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 المعزولة من حاالت اإلسهال  Escherichia coliدراسة مقاومة جراثيم        
 عند األطفال لممضادات الحيوية المختمفة

 عامرة عمي احمد

 قسـ العمـو التمريضية األساسية-كمية التمريض
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مف حاالت اإلسياؿ عنػ  األطاػاؿ  Escherichia coli( عزلة مف جراثيـ 105تـ عزؿ وتشخيص ) 
األثيػػر لفطاػػاؿ شػػ  م ينػػة المو ػػؿ  حيػػث سػػنوات لممػػراجعيف والراقػػ يف شػػ  مستشػػا  ابػػف  5بعمػػر اقػػؿ مػػف 

%( عمػػػ  التػػػوال د وتػػػـ  راسػػػة 33.06%(  )51.61كانػػػت اإل ػػػابة عنػػػ  الػػػ كور ثعمػػػ  مػػػف اإلنػػػاث بنسػػػبة )
حيػث ثعطػت الجػراثيـ المعزولػة مةاومػة ألكثػر   ( مضػا ا  حيويػا  13لػػ) Escherichia coliحساسػية جػراثيـ 

%( ولمضػػػا  34.67وبنسػػػبة ) Trimethoprimات مػػف مضػػػا  حيػػوع حيػػػث ثعطػػػت مةاومػػة عاليػػػة لمضػػا 
Ampicillin ( ولمضػػا  33.06وبنسػػبة )%Amoxicillin ( ومةاومػػة متوسػػطة لمضػػا  27.41وبنسػػبة )%

Gentamicin ( ولممضا يف 20.16وبنسبة )%Nalidix acid  وCefixim ( ولمضا  18.54وبنسبة )%
Cefotaxime ( ولمضػػػػا  16.12وبنسػػػػبة )%Cephalexin  ( ولمضػػػػا  16.9)بنسػػػػبة%Tetracycline 

%( ومةاومػة قميمػة 8.06بنسػبة ) Chlorampheniaol%( وثعطت مةاومة متوسػطة لمضػا  14.51بنسبة )
 د%(2.41وبنسبة ) Carbenicillinوالػ  Sulfinamide%( ولمضا ع 3.22وبنسبة ) Amikicinلمضا  
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 المقدمة
الرئيسػػػة شػػػ  يعػػػ  مػػػرض اإلسػػػياؿ مػػػف مشػػػاكؿ ال ػػػحة العامػػػة 

المتوطنػة شػ   األمػراض( وىػو مػف Doly et al., 1997) الػ وؿ الناميػة
العتالؿ ال ػحة شييػا وشػ  األقطػار  ويع  المسبب الرئيس    العربيةالبال

إلسػػياؿ ثكثػػر ثمػػراض األطاػػاؿ حيػػث يعتبػػر ا  عمػػ  حػػ  سػػوا ال ػػناعية 
شيبمغ ع   األطااؿ ال يف ي ابوف بنوبػة سسػياؿ واحػ ة سػنويا  شػ   دشيوعا  
ويعػ  اإلسػياؿ   ( سػنوات5( مميوف طاؿ مف عمر اقؿ مػف )500العالـ )

ش  العالـ حيث تتراوح حػاالت الوشيػات  لفطااؿمف ثكثر ثسباب الوشيات 
 Santo)( حالػػة سػػنويا  400-500بػػيف ) األمريكيػػةشػػ  الواليػػات المتحػػ ة 

sham et al., 1995د) 
مػػػف مسػػببات اإلسػػػياؿ  E. coli  Salmonellaوتعػػ  جػػراثيـ 

الجرثوميػػػة الشػػػائعة والتػػػ  ان ػػػب عمييػػػا جيػػػو  الع يػػػ  مػػػف البػػػاحثيف س ا 
ظيػػػػرت مشػػػػػكمة كبيػػػػػرة شػػػػ  العػػػػػالج تمثمػػػػػت بتزايػػػػ  السػػػػػالالت المةاومػػػػػة 

 شػػػػػار عامػػػػػؿ المةاومػػػػػةلمضػػػػػا ات الحيويػػػػػة المسػػػػػتعممة شػػػػػ  العػػػػػالج وانت
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سضاشة سلػ  وجو ىػا شػ  منػاطؽ الجسػـ ممػا يسػاع ىا  R-Factor الناقؿ

