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دراسة االشيريكية القولونية الممرضة لألمعاء المعزولة من األطفال المصابين باإلسهال        
 في مستشفى الفلوجة

 إبراهيم عبد الكريم عبد الرحمن العاني

 كلية الطب البيطري/ جامعة االنبار
 

 

 

 

 :معلومات البحث
 

 الخالصة: 
 20/11/2006تاريخ التسليم: 

 15/1/2007تاريخ القبول: 

 2012/    06 /14  تاريخ النشر:

DOI: 10.37652/juaps.2007.15501 

طفححر رضححي   386توضححه هححلد الةرارححة تححرةة االشححابة باالقححيريكية الرولونيححة الممرضححة ل معححا  لححة   
الث رحححنوام ممححح  راجعحححوا العيحححاةأ االرتقحححارية أو را حححةي   ححح  أشحححيبوا باالرححححار القحححاة وترحححر أ محححاره   ححح   ححح

( تحح  لاللحححا إجححرا  2006إلححا قححباط  2005مرتقححفا الفلوجححة العححا ر ارححتمرم الةرارححة  قححرأ أقحححر  مححاي  
الزرع الملتبري لمرقام المرتري  أو  ينام اللروج ل طفحار المشحابي  باالرححار مح  تعيحي  الحنمط المشحل  

ص المشحلية  و حة أمكح  الكقح   ح  االشحابة باالقحيريكية الرولونيحة الممرضحة ل معحا  بارتلةا   ةأ التقلي
( و 0119k69  22.78%( و حححححة كانحححححم أك حححححر اينمحححححاط المشحححححلية قحححححيو ا  هححححح  %20.46قالحححححة   79 ححححح  

0111k58  15.18% بينم الةرارة ا  ترةة االشابة بح  )EPEC  كا  أك ر ضم  الفئة العمرية التح  ترحر
(  كمحححا كحححا  ايطفحححار الحححلكور أك حححر تعرضحححا  ل شحححابة بححححلا الممحححر  %26.12رحححتة أقححححر  أ محححاره   ححح  

( بينمححا كحححا  ايطفححار الحححلي  يعتمححةو  الرضحححا ة الطبيعيححة ا حححر تعرضحححا  %14( ممححا هحححو  حح  االنحححاث  25% 
 ح  ترحببحا  EPEC( بالمرارنحة مح  الطحرأل ايلحر   وقححةم أقححر الشحي  أك حر  حزال  لحح %11.7ل شابة  

 ر(%24.35م االرحار  قاال

 

 الكلمات المفتاحية:
 االقيريكية الرولونية الممرضة ل معا   
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 المقدمة:
االرححححار رحححبب رئيرححح  ال حححتالر شحححقة ايطفحححار الشححح ار لاشحححة 

الرضحح  مححنح   بححر انححب أقححة مرححببام و يححاتح   حح  اي طححار المتطححورأ طبرححا  

ر أقحححارم الةرارحححام القةي حححة  ححح  هحححلا المجحححار إلحححا ا  (1  جحححا   ححح لمحححا 

 ( والرحالمونيال والقحيكالEPEC   االقيريكية الرولونية الممرضة ل معحا 

وقمام الروتا ه  مرببام ترةة مر  االرحار لحلد المجمو حة العمريحة 
   لرة  بم ا  االرحار هو الراتر الرئير  ل طفار    اي طحار الفريحرأ(2 

(ر  ر حححم العةيحححة مححح  الممرضحححام 1ام الظحححرو  الشحححقية المتةنيحححة  ول

     Escherichia coli  الجر وميححححححححة المرححححححححببة ل رحححححححححار منحححححححححا 

Campylobacter   Shigella  Vibrio cholerae    وغيرهحا ولكح

 ر (3 أك رها انتقارا  ه  االقيريكية الرولونية الممرضة ل معا 
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ا  تفقححححح  التححححححاب ايمعحححححا  والمترحححححبب  ححححح  االقحححححيريكية الرولونيحححححة 

