذ د 1و الجذذذذذذذذذدو  ) S.saprophyticusالرميذذذذذذذذذة 

و قذد  هذ د الن ذائج Api staph أجذرطةاالخ بذاراه كمذا أكذده اخ بذاراه 

عذذذزاله المكذذذوراه العن وديذذذة الرميذذذة قذذذد عزلذذذه مذذذن  أنالن ذذذائج  أتتذذذره

اخ بذذذذار مربذذذذ  كذذذذاي لحسذذذذن  إ  بذذذذينو لكذذذذً الجنسذذذذين  األعمذذذذارمخ لذذذذج 

 ذذذذر بط بالفئذذذذة  بةامصذذذذا إنالمطاب ذذذذة بذذذذين ال ذذذذيم المجذذذذاهدا و الم وقعذذذذة 

عمريذذة الفئذذاه ال أعلذذ سذذنة  16-30العمريذذة و قذذد سذذجله الفئذذة العمريذذة 

( و 9وكذان مجمذوال العذزاله فذي هذ د الفئذة العمريذة )  امصذابةنسبة في 

 S.saprophyticus%( مذن مجمذوال عذزاله 56.25 م   نسبة قذدرها )

مذن  أمذا%( 66.66ف د كانه ) األكبر امناثو كانه نسبة العزاله من 

%( و عل  العمذوم ف ذد لذوحت زيذادا نسذبة عذز  25ال كور فكانه  م   )

 إ مذذا قورنذذه بالنسذذبة المعزولذذة مذذن الذذ كور  إ ا امنذذاثهذذ د البك يريذذا مذذن 

عزلذذة فذذي حذذين  12 امنذذاثبلذذم مجمذذوال العذذزاله الكليذذة ال ذذي عزلذذه مذذن 

عذذذذزاله ف ذذذذط مذذذذن الذذذذ كور و مذذذذن المعلومذذذذاه ال ذذذذي  ذذذذم  4حصذذذذ  علذذذذ  

مذذذذن المرنذذذذ  عذذذذدم وجذذذذود عوامذذذذ  مسذذذذاعدا لحذذذذدوث  الحصذذذذو  عليتذذذذا

بتذذذذذ د البك يريذذذذذا م ذذذذذ  اسذذذذذ عما  ال سذذذذذاطر و الكور يزونذذذذذاه و  امصذذذذذابة

 .( 2)جدو   السرطانية و غيرها األمرا 

 

 أخرىبكتيرية  أنواععزل وتشخيص 

ن ائج ه د الدراسذة عذز  و  جذخيص انذواال أخذر مذن  أتتره 

( عزلذذذذذذذة و بنسذذذذذذذبة 15بلغذذذذذذذه ) S.aureusالمكذذذذذذذوراه العن وديذذذذذذذة مذذذذذذذن 

%( ال ذذذي 1.75( عذذذزاله و بنسذذذبة )7) S.epidermidis%( و 3.75)

 أنذواال( كمذا عزلذه و جخصذه 3بالجذدو  ) إليتا  ميز بالصفاه المجار 

هذذي  E.coliمذذن حذذااله ال تذذاب المجذذاري البوليذذة و كانذذه بك يريذذا  أخذذرت

%( مذذن مجمذذذوال العذذذزاله و قذذذد  ذذذم 60و بنسذذذبة ) امصذذذاباهالسذذائدا فذذذي 

من بك يريذا العائلذة المعويذة م ذ  الكليبسذيً و الم  لبذاه  أخرت أنواالعز  

و االن يروبك ر ك لل عزله الزوائذج الزنجاريذة  كمذا مونذح فذي الجذدو  

مذذن البك يريذذا  م لذذل الصذذفاه الموجذذودا فذذي الجذذدو   األنذذواال( و هذذ د 4)

(3. ) 

 

 حسب الموقع الجغرافي اإلصاباتتوزيع 

ببك يريذا المكذوراه  امصذاباهمعتم  أنن ائج الدراسة  أتتره 

العن وديذذة الرميذذة فذذي حذذااله ال تذذاب المجذذاري البوليذذة فذذي مدينذذة الفلوجذذة 