 ; Fintay and Falkow, 1988) ثوسػػ عمػػ  االنتشػػار ب رجػػة 

Phantoutamth et al., 2003)د 
سلػػ  عائمػػة الجػػراثيـ المعويػػة  Escherichia coliتعػػو  جػػراثيـ 

غيػػػر مكونػػػة   يرة ػػػ   وتو ػػػؼ بكونيػػػا ع ػػػيات سػػػالبة ل ػػػب ة كػػػراـ
  اسػواط تحػيط بسػطل الجسػـ بوسػاطةومعظـ سالالتيا متحركػة   لالبواغ

كمػا ليػا الةػ رة   Capsules األغماةتكويف  ولبعض سالالتيا الة رة عم 
( وتكػػوف مسػػتعمراتيا 18-44) النمػػو عنػػ   رجػػة حػػرارة تتػػراوح بػػيف عمػػ  

  غيػػر ممونػػةالزرعيػػة االعتيا يػػة  ػػ يرة ومح بػػة و  األوسػػاطالناميػػة عمػػ  
س  ليػػا   سمػػا عمػػ  وسػػط مػػاكونك  ال ػػمب شتكػػوف  ات لػػوف احمػػر ور ع

 د(Jawetz et al., 2007) الة رة عم  تخمير سكر الالكتوز
اإلنسػػاف  ثمعػػا طبيعيػػا   Escherichia coliتسػػتوطف جػػراثيـ 

وتوجػ  شػ  النبػات والتربػة   (Gyles, 2007) النبيػت الطبيعػ كجز  مػف 
 Escherichia coliوتسبب جراثيـ   (Steven et al., 2004والمياه )

 واألمعػػػػػػػػا حيػػػػػػػػث تسػػػػػػػػبب التيػػػػػػػػاب المعػػػػػػػػ ة  لإلنسػػػػػػػػافثمػػػػػػػػراض كثيػػػػػػػػرة 
(Gastroenteritis ) كمػا تسػػبب التيػاب السػػحايا  عنػ  األطاػاؿ الرضػػ 
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(Meningitis ) والتيػػػػػػػػػػػػاب الرئػػػػػػػػػػػػة(Pneumonia ) وتجػػػػػػػػػػػػرثـ الػػػػػػػػػػػػ ـ
(Bacterimia )شضال  عف  ورىا ش  سح اث اخماج الجروح Wound 

infection  
(Jawetz et al., 2007; James and James et al., 1998)   كمػا

والتيػػاب  Urinary tract infectionتسػػبب التيػػاب المجػػارع البوليػػة 
 Pyelone puritiesوالتيػػػػػػاب حػػػػػػويض الكميػػػػػػة  Cystitisالمثانػػػػػة 

(Alain, 2005)د 
 المواد وطرائق العمل

 . جمع العينات :1
سنوات مف كال  5بعمر اقؿ مف  ثطااؿمف  سسياؿنة ( عي114تـ جم  )

ش  م ينػة المو ػؿ  األثيرش  مستشا  ابف  فوالراق يالجنسيف المراجعيف 
ثخػػ ت  د2006 األوؿنيايػػة كػػانوف  سلػػ  2006لماتػػرة مػػف كػػانوف الثػػان  

اختبػػار حاويػػة  ثنابيػػبمسػػحات قطنيػػة محاوظػػة  اخػػؿ  بوسػػاطةالعينػػات 
زرعػت   تحػت ظػروؼ تعةػيـ Brain heart infusionعم  وسط ناقػؿ 

 Oxoidالعينػػػػات عمػػػػ  وسػػػػط مػػػػاكونك  ال ػػػػمب المجيػػػػز مػػػػف شػػػػركة 
ـْ لمػػػ ة )37وحضػػػنت عنػػػ   رجػػػة حػػػرارة ) ( 3-2) تثػػػـ نةمػػػ  ( سػػػاعة24(

حاويػة عمػ   ثنبوبػةمستعمرة مخمرة لالكتوز مف كؿ عينة بشكؿ نة  سل  
عػف جػراثيـ لي ه العػزالت اختبػارات التحػرع  وثجريت  وسط االكار المائؿ

Escherichia coli  س  استخ مت ( ب ة كراـ Gram stain  لمتأك )
 ثجريػػتشضػال  عػف  لػؾ   مػف كػوف الجػراثيـ المعزولػة سػالبة ل ػب ة كػراـ
اعتمػػػػا ا  عمػػػػ  موسػػػػوعة الع يػػػػ  مػػػػف االختبػػػػارات الشػػػػكمية والكيموحيويػػػػة 