( ال يحزار قريرحة مرحجلة  ح  اي طحار الناميحة EPECالممرضة ل معحا   

( يححح ةي إلحححا و يحححام EPEC ححح    و ححح  العحححراأل  حححا  االرححححار المترحححبب

 ر(4 %  30ايطفار الرض  وبقوال  

رححالالم هححلا الجر ححو   حح  طريححأل  virulenceلرححة اتضححقم  و ححة 

إطعححا  المتطححو ي  البححال ي   حح  قححي  لحح  تظحححر أيححة أ ححرا  مرضححية بعححة 

  non-EPECالمتطو ي  لراللة االقيريكية الرولونيحة غيحر الممرضحة   

 ر(5 معزولة م  ايطفار ايشقا 

تنترححححر هححححلد الجححححرا ي  إلححححا الوليححححة  حححح  طريححححأل اي  أو محححح  مقححححيط 

المرتقححححفا أ نححححا  الححححوالةأ كمححححا ا  لحححححا الرابليححححة  لححححا االلتشححححاأل بالطبرححححة 

 ر(6 اللمجية بحا  الظحارية ل معا  وهنا تكم  لطورأ االشابة

يقححير إلححا المجمو ححة المشححلية المرتبطححة  حح   EPECا  مشححطله 

الةرارححام الوبائيححة ل رحححار  نححة ايطفححار الشحح ار الرضحح  كمححا ا  إليححب 
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بترححببحا االرحححار ال زالححم غيححر معرو ححة  لححا وجححب الة ححة  EPECتححي ير 
ال  EPEC  وبالمرارنحححة مححح  مرحححببام جر وميحححة ل رححححار ألحححر   حححا  (2 

تلح  الرحمو  المراومحة والقرارحة للقحرارأ ولح  ترحجر شحفام غازيحة  يقرر

invasive   لحا    التجارب لارج الجرIn vitro 3) لحلل   حا  أهميحة  

و ال تحححا باالرحححار  نححة   Escherichia coliالرححالالم المشححلية للححح 

 ر(4 ايطفار قةي   الوالةأ  ة أرتمر الترا ر قولب

 

 طرائق العمل:

 ينححة لححروج محح  ايطفححار المشححابي   386تحح  جمحح   جمحح  العينححام 

باالرححححار والحححلي  ترحححر أ محححاره   ححح  الرحححنة ال ال حححة وهححح  أمحححا را حححةي   ححح  

مرتقحححححفا الفلوجحححححة العحححححا  أو محححححراجعي  إلحححححا العيحححححاةأ االرتقحححححارية  يححححححا  

م مرة بالمرأل الم لي المعرح  يلحل  ينحام  swabsارتلةمم مرقام 

  stoolأو  ينححة لححروج لالشححة  rectal swabsاللححروج محح  المرححتري  

وقملم الةرارة مره لعمر الطفر  جنرب  طبيعة الرضا ة وتاريخ جم  

العينحححة ل حححر  ةرارحححة الترلبحححام الفشحححلية و ال تححححا باالشحححابة المرضحححية  

 ر2006إلا قحر قباط  2005ارتمر جم  النمالج م  قحر ماي  

لتحح   قحص اللححروج العحا   تحح  إجححرا   قحص اللححروج العحا  للنمححالج ا

جمعححم محح  ايطفححار إل تحح  تقضححير القححرائه الزجاجيححة المجحححزأ لاللتبححار 

 لححا القححريقة  حح   normal salineوبوضحح   طححرأ محح  المححا  الملقحح  

مزجحححا بكميححة  ليلححة مححح  النمححولج ووضحح  غطحححا  القححريقة لتكححو  جحححاهزأ 

 الريقيححة لاللتبححار تقححم المجحححر الضححوئ  ل ححر  التقححري  حح  اللاليححا 

 ا   اللاليا الطالئية  ال حلا  غيحر المحضحو   الفطريحام كريام الة  القمر 

   Entamoebea histolyticaم حر إضحا ة إلحا الطفيليحام وأكيارححا 

Giardia lamblia  
 ححزر البكتريححا  تحح  زرع  ينححام اللححروج  لححا ورححط اكححار المكححونك  