% فذذي 75م لذه نسذبة  إ ونذواحيتا كانذه بذذين مرنذ  المنذاطذ الريفيذذة 

حذذين كانذذه نسذذبة المرنذذ  فذذي المدينذذة الذذ ين عزلذذه مذذنتم هذذ د البك يريذذا 

 األخذذرتلمجمذ  البك يريذا  أعلذ  إصذذابةو نسذب  أعذداد% كمذا سذجله 25

بين اخ بار مرب  كاي لحسن المطاب ة بذين  إ في عيناه المناطذ الريفية 

سذجله  ذر بط بذالموق  الجغرافذي و  امصذابة إنال ذيم المجذاهدا و الم وقعذة 

عزلذذذذذة  195ف ذذذذذد حصذذذذذ  علذذذذذ   إصذذذذذابةحذذذذذااله  أعلذذذذذ  E.coliبك يريذذذذذا 

E.coli  مجمذذذوال  مذذذن 81.25مذذذن المنذذذاطذ الريفيذذذة حيذذذث جذذذكله نسذذذبة

البك يريذذا المعزولذذة فذذي  أنذذوااللكذذ   50%العذذزاله لتذذ د البك يريذذا و نسذذبة 

 أمذذذاعزلذذذة مذذذن البك يريذذذا نفسذذذتا مذذذن المدينذذذة  45حذذذين  ذذذم الحصذذذو  علذذذ 

 16عزلذذة موزعذذة علذذ   46بك يريذذا الكليبسذذيً ف ذذد كذذان مجمذذوال العذذزاله 

عزلذة  30فذي الريذج ف ذد كانذه  أمذا% 34.78عزلة من المدينة و بنسذبة 

 إ عزلذة  29% و كانه بك يريا الزوائذج الزنجاريذة بعذدد 65.21بنسبة  و

عزلذة و  17من الريج كانذه  أماعزلة من المدينة  12 م الحصو  عل  

 إن( و يتتذذذذر مذذذذن الن ذذذذائج 5جذذذذدو  ) األخذذذذرت األنذذذذواالهكذذذذ ا فذذذذي بذذذذاقي 

 مما في المناطذ المدنية . أعل في المناطذ الريفية هو  امصاباه
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  Urine analysis لإلدرار لمجهريأنتائج الفحص 

المجذذذمولة بالدراسذذذة فحصذذذا مجتريذذذا  امدرارفحصذذذه عينذذذاه 

عذدد الخًيذا  أنو  بذين  (Pus cells)للبحث عن وجود الخًيا ال يحيذة 

ة  يجذذالخًيذذا ال يحيذذة بتتذذور نوار ذذبط وجذذود ( فذذي الح ذذ  2-9 ذراور بذذين)

حيذة الخًيذا ال ي( مذن 2-9العذدد ) موجبة من الفحص البك ريولذوجي وبلذم

نسذبة مذن العينذذاه ال ذي عزلذه مذن المكذوراه العن وديذذة  أعلذ   ذرن مذ  م

 (6)جدو  الرمية.

الحساسذذذذذية للمنذذذذذذاداه الحيويذذذذذذة لعذذذذذزاله المكذذذذذذوراه العن وديذذذذذذة الرميذذذذذذة 

 المعزولة.

عزلذذة مذذن بك يريذذا  16لذذذ 19بينذذه ن ذذائج الحساسذذية بحسذذب طري ذذة      

 أن (7جذذذذذدو  )منذذذذذادا حيويذذذذذا  11المكذذذذذوراه العن وديذذذذذة الرميذذذذذة  جذذذذذاد 

عم  و قذذد اسذذ  Novobiocinجميعتذذا م اومذذة للمنذذاد الحيذذوي العذزاله 

المنذاد  إلذ  جخيصية و ك لل كانه العزاله جميعتا م اومة  ألغرا 

% و االر رومايسذين بدرجذة  انيذة حيذث كانذه 100لنكومايسين و بنسذبة 

يم و بنسذذبة % و جذذاو بعذذدا المنذذاد  رايمي ذذوبر 81.25نسذذبة الم اومذذة لذذ 

 المناد  أما% 50% و من  م السيفالو ين و بنسبة م اومة 75

السذذذف ازديم ف ذذذد كانذذذه المكذذذوراه العن وديذذذة الرميذذذة  اه حساسذذذية كبيذذذرا 