  شػػػوكس بروسػػػكر  األحمػػػرالمثيػػػؿ   السػػػترات  اختبػػػار االنػػػ وؿ  بيركػػػ 
 د(Harold, 2002)تخمر السكريات   اليوريز ثنزيـ اجسنت
 اختبار الحساسية لممضادات الحيوية :. 2

جػػ وؿ  Escherichia coliتػػـ سجػػرا  اختبػػار حساسػػية جػػراثيـ 
الحيويػة و لػػؾ  المضػػا اتالمعزولػة مػف حػػاالت اإلسػياؿ لمع يػػ  مػف ( 1)

بػػؿ والمعتمػػ ة مػػف قالمحػػورة ( Bauer et al., 1966) طريةػػة بإتبػػاع

وباسػػتخ اـ   (Vandepitte et al., 1991) منظمػػة ال ػػحة العالميػػة
المجيػػز مػػف شػػركة  Muller-Hinton Agar ىنتػػوفمػػولر  ثكػػاروسػػط 

(Oxoid)   الحيوية شة  تـ الح وؿ عمييا جػاىزة  المضا ات ثقراصسما
المحضػػنة لمػػ ة حضػػر معمػػؽ مػػف الجػػراثيـ الاتيػػة   (Oxoidمػػف شػػركة )

 األنبػػػوبممحػػػ  الاسػػػيولوج  وتػػػـ مةارنتػػػو مػػػ  مػػػف المحمػػػوؿ السػػػاعة  24
10ماكارالن  الةياسية ال ع يعا ؿ) ثنابيباألوؿ مف 

 د3( خمية/سـ8
وتػػػػـ الػػػتخمص مػػػػف   غمػػػرت مسػػػحة قطنيػػػػة معةمػػػة شػػػػ  المعمػػػؽ

ثػػـ نشػػر المعمػػؽ  لفنبػػوبراف ال اخميػػة  المعمػػؽ الزائػػ  بمسػػحيا عمػػ  الجػػ
( 3-5ة لمػػػ ة )ب رجػػػة حػػػرارة ال رشػػػ اإلطبػػػاؽعمػػػ  سػػػطل الطبػػػؽ وتركػػػت 

)بواقػ  قػرص بعػ ىا تػـ تثبيػت ثقػراص المضػا ات الحيويػة   لتجػؼ  قائؽ
عمػػ  سػػطل وسػػط ثكػػار مػػولر واحػػ  لكػػؿ نػػوع مػػف المضػػا ات الحيويػػة( 

ـْ لمػ ة 37ىنتػوف بوسػاطة ممةػط معةػـ وحضػنت اإلطبػاؽ ب رجػة حػرارة ) )
وثخيرا تػـ قيػاس قطػر منطةػة التثبػيط لكػؿ قػرص حسػب مػا   ( ساعة24)

 ,.Vandepitte et al) تو ػػيات منظمػػة ال ػػحة العالميػػة جػػا  شػػ 

 د(1991
 النتائج والمناقشة

( اف س ػابة الػ كور مػف األطاػاؿ ثعمػ  مػف 1يتبيف مػف الشػكؿ )
ربمػػػػا يعػػػػو  سلػػػػ    ( عمػػػػ  التػػػػوال %33.06  %51.61) بنسػػػػبة اإلنػػػػاث

 دعوامؿ الوراثة والحالة المناعية والاسمجية
ع يػػػ ة مثػػػػؿ  ألسػػػػبابيعػػػو   ربمػػػا لإلسػػػػياؿاف س ػػػابة األطاػػػاؿ 

الرضػػػػاعة ال ػػػػناعية ونمػػػػو وتكامػػػػؿ الجيػػػػاز المنػػػػاع  شضػػػػال  عػػػػف قمػػػػة 
االيشيريشػػا الةولونيػػة السػػامة لفمعػػا  وخا ػػة المضػػا ة لجػػراثيـ  األجسػػاـ

لم يااف المعوع المت ير بػالحرارة لػ ا األطاػاؿ الرضػ   وف السػنة األولػ  
ةػ ـ عمػػر الطاػؿ نتيجػػة المضػػا ة مػ  ت األجسػاـس  تػػز ا  ىػ ه   مػف العمػر