MaCconkey agar oxoid CM109  اللي ت  تقضيرد طبرا  القركة

ريرحححححة التلطحححححيط  وقضحححححنم ايطبحححححاأل الزر يحححححة المشحححححنعة  ارحححححتلةمم ط

رحححا ة  تحح  التيحححار المرحححتعمرام الملمحححرأ  18ْ  لمحححةأ 37الملرقححة بةرجحححة 

لركر الالكتوز  رط وبوا   لم  مرتعمرام لكر نمولج  اجري لحا زرع 

مح  ورحط االكحار  slants انوي وت  تنريتحا وقفظحم المحزارع  لحا موائحر 

 18ْ  لمةأ 37فظم بةرجة وق  Nutrient agar oxoid CM3الم ةي

ْ  الجحححرا  االلتبحححارام الالقرحححة 4رحححا ة  ححح  قفظحححم  ححح  ال الجحححة بةرجحححة 

  ليحار

تقحححليص البكتريحححا  ل حححر  تقحححليص البكتريحححا  ملحححم الفقوشحححام 

 ر(7 البكترلوجية والكيميا  قيوية قرب ما ورة   

التقححليص المشححل    قشححم كا ححة العححزالم المتقشححر  ليحححا محح  

بارحتلةا  طريرحة الحتالز   لحا القحريقة الزجاجيحة   ينام اللروج مشحليا  

slide agglutination     محححح  مضححححاةام المشححححور متعححححةة التكححححا

Polyvalent antisera   المجححزأ مح  قحركةBiomeruex   الفرنرحية

و   قالة التفا ر الموجب تعحاة نفح  الطريرحة ولكح  بارحتلةا  مضحاةام 

لقحي  الوشحور إلحا  monovalent antiseraالمشحور أقاةيحة التكحا   

نححوع المشححر المضححاة الححلي يعطحح  تالزنححا  موجبححا  ورححجلم النتححائ  وأةنححاد 

 أنواع مضاةام المشور المجحزأ م   بر القركةر

 

 النتائج: 

مححح  مجمحححوع ايطفحححار الرضححح  المشحححابي  باالرححححار والحححلي  قحححملتح  

طفححححر كانححححم نرححححبة االشححححابة  386الةرارححححة القاليححححة الححححلي  بلحححح   ححححةةه  

قالحححة وبنرحححبة مئويحححة  79كية الرولونيحححة الممرضحححة ل معحححا  هححح  باالقحححيري

( ا  تححرةة الرحححالالم المشحححلية ايك حححر 1ر يبححي  الجحححةور ر ححح   20.46%

و  0119K69انتقحححارا   ححح  ترحححببحا االرححححار لحححة  هححح ال  ايطفحححار هححح  

0111K58  0126وK7  15.18   %22.78وبنرحححححححححححبة مئويحححححححححححة%   

للحححححلكور  EPECة بحححححح  لحححححا التحححححوال   كانحححححم نرحححححبة االشحححححاب 12.65%
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(  ومحححححح  2( كمححححححا يبحححححي  الجححححححةور  %14( أ لحححححا محححححح  االنحححححاث  25% 

مالقظححة المجححامي  العمريححة الملتلفححة للعينححام التحح  قححملتح  الةرارححة  ححا  

نربة االشابة باالقيريكية الرولونية الممرضة ل معا  كانم  لحا أقحةها 

 للفئحححححححححة العمريحححححححححة التححححححححح  ترحححححححححر أ محححححححححاره   ححححححححح  رحححححححححتة أقححححححححححر جحححححححححةور 

( بالمرارنححححة محححح  الفئححححام العمريححححة %26.12بل ححححم هححححلد النرححححبة  ( إل 3 

 EPEC( توزي  قاالم االشابة 4ايلر  لعينة الةرارةر يبي  الجةور  

بالنرحححبة إلحححا طبيعحححة رضحححا ة ايطفحححار تقحححم الةرارحححة  إل كحححا  ايطفحححار 