  حساسية جيدا  جاد أبده% و 87.5ا جاه  و بنسبة 

% 62.5% و االمبسذلين 68.75% و االموكسذلين75الريفادين و بنسبة 

  % .56.25اميسين بنسبة و السيفو اكسيم و الجن 

أن المكذذوراه العن وديذذة الرميذذة هذذي جذذزو مذذن الفلذذورا الطبيعيذذة 

و خارجذذذذذ  و عنذذذذد  ذذذذذوفر التذذذذذروج المًئمذذذذذة م ذذذذذ   امنسذذذذذانفذذذذي جسذذذذذم 

انخفا  بالجتاز المناعي للجسم و ال لوث بت د الجذرا يم و بجذرال عاليذة 

من  %4و قد كانه نسبة ه د البك يريا  (13 ) امصابة حدث  أنيمكن 

 أن إال، (1)مجمذذوال العينذذاه المفحوصذذة و هذذ د النسذذبة قريبذذة لمذذا  كذذرد 

بتذذذذ د  امصذذذذابةنسذذذذبة  أن( مذذذذن 14هذذذذ د الدراسذذذذة  خ لذذذذج مذذذذ  مذذذذا  كذذذذرد )

 %( في عيناه االدرار .22.7البك يريا قد بلغه )

هذذذذذ د البك يريذذذذذا لتذذذذذا ميذذذذذ  عذذذذذا  لًل صذذذذذاذ علذذذذذ  الخًيذذذذذا  إن

حالذذذة خًيذذذا الذذذدم و الجلذذذد و  لذذذل ممذذذا فذذذي  أك ذذذرالتتاريذذذة لل نذذذاا البوليذذذة 

الذذذ ي يعذذذد عذذذامً متمذذذا فذذذي  Lepotechoic acidالم ًكتذذذا حذذذام 

واخ ذذذذراذ  (Invasive Factor)عمليذذذذة الغذذذذزو لتذذذذ د البك يريذذذا  إحذذذداث

وجذذود  أسذذبابالطًئيذذة لل نذذاا البوليذذة و قذذد يكذذون هذذ ا هذذو احذذد  األنسذذجة

م ًكتذا ال لذل  يعذودد و قذ  .(15 ) ريا في ال ناا البوليةعزاله ه د البك ي

الموجبذذذ  لصذذذبغة جعلتذذذا فذذذي م دمذذذة البك يريذذذا   (Genome)مذذذادا ورا يذذذة 

كمذذذذا ان وجذذذذود مذذذذادا  (13)ال ذذذذي  سذذذذبب ال تابذذذذاه الجتذذذذاز البذذذذولي  كذذذذرام

(SGG)Sialasyl Glactosyl Globoside   عل  سطح خًيذا الكليذة

البذولي و ال ي  عذد مذن المسذ  بًه الفعالذة للبك يريذا ال ذي  صذيب الجتذاز 

ال ذذي يع  ذذد  HBD.1 (Human beta-defensin.1)كذذ لل قلذذة مذذادا 

ممذذا  امنذاث عمذ  بصذورا طبيعيذذة عمذ  المنذاد الحيذوي عنذذد بعذ   أنتذا

 فاعًه  إنبت د البك يريا كما  لإلصابةزيادا ال حسس الورا ي  إل يثدي 

زيذذذذادا  إلذذذ المسذذذ عملة يذذذثدي  األدويذذذةالحساسذذذية نذذذد بعذذذ  المذذذراهم و 

يمكن ان  دخ  البك يريا مذن خذً   ا االل تاب في الجتاز البولي حدوث 

الجذذذرور الصذذذغيرا و الخذذذدول فذذذي بطانذذذة المتبذذذ  فذذذي النسذذذاو الحوامذذذ  و 

دراسذ نا الحاليذة هذ د  أكدهالم زوجاه و ما يرافذ  لل من  دخًه و قد 

%( كانذذذه مذذذن 75بلغذذذه ) امنذذذاثنسذذذبة عاليذذذة مذذذن  إننجذذذد  إ الح ي ذذذة 