 د(Viboud et al., 1999لمتعرض المتكرر لي ه الجراثيـ )

مةاومػة  ثظيػرت E. coli( اف جرثومػة 2ش  حيف يبػيف الشػكؿ )
 ثعطػتمف مضا  واح  وىو مػا يسػم  بالمةاومػة المتعػ  ة س  ثنيػا  ألكثر

حيػػث يعمػػؿ ىػػ ا  Trimethoprim%( لمضػػا  34.67مةاومػػة بنسػػبة )
الجرثوميػػة وعمػػ  المواقػػ  الاعالػػػة  األنزيمػػاتناشسػػ  مػػ  المضػػا  بشػػكؿ ت

( ومةاومػػة لمضػػا  Koneman et al., 1997لت ػػني  البػػروتيف ليػػا )
Ampicillin ( ولمضػػػػػػا  33.06وبنسػػػػػػبة )%Amoxicillin  وبنسػػػػػػبة

 سنتػػػاجقػػػ  تعػػػو  المةاومػػػة سلػػػ  قػػػ رة ىػػػ ه الجػػػراثيـ عمػػػ   ا %( 27.41)

التػػػ  تعمػػػؿ عمػػػ  تحطػػػيـ  βeta- Lactamase ثنػػػزيـمثػػػؿ  األنزيمػػػات
لتوقػػؼ ( C-Nبػيف ) اآل ػرةوكسػر  βeta-Lactamالمضػا  باػتل حمةػة 
( ليتحػوؿ المضػا  سلػ  مركػب Nester et al., 2001شعاليػة المضػا  )

%( 20.16وبنسػػبة ) Gentamicinمةاومػة لمضػا   وثعطػتغيػر شعػاؿ 
وتحػػػػ ث  Amino glycosideحيػػػػث يعػػػػو  ىػػػػ ا المضػػػػا  لمجموعػػػػة 

محػػػورة  ثنزيمػػػات بوسػػػاطة Escherichia coliاثيـ المةاومػػػة شػػػ  جػػػر 
بالزميػػػػػ ات قابمػػػػػة لمتنةػػػػػؿ بوسػػػػػاطة لالمينوكاليكوسػػػػػي ات والتػػػػػ  تشػػػػػار 
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(Galimand et al., 2003)  مةاومة لمضػا ع  وثعطتNalidixic 

acid  وCefixim ( 18.54وبنسػػبة )% ومضػػا Cefotaxime  بنسػػبة
%( 16.9بنسػػػػبة ) Cefalexinوثعطػػػػت مةاومػػػػة لمضػػػػا    %(16.12)

%( وثعطػػػت مةاومػػػة 14.51بنسػػػبة ) Tetracyclineومةاومػػػة لمضػػػا  
%( ومةاومػػػة 8.06وبنسػػػبة ) Chloram phenicolمتوسػػػطة لمضػػػا  
%( ومةاومػػػػػػػػػة لمضػػػػػػػػػا ع 3.22بنسػػػػػػػػػبة ) Amikicinقميمػػػػػػػػػة لمضػػػػػػػػػا  
Sulfinamide وCarbenicillin ( 2.41بنسبة%)د 

مؤشػر واضػل  Escherichia coliيعتبػر انتشػار المةاومػة شػ  
وباإلضػػاشة سلػػػ    شػػ  مةاومػػة الجػػػراثيـ لممضػػا ات الحيويػػػة شػػ  المجتمػػػ 

تسػتب ؿ المػا ة الوراثيػة باعاليػة ثو بكاػا ة مػ   Escherichia coli كػوف
 ,Salmonella, Shigellaالجػػػراثيـ األخػػػرا كػػػأنواع مػػػف جػػػراثيـ 

Yersinia, Vibrio باإلضػػػاشة سلػػػػ  جػػػراثيـ Escherichia coli 
سلػ  طاػرة  Quinolonsحيث تعو  المةاومة لمضا ات   اسياالمرضية ن

وتةمؿ مف تػراكـ الػ وا  ثو ت يػر   كروموسومية تةمؿ ناا ية ال شا  الخموع
وتحػ ث   DNA (Vanden Bogaard et al., 2001)شػ  خا ػية 

 Escherichia ش  جػراثيـ Amino glycosidesالمةاومة لمضا ات 

coli نوكاليكوسػي ات والتػ  تشػار بوسػاطة بواسطة ثنزيمػات محػورة لالمي
 بالزمي ات قابمة لمتنةؿد