الححلي  يعتمححةو   لحححا الرضححا ة الطبيعيححة  قليحححب اي ( هحح  ا ححر  رضحححة 

ارنححححححححة محححححححح  طريرححححححححة الرضححححححححا ة الشححححححححنا ية ( بالمر%11.7ل شححححححححابة  

( الحححلي يبحححي  5(  ومححح  الجحححةور  %17.64( أو الملتلطحححة  25.62% 

تي ير توزي  قاالم االرحار المتربب    االقيريكية الرولونية الممرضحة 

ل معا  و ال تحا م   شور الرنة  ا   شر الشحي  أو ايقححر القحارأ 

 نة المرارنة مح  الفتحرأ ( %24.35كانم أك ر قضورا  ل شابة وبنربة  

 (ر1الزمنية ايلر  الت  جمعم بحا  ينام الةرارة  قكر 

 

 المناقشة:

االقيريكية الرولونيحة الممرضحة ل معحا  هح  مح  المرحببام الرئيرحية 

ر ا  النتححائ   حح  الةرارححة القاليححة تقححير (8 االرحححار  حح  اي طححار المتطححورأ

محححا توا حححأل مححح   وهحححلا %20.46هححح   EPECإلحححا ا  نرحححبة االشحححابة بحححح 

  و ح  (9 وجما تب  ح  ب حةاة  Makkiaنتائ  ةرارام  ةيةأ م ر ةرارة 

وجما تححححب بححححا   Hasonyةرارححححة قةي ححححة  حححح  مةينححححة البشححححرأ  رححححة قححححاهة 

EPEC   كمححححا ا  (10 محححح  النمححححالج المفقوشححححة  %52 ححححة وجححححةم  حححح  

وجما تب    ب ةاة بينحم ا    Tawffeekالةرارة المرقية الت   ا  بحا 

 (رEPEC  11م  قاالم االرحار كانم بربب  %13نربة 

ربمححا يعححوة إلححا  EPECا  ظحححور النرححب العاليححة محح  االشححابة  بححح 

( وهححلا مححا 8ارححتلةا  أ ضححر الطححرأل  حح   ححزر وتقححليص هححلا المرححبب  

 1999رححنة  Al- Delaimiو Al-Obsidiكحا  واضحقا   ح  ةرارححة الحح 

 800محح   %48 زلححم بمعححةر  EPEC ح  ب ححةاة الححلي  أقححاروا إلحا ا  

وهححلا مححا ي بححم ا   (12  ينححة لححروج يطفححار كححانوا يعححانو  محح  االرحححار 

االقححححيريكية الرولونيححححة الممرضححححة ل معححححا  هحححح  محححح  المرححححببام المرضححححية 

وبالمرارنحة مح  ةرارحام  (13 المحمة لقاالم االرحار    ايطفار الرض  

إ ليميححة ومححح  لحححالر الترحححارير الحححوارةأ محح  مرتقحححفا الرحححوام المرحححلقة  ححح  

ومرتقفا  حوأ  (15 ومركز الريطرأ  لا االرحار    الةما   (14 الريا  

وجزيرأ كريم  (17 ومرتقفا ايطفار    طحرا   (16 الة اع م  البقري  
هحح  ا ححر بك يححر محح  لححروج ايطفححار  EPECتظحححر بححا  نرححبة  ححزر  (18 

 لحححححححححا التحححححححححوال   م حححححححححر هحححححححححلد  3.9%  5.7%  2%  0.9%  0.2%

مالقظتحححححا  حححح  البلححححةا  التحححح  تمتلحححح  معححححايير  المعححححةالم الواطئححححة يمكحححح 

النظا ة المتقرنةر ازةاةم الةرارام  لا قاالم االرحار المترحبب  ح  

EPEC  حح  المنححاطأل االرححتوائية والقححبب مةاريححة   فحح  البرازيححر  ححا  نرححبة 