 بت د البك يريا . امصابةحااله 

لًخ ًفذاه ال جذريحي  بذين الرجذا  والنسذاو يكون  أنو يمكن  

المر فعذة بذين  امصذاباه الذدور األكبذر فذيالذ كر  انف فنً عن العوام  

عمذا يحذدث  امنذاثزيادا حدوث ال تاب المجاري البوليذة فذي  أنالنساو، و 

لي للجنسذين في ال كور هو نا ج عذن اخ ًفذاه  جذريحية فذي الجتذاز البذو 

و كذذ لل جفذاج المنط ذة المحيطذذة  امنذاثقصذر طذو  االحليذذ  فذي  ان إ 
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بف حذذذذة االحليذذذذ  الخارجيذذذذة عنذذذذد الذذذذ كور و الخذذذذواص الم اومذذذذة للبك يريذذذذا 

لسذذذوائ  البروسذذذ اه عنذذذد الرجذذذا  ال ذذذي  سذذذتم كلتذذذا فذذذي انخفذذذا  نسذذذبة 

 .(  (16 المجاري البولية عند الرجا  بال تاب امصابةحدوث 

الن ذذائج الحاليذذة ان العينذذاه ال ذذي  ذذم جمعتذذا مذذن  أتتذذرهكمذذا 

المرنذذذ  بصذذذورا عامذذذة جميعتذذذا و ال ذذذي عزلذذذه منتذذذا بك يريذذذا المكذذذوراه 

 قد اح وه علذ  نسذبة عاليذة مذن الخًيذا امناثالعن ودية الرمية والسيما 

ال يحيذذة و هذذ ا يذذد  علذذ  حذذدوث ال تذذاب حذذاد فذذي ال نذذاا البوليذذة و وجذذود 

الخًيذذذذا ال يحيذذذذة مذذذذ  كريذذذذاه الذذذذدم البينذذذذاو يذذذذد  علذذذذ  حذذذذدوث تذذذذاهرا 

Pyuria  مذذذ  تذذذاهرا  أحيانذذذاال ذذذي كانذذذه م راف ذذذةHematuria  وجذذذود(

 األعذذرا تاهر ذذان مذذن كريذذاه الذذدم الحمذذراو فذذي االدرار( . و ها ذذان ال

كمذذا بينذذه الدراسذذة  ،(2) المرنذذية المصذذاحبة الل تذذاب المجذذاري البوليذذة

فذذذي الجتذذذاز  امصذذذاباهالمنذذذاطذ الريفيذذذة كانذذذه فيتذذذا نسذذذبة  إنالحاليذذذة 

 لذ  العديذد أجذارالبك يريذة و هذ ا ي فذذ مذ  مذا  األنذواالالبولي عالية وبك  

 أ ذذرادية و ال  افيذذة للتذذروج االج ماعيذذة و االق صذذا أنمذذن البذذاح ين مذذن 

المنذاطذ الجغرافيذة  بذاخ ًجالجتاز البولي و  إصاباه إحداثمتما في 

 . (( 12التروج الصحية للمرن و 

البك يريذذذة كانذذذذه قذذذذد  األنذذذذواالالعديذذذد مذذذذن  إننسذذذ طي  ال ذذذذو  و 

كانذذذذذه هذذذذذي  E.coliبك يريذذذذذا  إنال تابذذذذذاه المجذذذذذاري البوليذذذذذة و  سذذذذذببه

بتذذذ د  امصذذذابةيذذذث بلغذذذه نسذذذبة ح األخذذذرت األنذذذواالمذذذن  األك ذذذرالمسذذذبب 

و هذذ ا ي فذذذ مذذ  مذذا  كذذرد اغلذذب  امصذذاباه% مذذن مجمذذوال 60البك يريذذا 

بلغذذه  إ فذذي الريذذج عاليذذة جذذدا  امصذذاباهو كانذذه  (23 ,1)البذذاح ين 

االن جذذار الواسذذ  لتذذ د البك يريذذا فذذي  إلذذ و السذذبب قذذد يعذذود  (%81.25)

