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للمضادات الحيوية المعزولة من التهاب   Escherichia coli  دراسة حساسية بكتريا 
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منن  افالننال المنننالت  بالتمنناي الموننا م ال وليننة منن   Escherichia coli جرثومة منن  20تم عزل  
مستشننلا الساسننا  دننة ملماننة الموصننلع التسنننخ العننزفل بافوتحننا ال الزيمتننو  تودننة الالمز  يننة ثننم  ننل ل 

 , Ampicillinانمنننناا متاالمتمننننا توننننام عشننننرح منننن  المنننننا ال الاتودننننة ا ا كانننننخ العننننزفل متاالمننننة للننننن 

Amoxicillin, Neomycin, Kanamycin, Streptomycin, Tetracycline, Nalidixic acid, 

Ciprofloxacin, Erythromycin, Norfloxacin,  75% ,100% ,50% ,100% ,80% ,90% ,
 ع علا التوالة 35%, 100%, 60%,75%
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 المقدمة 
تحتننا مشننملة متاالمننة الوننراثيم توننام المنننا ال الاتودننة عالميننة 

كلمنننننا ا ولنننننخ مننننننا ال  تودنننننة جلمنننننلح, الان  ننننن م  ونمنننننا تنننننز ا كبسننننن   
البالاسننحة لالليننال  [1] المتاالمة تزون ناتوة ع  اليال ال اثية الغتر ال اثية

الو اثيننننننة دمنمننننننا  ممنننننن  ان تزننننننون كرالموسننننننومية  ال لالزمل ننننننة افصننننننلع 
تتننناعت تلتااينناع تتنن  وننا و كرالموسننو    DNAة جزدئال   ال الزمتلال  

مة المتس حة ع  الجننو  ال الزمتننلال تزننون الزاا  المومرم الان   م المتاال 
 ،المتاالمننننننننة التننننننننة تاملمننننننننا ال الزمتننننننننلال لمنننننننن  وننننننننالل الجننننننننو  مو ثننننننننا

-Rالال الزمتلال الااملة للطراز المظمننرم لالمتاالمننة للمنننا ال  تسننما 

plasmids    ال ة مسؤاللة عنن  انتشننا  المتاالمننة المتعننل ح للمنننا ال لننت
 عامنننننل نتنننننل المتاالمنننننة  م  الونننننراثيم, ال ننننن م ال الزمتنننننلال تتزنننننون مننننن  جنننننز 

-r  الماننننل  المتاالمننننة Resistance Transfer Factor RTFل

determinant [2]ع 
 نننننة مننننن  الممر نننننال  Escherichia coliان الورثومنننننة 

الرايسننية التننة تسنن   مشنناخل صننناية وطتننرح نتيوننة تولننل المتاالمننة تونننام 
  صننحاخالاتودننة النتيوننة للمتاالمننة المتعننل ح للمنننا ال دمنمننا المنننا ال 
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بعنننيال  E. coliتسننما جرثومننة  [3]مشننملة ك تننرح دننة الننلالل الااميننة 

التولون ال ة مسنن حة للزرتننر منن  افمننرات مرننل التمابننال الموننا م ال وليننة 
تاتشننر ال  [4]عاننل افالننالافسننمال الجرثمننة الننل  ال  الالتمنناي  ننودك الزليننة

ابال المسنننننالو ال ولينننننة الحمتتردنننننة لنننننت  جميننننن  افدنننننرا  ، ال ال ننننناخ صننننن إ
الل اسال الالمرننة وطننو ح تطننو   نن م افصننابال فصننابال اخرننر  ننراالح، 
باف ننننادة إلننننا التزللننننة الحا نننننة التننننة تالنننن  منننن    ننننل المستشنننن يال اال 

   ننل ل تزنناليع العننالو دننة الوف ننال المتاننلح 1994المر ا، دلننة عننا   
 الف  سنناوم، لتامننا  ننل ل  ننافل المسننالو ال وليننة لننت  افمردميننة ل لتننون 

ملتنننون زاانننر للمستشنننلا، عنننالالح علنننا ملتنننون مننن  المر نننا  7افدنننرا  لنننن 
الالمننننل  منننن  الحاننننا الاننننالة  ننننو اوتحننننا   ع[5]المقيمننننت  بالمستشنننن يال 