 ر(19 لة  ايطفار الرض   %34-25تتراوح بي    EPECاالشابة بح

المشحححلية قحححيو ا   ححح  ترحححبب  بينحححم هحححلد الةرارحححة ا  أك حححر اينمحححاط

  k7 0126و k58 0111و  k69 0119قحححاالم االرحححححار هحححح  

وبالمرارنة م  ةرارة    مةينة الموشر بينحم ا  أك حر اينمحاط المشحلية 

  ا  الحتال  تححرةة (21(  20 0119 ,0111 ,026 ,0126قحيو ا  كانحم 

اينمححاط المشححلية  حح  إقححةاث االشححابة لححة  ايطفححار الرضحح  ربمححا يعححوة 

إلا االلتال  للمناطأل الج را ية والظرو  البيئية م  قي  آللر ايمحر 

 (ر23(   22 اللي أكةد العةية م  الباق ي 

ا  توزيححح  اي مححححار ل طفححححار المشححححابي  باالرحححححار والمترححححبب  حححح  

EPEC   يبححي  ا  أ لححا معححةر لتلحح  القححاالم كانححم لححة  اي مححار التحح

ئعة    العراأل و   ةرارام ترر    رنة  هلا ما ت  مقاهةتب بشورأ قا

وهححححلد النتححححائ  توا رححححم محححح  ةرارححححام ي طححححار  ربيححححة  (25(   24(   9  ةيححححةأ 

 %50أظحححححححرم ا   (15 ومحححححح  الرححححححعوةية  (16   الترححححححارير محححححح  البقححححححري 
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 لححححححا التححححححوال  نرححححححبة ايطفححححححار الححححححةاللي  إلححححححا المرتقححححححفيام  %43.4و

  رحنة كانم أ ماره  ا حر مح EPECوالمشابي  باالرحار المتربب    

 ر(26 كما كانم النتائ  أيضا متوا رة م  ما وجة م  ةرارة    الشي  

  هححلد الفئححة العمريححة ربمححا ضححم EPECا  زيححاةأ قححةأ االشححابة بححح 

يعححوة إلححا امححتال  هحح ال  ايطفححار الرضحح  إلححا جحححاز منا ححة غيححر ناضحح  

كما ا   رشة تعر  الولية إلا تلحوث غحلائ  ومقيطحب هح  كبيحرأ وربمحا 

 ال تعطيب القماية الكا ية    طريأل الرضا ة الطبيعيةر

ا  ارحححتلةا  طريرحححة الرضحححا ة الطبيعيحححة  قليحححب اي (  حححة  لحححر مححح  

و لحا الحرغ  مح   حة  وجحوة ةرارحام مقليحة  EPEC م االشحابة بححقحاال

ة متو رأ تتعلأل بالمنا ة الت  تنترر م  اي  إلا الولية للممرضحام المعويح

 E. colالمعينحة   حا  بعح  المراجح  أظححرم ا  إطعحا  المحرأأ القامحر بحح

ضححة الرححالالم التحح  تظحححر  حح  اللبححي   IgA ححا  اللاليححا تنححت  أضححةاة 

 mscolostru(  8 لحححالر  تحححرأ  ال حححة أيحححا)  أقحححارم ةرارحححام ألحححر   ححح  

بع  اي طار المترةمة إلا زياةأ     يارية ايضةاة لمضحاةام قمحام 

كمحاال  (19 ونمحالج قليحب ال حةي  الوتا ومضاةام الرمو  المعوية    اللبي

تزةاة    ارحتلةا  الطحرأل  EPECيلفا ا   رشة التعر  ل شابة بح 

 ر(3 الشنا يةغير الشقية للرضا ة 

ا  النتائ  أظحرم بحا  قحاالم االرححار تقشحر بامتحةاة أيحا  الرحنة 

يححزةاة  حح   شححر الشححي  أو ايقحححر  EPECإال ا  قححةوث االرحححار بححح 

( وربمحا 26(   25(   9  القارأ وهلا ما ظححر  ح  نتحائ  ةرارحام  ةيحةأ

يعوة الربب إلا زياةأ نقاط هلا الممر  ونمود  ح   شحر الشحي  كمحا 

 حح   شححر الشححي   أكبححررشححة انترالححب محح  الملو ححام الملتلفححة تكححو  ا   

الريما تلوث المياد وال لا  بحلا المر  و ة  وجوة الطحرأل الكا يحة للقحة 

 م  تواجة هلا الجر و ر
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المصلية لالشيريكية القولونية الممرضة لألمعاء ونسبة ( السالالت 1جدول )
 اإلصابة بها لدى األطفال الرضع في مستشفى الفلوجة .