مناداه الحيا ية و داخ  جسم  و ك لل  طور م اوم تا لل امنسانبيئة 

ن يجة لًسذ عما  المفذرط و غيذر الرجذيد للمنذاداه الحيا يذة و  عذد هذ د 

و فذي متبذ  النسذاو ممذا  امنسذان أمعذاوالبك يريا من الفلورا الطبيعية فذي 

المجرت البولي عند  وافر التروج المًئمة و عوامذ   إل يست  ان  التا 

  االل صذاذ و م اومذة وك لل ام ًكتا عوام  نذراوا م ذ ,نعج المناعة

بتذذ د البك يريذذا كبيذذرا  امصذذاباهكلتذذا  جعذذ   (13 )م عذذددا للمنذذاداه 

و من نمنتا الفطريذاه ال ذي  األخرتك لل  م عز  العديد من المسبباه 

 سذبب  أنو ممذا يسذاعد هذ د الفطريذاه علذ   (3.5%)كانه  م ذ  نسذبة 

تبذ  بعذ  في الجتاز البولي هو وجودها بصورا طبيعيذة فذي م األمرا 

 النساو و عند  وافر التروج المًئمة  سبب المر  .

ة عمومذذذا فذذذي عذذذً  ال تذذذاب عملالمنذذذاداه الحيا يذذذة المسذذذ  إن

 ال ي يمكن امدرارالمجاري البولية  كون قادرا للوصو  ب راكيز عالية في 

 . (1)يكون لتا  أ ير كبير عل  البك يريا المسببة للمر   أن

 أنه ال ذذي  ذذم الحصذذو  عليتذذا نجذذد ومذذن ن ذذائج الفحذذص للعذذزال

كذ  العذزاله الجر وميذذة كانذه م اومذذة للمنذاد الحيذذوي لنكومايسذين بنسذذبة 

و آليذذة عمذذ  هذذذ ا المنذذاد الحيذذذوي هذذي باالر بذذذاط مذذ  الوحذذذداه  %100

للرايبوسذذذوم فذذذي الخليذذذة البك يريذذذة و  سذذذ طي  هذذذ د البك يريذذذا  50Sالفرعيذذذة 

  ذذذذوم بطرحذذذذة  أنن فأمذذذذا م اومذذذذة المنذذذذاد الحيذذذذوي هذذذذ ا بوسذذذذاطة طذذذذري  ي

الذذ ي  (Mefe)الذذ ي يجذذفر لذذ  بوسذذاطة جذذين  Effluxبوسذذاطة عمليذذة الذذذ

ح الخليذة البك يريذة و هذ د العمليذة  مذن إلذ المناد الحيذوي  إزالةين ج عن  

 الطري ذذة ال انيذذة للم اومذذة فتذذي أمذذاالبك ريذذا م اومذذة م وسذذطة لتذذ ا العذذً  

وين ج عنتا  (ermB)ين و ال ي يجفر لتا بواسطة الج (MLSB)تاهرا 

 (Adenine Residue) حوير فذي وقذ  التذدج مذن م يلذة  فالذة االدنذين 

 Macrolidesبمذذذذذذذذذذذذا يمذذذذذذذذذذذذنح م اومذذذذذذذذذذذذة للذذذذذذذذذذذذذ rRNAللذذذذذذذذذذذذذ (23s)فذذذذذذذذذذذذي 

 .Strcptogramin-b (MLS) ( 17)و Linosamideو

و ه ا ينطبذ عل  المناد الحيوي االر رومايسذين حيذث نجذد  

ف ذذذذذد سذذذذذجله نسذذذذذبة م اومذذذذذة  أينذذذذذانسذذذذذبة الم اومذذذذذة كانذذذذذه مر فعذذذذذة  أن

و  عمذذذ  هذذذ د المنذذذاداه فذذذي ال ذذذداخ  مذذذ   كذذذوين سًسذذذ   (%81.25)

 البب ايد و بال الي عذدم  كذوين البذرو ين الذًزم للخليذة البك يريذة  ذم ق لتذا  

امذذذذذذا فيمذذذذذذا يخذذذذذذص ال رايم يبذذذذذذريم فأنذذذذذذ  يعمذذذذذذ  علذذذذذذ    بذذذذذذيط انذذذذذذزيم  ((18
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Dihydrofolic acid (DHF)reductase   ويذذ  الذذ ي ي ذذوم ب ح