شػػػػػ  الجػػػػػراثيـ السػػػػػالبة  Tetracyclineثمػػػػػا المةاومػػػػػة لمضػػػػػا  
وغالبػا    ل ب ة كراـ ش البا  ما تكوف ش  جينات مرتبطة ببالزمي ات كبيػرة

تكوف ليا قابميػة االقتػراف وىػ ه البالزميػ ات تحمػؿ ثيضػا  جينػات المةاومػة 
 ا وكػػ لؾ لمعػػا ف ثةيمػػة وعوامػػؿ ثمراضػػية مثػػؿ الػػ يااناتلمضػػا ات ثخػػر 

(Tricia et al., 2006)د 
اف تطػػور مةاومػػة مضػػا ات الحيويػػة شػػ  الجػػراثيـ عمميػػة معةػػ ة 
وشعالػػػة جػػػ ا  ومسػػػؤولة عػػػف الع يػػػ  مػػػف المشػػػاكؿ السػػػريرية شػػػ  معالجػػػة 

ومػف بػيف اآلليػات الوراثيػة المتعػ  ة   اإل ابات الجرثومية الموجو ة اليـو
التػ  تسػيـ شػ  مةاومػػة مضػا  الحيػوع ىػو التػػأثير شػ  الجينػات حيػػث اف 
الزيػػػا ة شػػػ  عػػػ   نسػػػم الجينػػػات المةاومػػػة لممضػػػا  يػػػؤ ع سلػػػ  زيػػػا ة شػػػ  

كمػػػػا سف االسػػػػتخ اـ الخػػػػاطل والعشػػػػوائ  لممضػػػػا ات  دمسػػػػتوا المةاومػػػػة
الحيويػػة وعػػ ـ االلتػػزاـ بالػػ ورة العالجيػػة وامػػتالؾ الجػػراثيـ  ليػػات متعػػ  ة 

 ـ ناا يػة ال شػا  الخػارج  وحػ وث تبػ الت بػو سضػاشة سلػ  سنتػاج منيا عػ
ثنزيمات محممة وح وث طارات مةاومة الجراثيـ وبالتػال  انتشػار المةاومػة 
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 ات الحيوية المستخدمة في الدراسة( : أنواع وتراكيز المضاد1جدول )
 الرمز التركيز اســم المضاد

Trimethoprim 5 g/disk Tr 
Ampicillin 10 g/disk AMP 
Amoxicillin 25 g/disk Amox 

Gentamicin 10 g/disk GM 
Nalidix acid 30 g/disk Na 

Cefixim 30 g/disk Cef 
Cefotaxime 5 g/disk CTX 
Cephalexin 30 g/disk Ceph 

Tetracycline 30 g/disk Te 
Chlorampheniaol 30 g/disk Chl 

Amikicin 30 g/disk Ami 
Sulfinamide 29 g/disk Sul 
Carbenicillin 100 g/disk Car 

 
 

 
 .E( : النسبة المئوية لممصابين باإلسهال المتسبب عن جراثيم 1الشكل )

coli موزعة حسب الجنس 

 
لممضادات  E. coli( : النسبة المئوية لمقاومة وحساسية جراثيم 2الشكل )

 الحيوية
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Study of Antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from children's 

diarrhea 

Amera Ali Ahmed 

 

Abstract: 

One hundred and five bacteria from Escherichia coli were isolated from cases of diarrhea in children of both 

sexes, less than five years aged of both hospitalized and in out patient clinic in Ibn-Alather Hospital in Mosul city , 

the case was determined by sex, the study showed that the rate of case in males was higher than in females (51.61%), 

(33.06%) respectively. the sensitivity of E. coli to (13) antibiotics were studied. The isolated bacteria showed to 

resistance more than one antibiotic, it gave high resistance for Trimethoprim (34.67%), and for Ampicillin (33.06%), 

Amoxicillin (27.41%). It showed intermediate resistance for Gentamicin (20.16%), the resistance to Nalidix acid and 

Cefixim was (18.54%) for both while it was (16.12%) for Cefotaxime and (16.9%) for Cephalexin, and (14.5%) for 

Tetracycline, while it showed low resistence for Amikicin (13.22%) and Sulfinamide and Carbenicillin (2.41%) and 

for chloramp the resistance was (8.08%).  