نمط الساللة 
 المصلي

عدد )%( اإلصابة باالشيريكية 
 القولونية الممرضة لألمعاء

0119k69 18(22.78) 

0111k58 12 (15.18) 

0126k7 10 (12.65) 

0142k86 8 (10.12) 

0128k67 6 (7.59) 

086k61 5 (6.32) 

026k60 4 (5.06) 

055k59 4 (5.06) 

0127k63 1 (1.26) 

0124k72 1 (1.26) 

 (20.46) 79 المجموع
 

 
( عالقة جنس الطفل الرضيع بمعدالت اإلصابة باالشيريكية 2جدول )

 القولونية الممرضة لألمعاء في مستشفى الفلوجة العام.
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ونية ( عالقة عمر الطفل الرضيع بمعدل اإلصابة باالشيريكية القول3جدول )

 الممرضة لألمعاء في مستشفى الفلوجة العام.
المجاميع 

 العمرية باألشهر
 عدد

 األطفال

عدد )%( اإلصابة 
باالشيريكية القولونية 

 الممرضة لألمعاء
6 111 29 (26.12) 
7-12 94 17 (18.08) 
13-18 56 12 (21.42) 
19-24 41 8 (19.51) 
25-30 45 8 (17.77) 
31-36 39 5 (12.82) 

 (20.46) 79 386 المجموع
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ية صابتهم باالشيريك( طبيعة رضاعة األطفال وعالقة ذلك بمعدل إ4جدول )
 القولونية الممرضة لألمعاء في مستشفى الفلوجة العام.

طبيعة الرضاعة
 

عدد األطفال
عدد )%( اإلصابة  

باالشيريكية القولونية 
الممرضة لألمعاء

 

حليب األم
 

85
 

10
 (

11.7
) 

صناعية
 

199
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 (

25.62
) 

مختلطة
 

102
 

18
 (

17.64
) 

المجموع
 

386
 

79
 (

20.46
) 

 

 
صابتهم ( 5جدول ) تأثير توزيع حاالت اإلسهال في األطفال الرضع وا 

 باالشيريكية القولونية الممرضة لألمعاء مع فصول السنة.
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شكل )1( عالقة نسبة حاالت االسهال المسببة عن EPEC مع فترة الدراسة

عدد حاالت االسهال
EPEC االصابة

 
 ةمع فترة الدراس EPECنسبة حاالت االسهال المتسببة عن  ة: عالق1شكل 
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STUDY OF ENTEROPATHOGENIC Escherichia coli (EPEC) ISOLATED 

FROM DIARRHOEAL INFANTS IN FALLUJA HOSPITAL. 
IBRAHIM A. ABDUL-RAHMAN 

E.mail: dr_ibra65@yahoo.com 

Abstract 
      This study determined the frequency of enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) infections in 386 infants with 

acute diarrohea. The age of infants ranged from 1-36 months, The patients were admitted to the consultants clinics or 

hospital in Falluja, during the period from May 2005 to February 2006. Rectal swabs and stool specimens were 

cultured. Serological investigation were done by specific kit. EPEC were found in 79 case (20.46%). The most 

prevalent serotypes were 0119k69 (22.78%) and 0111k58 (15.18%). High incidence of infants were observed at 

below 6 months of age (26.12%) and tended to be during the summer months (24.35%). Lower incidence were 

observed in breast- feeding infants (11.7%) as compare with bottel- feeding (25.62%) or mixed one(17.64%). 
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