Dihydrofolic acid   الذذ(THF) Tetrahydrofolic acid  و

ين ج عنة   بذيط  خليذذ االحمذا  النوويذة و قذد كانذه نسذبة الم اومذة لذ  

و هذذذذذذذذذذذ ا ربمذذذذذذذذذذذا يكذذذذذذذذذذذون نا جذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذن  غيذذذذذذذذذذذر فذذذذذذذذذذذي انذذذذذذذذذذذزيم  (%75)

Dihydrofolatereductase  ال ي يثدي ال  اخ زا  االلفة لل رايم بريم

ف ذد كانذه العذزاله جميعتذا  Novobiocinامذا المنذاد الحيذوي  (19 )

و هذذو يعمذذ  علذذ    بذذيط بنذذاو الجذذدار الخلذذوي  100%م اومذذة لذذ  بنسذذبة 

ل صذذني  البب ايذذدوكًيكان و يسذذ طي  النفذذا   األولذذ حيذذث ي ذذبط الخطذذواه 

بفعاليذذة فذذي الغجذذاو السذذاي وبًزمي و ال يسذذ خدم هذذ ا المنذذاد كعًجذذاه 

العذز   ألغذرا و يس خدم ف ط  لًنسان او الحيوان و لل لسمي ة العالية

امذا السذيفالو ين  (20 )و ال جذخيص لبك يريذا المكذوراه العن وديذة الرميذة 

للسيفالوسذذبوريناه فأنذذة  و طيذذج نذذيذ و ي ذذاوم  األو و هذذو مذذن الجيذذ  

بوسذذاطة ان ذذا  انذذزيم البي ذذاالك ميز الذذ ي يذذث ر علذذ  فعاليذذة هذذ ا المنذذاد 

 أن ذذاوم الم يسذذلين  سذذ طي  كذذ  السذذًاله ال ذذي   أنالحيذذوي حيذذث وجذذد 

السيفو اكسذذذيم ف ذذذد كانذذذه نسذذذبة  أمذذذا (20 )  ذذاوم هذذذ ا المنذذذاد الحيذذذوي 

و  نجذذأ الم اومذذة لتذذ ا المنذذاد مذذن خذذً  ان ذذا   43.75%الم اومذذة لذذ  

 Extended spectrumالبك يريا النزيماه الب االك ميز واسعة الطيذج 

B-lactamase والسيما انزيم الذ(Cefotaximase)  ي ي ذوم ب حطذيم ال

المنذذذاد الحيذذذوي و قذذذد كانذذذه نسذذذبة الم اومذذذة نفسذذذتا للجن امايسذذذين الذذذ ي 

عملذذذذ  ي ذذذذوم مذذذذن  إنحيذذذذث  Aminoglycosidesيعذذذذود الذذذذ  مجموعذذذذة 

 (70s)للرايبوسذذذوماه  (30s)خذذذً  ا حذذذادد كليذذذا مذذذ  الوحذذذداه الفرعيذذذة 

وحذذدا تا الفرعيذذذة  أو (80s)ف ذذط مذذذن غيذذر ان يذذذث ر علذذ  الريبوسذذذوماه 

هذذذ ا المنذذذاد ي ذذذداخ  مذذذ  وتذذذائج  أن إ الراقيذذذة  األحيذذذاوا فذذذي الموجذذذود

ال راكيذذب الخلويذذة للرايبوسذذوماه فيوقفتذذا عذذن العمذذ  ممذذا يذذثدي الذذ  ق ذذ  

وهي  37.5%االمبسلين ف د كانه نسبة الم اومة ل   أما (21 )البك يريا 

بحذذذدود  لذذذث العذذذزاله و قذذذد كانذذذه هذذذ د البك يريذذذا جميعتذذذا حساسذذذة لتذذذ ا 

ي اال ان االسذذذ عما  المفذذذرط لذذذ  ربمذذذا حفذذذز البك يريذذذا علذذذ  المنذذذاد الحيذذذو 