دننة التننة  ننل ت ننلمما العننزفل الورثوميننة و المتاالمننة المتعننل ح للمنننا ال الات 
 وليننة الكنن لو  سنناي الاوننم الوزدئننة لل الزمتننلال دننة التمنناي الموننا م ال

 عE.coliالمستزلة م  العزفل الورثومية للن 
 المواد وطرائق العمل 

 العزل والتشخيص   -1

منن  عتاننال اف  ا  منن  المر ننا المنننالت   عتاننة 25جمعننخ 
بالتماي الموا م ال ولية م  مستش يال ال  سننتاا التعليمننة الالساسننا  دننة 

نتلننننخ  نننن م   Cotton swabeباسننننتعمال مسنننناال  طايننننة لالموصننننل 
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العتاال الا مست ر الحاوث الوزدئية دة كلية التربيننة ق  سننم علننو  الاينناح 
مرنننل اوتحنننا  اوتنننزال  الالمز  ينننةدنننة الزيمو تو الاجردنننخ علتمنننا افوتحنننا ال 

الاتنننرال الاوتحنننا  اننننزدم الزتنننالتز الاوتحنننا  اننننزدم افالكسنننلمز الاوتحنننا ال النننن 
IMVIC   ا   [7]المتاالمننة للمنننا ال  سنن   ال ننل ل انمنناا [6] سنن

مننولر  اتننون ا ا   ننراو الافنتشننا  علننا السنن  اخننا افتم استسلا  اردتننة  
 منا ال  تودة  ة: استسلمخ عشر

Ampicillin, Amoxicillin, neomycin, Kanamycin, 

Ciprofloxacin, erythromycin, norfloxacin, 

Streptomycin, Tetracycline, Naldixic acid. 

 توصيف البالزميد  -2
مننن  وال نننا  ننن م العنننزفل الورثومينننة  سننن  تنننم عنننزل ال الزمتنننل 

الاننناالم منننل مننن  المنننر  الم ننن م  50تتننننم  الطردتنننة تلقننني   [8]اردتننة 
علنننا المننننا  الاتنننوم المااسننن  البنننالتركتز الامنننااة بمسنننتعمرح دتينننة مننن  
الورثومنننة المنننرا  عنننزل لالزمتنننل ا ال نننناخ المز عنننة دنننة  ا ننناة  نننزازح 

لاننت  الصننول   ال حق قيتننة 120ساعة البسننرعة    24  لملح  37±2لل جة  
نننانومتتر  600عاننل اننول مننوجة  1الزرادننة النننواية للمز عننة فخرننر منن  

 لا  جماز المطيا  النواة لالتعة المرايةعال لو باستس
 قيتننة بومنناز  15 س خ السال ا الورثومية بالا   المركننزم لمننلح 

 ال حق قيتنننة العلننن  الراسننن   8000الطنننر  المركنننزم العانننل سنننرعة ترسنننت  
با ننادة الماالتننل المسننتسلمة لعننزل ال الزمتننل بمتننا مر مستللننة ثننم اجننرم 

 ال حق قيتة  البعل افنتمننا   8000  اا  البسرعة ل  10الا   المركزم لملح  
منننل مننن   5منن  ا نننادة الماالتنننل المسنننتسلمة تنننم غسنننل الراسننن  با نننادة 

مننل منن  المالننول  0.5%  العلنن  الراسنن  با ننادة 70مالننول المترننانول ل
   ع20-ال لظ لل جة ل TE bufferالماظم 

افخنننننا الز  تنننننا تنننننم تاننننننتر  نننننال  مربااينننننا لمنننننال  كال  لنننننخ 
[ ثننم بعننل ا  تننم تامتننل نمننا و 9%   سنن  اردتننة ]0.8افخا الز لاسننحة ل

ال الزمتننلم دننة  ننال  افخننا الز بعننل ا نتلننخ  طعننة المننال  الننا  DNAالننن 
جمنناز التننمل  افتننعاعة الموجننو   اوننل غردننة مظلمننة ثننم صننو ل  طعننة 

 ؤتر للاومعكم DNAالمال  باستسلا  كامترا   مية الاستسل  الن 
 النتائج 

  عتانننننة مننننن  عتانننننال اف  ا  الاجردنننننخ علتمنننننا 25بعنننننل جمننننن  ل
رثوميننننة منننن    عزلننننة ج30افوتحننننا ال الزيمو تودننننة الالمز  يننننة  مننننرل ل