حصذو  طفذرا  أو (TEM-1) إنذزيمالب ذاالك ميز و  حديذدا  إنزيمذاه إن ا 

االموكسلين  أما (Moellering,2000)اك ساب بًزميد م اوم  أومعينة 

 قدر ذذذذ الذذذذ ي ي جذذذذاب  مذذذذ  االمبسذذذذلين مذذذذن حيذذذذث الفعاليذذذذة مذذذذ  اخ ًفذذذذاه 

مذذذن االمبسذذذلين و كذذذ لل ال ي ذذذداخ  مذذذ   أك ذذذرعة الذذذدم بسذذذر  إلذذذ للوصذذذو  

الغ او الموجذود فذي المعذدا و نفا ي ذ  السذريعة للمذادا المخاطيذة ف ذد كانذه 

المنذذذذذذذذاد الحيذذذذذذذذوي  أمذذذذذذذذانسذذذذذذذذبة الم اومذذذذذذذذة لذذذذذذذذ  اقذذذذذذذذ  مذذذذذذذذن االمبسذذذذذذذذلين 

(Rifampicin)   النوويذذذذذة مذذذذذن  األحمذذذذذا فعملذذذذذة ي حذذذذذدد ب  بذذذذذيط صذذذذذن

حيث  حدث الم اومة  (RNA Polymerase) امنزيماالر باط بجدا م  

بوسذذاطة الطفذذراه الكروموسذذومية  امنذذزيملتذذ ا المنذذاد مذذن  غيذذر فذذي هذذ ا 

 25%وقد كانذه الم اومذة لتذ ا المنذاد الحيذوي  (22 )للعزاله البك يرية 

عذذذذذذً  ف ذذذذذذد كذذذذذذان المنذذذذذذاد الحيذذذذذذوي  أفنذذذذذذ  أمذذذذذذاو هذذذذذذي نسذذذذذذبة جيذذذذذذدا 

Ceftazidime اليذذة و هذذو مذذن الجيذذ  ال الذذث للسيفالوسذذبوريناه و  و فع

و قذد  كذون العذزاله الم اومذة  12.5%عالية وقد كانه نسبة الم اومة ل  

لت ا المناد هي من العزاله المن جة بصورا مس مرا النذزيم البي ذاالك ميز 

 الكروموسومي .

  ذذاوم كذذ   أنالعذذزاله البك يريذذة لذذم  سذذ ط   أنومذذن هذذ ا نجذذد 

حيذذذذث الزا  المك سذذذذبة  أو أصذذذذًالموجذذذذودا  آليا تذذذذاالمنذذذذاداه بواسذذذذطة 

 أوهنالذذل عًجذذاه لتذذا  ذذأ ير فعذذا  علذذ  هذذ د العذذزاله مذذن   بذذيط نموهذذا 

عذذذذزاله المكذذذذوراه العن وديذذذذة  أنالدراسذذذذة الحاليذذذذة  أتتذذذذرهق لتذذذذا . و قذذذذد 

الرمية   صج بالم اومة الم عددا للمناداه الحيا يذة و هذ ا ي فذذ مذ  مذا 

 (.23جاو في دراسة )
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 –علذذوم كليذذة ال –الموجبذذة والسذذالبة النذذزيم البًزمذذا. رسذذالة ماجسذذ ير 

 الجامعة المس نصرية.

ت (. يبين نتائج االختبارات الكيموحيوية لعزالت المكورا1جدول )
 العنقودية المعزولة من إدرار المرضى.

بار ت
الخت
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1 Catalase + + + 
2 Novobiocin R S S 
3 Coagulase - + - 
4 Nitrate reduction - + + 
5 Gelatinase - + - 
6 Mannitol - + - 
7 Phosphatase - + + 
8 Hemolysin-Beta - + - 
9 Oxidase - - - 
10 Sucrose + + + 
11 d-Trehalose + + - 
12 Urease + + + 

, + positive,, - negative R resistant, S sensitive 

 
مر رمية بحسب الع(. يبين عدد ونسب المكورات العنقودية ال2جدول )

 والجنس في حالة التهاب الجهاز البولي
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 ية.( يبين بعض الفحوصات التفريقية لجراثيم العائلة المعو 3جدول )
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- - + + - + + - E.coli 
+ + - - + - + - Klebsiella 

spp. 
+ + - - d + + - Enterobacter 

spp. 
+ - + - + + + + Pseudomonas 

spp. 
d d + - + + + - Proteus spp. 

d=different 

 
ة ( يبين أعداد ونسب البكتريا والفطريات المرضية المعزول4جدول )

 من العينات السريرية.
 النسبة % العدد أنواع الممرضات المعزولة ت
1 S.saprophyticus 16 4 
2 E.coli 240 60 
3 Klebsiella spp. 46 11.5 
4 S.aureus 15 3.75 
5 Proteus spp. 11 2.75 
6 S.epidermidis 7 1.75 
7 Pseudomonas spp 29 7.25 
8 Enteobacter spp. 12 3 
9 Candida 14 3.5 
10 No growth 10 2.5 
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 ( يبين أعداد ونسب المسببات الممرضة وحسب الموقع الجغرافي.5جدول )

ب المرضيالمسب ت  العدد 
 الريف المدينة

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

% 
1 S.saprophyticus 16 4 25 12 75 
2 E.coli 240 45 18.75 195 81.25 
3 Klebsiella spp. 46 16 34.78 30 65.21 
4 S.aureus 15 6 40 9 60 
5 Proteus spp. 11 5 45.45 6 54.54 
6 S.epidermidis 7 3 42.58 4 57.14 
7 Pseudomonas 

spp 29 12 41.37 17 58.62 
8 Enteobacter spp. 12 4 33.33 8 66.66 
9 Candida 14 4 28.57 10 71.42 

 74.61 291 (25.38) 99 390 المجموع

 
د ( يبين عالقة اإلصابة بالمكورات العنقودية الرمية بعد6جدول )

 الخاليا القيحية.
 لخاليا القيحيةأعداد ا عدد نماذج اإلدرار

6 2-9 
4 10-20 
3 20-30 
 فأكثر 30 3

 
ه ( مقاومة وحساسية عزالت المكورات العنقودية الرمية تجا7جدول )

 بعض المضادات الحياتية.

 المضاد الحيوي
 العزالت الحساسة العزالت المقاومة

 العدد
النسبة 

 العدد %
النسبة 

% 
Ampicillin 6 37.5 10 62.5 
Amoxicillin 5 31.25 11 68.75 
Cefotaxime 7 43.75 9 56.25 
Gentamycin 7 43.75 9 56.25 

Erythromycin 13 81.25 3 18.75 
Rifampcin 4 25 12 75 

Lincomycin 16 100 0 0 
Ceftazidime 2 12.5 14 87.5 
Cephalothin 8 50 8 50 

Trimethoprime 12 75 4 25 
Novobiocin 16 100 0 0 
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The prevalence of Staphylococcus saprophyticus in-patient of Urinary Tract 

Infection (UTI) in Falluja City 

Hamdi Al-Janabi . A., Hassan A.  Abd Alreda., Hassan A.   Muttar., Idham A Assafi  

E.mail: assafi1954@yahoo.com 

Abstract: 

 This study was conducted to evaluate the incidence of Staphylococcus saprophyticus and its role in urinary 

tract infection in male and female For achieving this goal, 400 midstream urine samples were collected from patients 

suffering from UTI in Al-Falluja hospital (male and female) for the period between 11\4 to30\10\2006, samples were 

cultured on mannitol salt agar and Staph. 110 and different biochemical tests and API Staph. Were used to ensuring 

the diagnosis disc diffusion method was used to test the susceptibility of these isolates to different antibiotics (11 

antibiotics) which used as therapeutics. The results could be summarized as follows: 

   1:-Isolation and identification of 16 isolates belonging to Staphylococcus saprophyticus comprising 4% out of the 

total number of infection cases with the dominance of female infection. 

   2:-The rate of infection increase in compared with city. 

   3:-All Staphylococcus saprophyticus isolates were sensitive (87.5%) to Ceftazidime, 75% Refampicin, while these 

isolates were resistance to Lincomycin (100%), (81 %) Erthromycin (75%) Trimethoprim and the current study 

showed those plasmids are the genetic material that encoded the resistance to antibiotics. 
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