  عزلننننة سننننالحة لنننننح ة كننننرا ، 20العتاننننال التننننة تننننم جمعمننننا، ا  كانننننخ ل
مستزلنننة للاتنننرال، سنننالحة لالالكسنننلمز، الموجحنننة للزتنننالتز، موجحنننة لالننننلالل 

الالسننترال الالتننو دز التننلل  ننن م  VPاف مننر السننالحة لزننل مننن  الننن  الالمرتننل
 [ع6 س  ] E.coliافوتحا ال علا كونما تعو  الا جرثومة 

بشنننمل عننننيال  ننننترح سنننالحة    عنننزفل6ا نننيع النننا  لنننو ل
لننننننح ة كنننننرا  مسنننننتعمراتما مسااينننننة سنننننالحة فوتحنننننا م افننننننلالل الالمرتنننننل 

الالسنننترال الموجحنننة للانننز الزتنننالتز  VPاف منننر الموجحنننة فوتحنننا م النننن 
الغتننر ماتوننة فنننزدم افالكسننلمز، التننلل  نن م افوتحننا ال ان  نن م العننزفل 

 [ع6 س  ] Klebsiella pheumoniae ة 
عننزفل اوننرت  ال لننون اونننر علننا السنن    4خنن لو تمتننزل ل

  ا  كاننننخ سنننالحة Pyocyaninافخنننا  الم ننن م بسننن   انتاجمنننا صنننح ة ل
للاننننز افنننننلالل الالمرتننننل اف مننننر الاللننننوكر لرالسننننمر الموجحننننة للسننننترال 
الالزتنننالتز الافالكسنننلمز التشنننتر  ننن م الاتننناا  ان  ننن م العزلنننة  نننة جرثومنننة 

Pseudomonas aeruginosa [  ع7 س] 
عزلننة جرثوميننة  20الالتة كننان عننل  ا    E.coliلن  جمي  عزفل ا
 ,Ampicillin, Amoxicillin, Neomycinخانخ متاالمة للمنا ال

Kanamycin, Streptomyin, Tetracycline, Nalidixic acid, 

Ciprofloxacin, Erythmycin, Norfloxacin,   90البالاسنن ،%
80  ،%100  ،%50  ،%100  ،%75  ،%75  ،%60  ،%100 ،%
 ننننننت  المتاالمننننننة المتعننننننل ح م   2الوننننننلالل ل ع 1ة الوننننننلالللدنننننن  % كمننننننا35

دنننننة للمننننننا ال الاتودنننننة العشنننننرح النمننننن  المتاالمنننننة للمننننننا ال للعنننننزفل 
   ع3الولاللل

امننا توصننيع الننلنا ال الزمتننلم الزمربننااة دننة المننال  افخنننا الز 
دمننني م ننت  ان  االننو  E.coli  عزلة م  جراثيم الن 20لمو ثال المتاالمة ل

كتلنننو  13.00 – 9.16لالزمتنننل مستلنننت لنننام  المتاالمنننة تتنننراال  لنننت   20
  ع4 اعلح لجلالل 

ا  متنننن  مننن  صنننو ح المنننال  ان  انننان  نننز  متمتنننزح المالننننلة 
  الالر باتوام التط  الموجنن  بعننل  طمننا المسننادة علننا المننال  وا جة م

دولننخ الالتننة  50  سنناعال دولتيننة 3بعننل عمليننة التر تننل الزمربننااة لمننلح ل
ال الزمتننلم ا ننت الننا  لننو دننان  اننان  ننز  تعننو   DNAتعننو  الننا الننن 

لمنن م العننزفل ا نننا  مننرل بمسننتوت ا نننر ممننا  ننو علينني دننة  ننز  الننن 
DNA  تمرل الن   ال الزمتلم الالتةDNA الزرالموسومةع 

 المناقشة
ان نمنننننن  المتاالمننننننة فخرننننننر منننننن  منننننننا   تننننننوم دننننننة العننننننزفل 
الورثومية  بما  عو  الا ان بعك المو ثننال ماناننة المتاالمننة للمنننا ال 
الاتودننة  ننا  ح علننا التع تننر عنن  نلسننما معننا التشننلتر انزدمننال  ننا  ح علننا 
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تاطننيم المنننا ال الاتودننة البنن لو  مننو  المتاالمننة مننلعم ا تمننال تواجننل 
ال الزمتنننننننلم دنننننننة السلينننننننة  DNAجزدئنننننننة  ننننننن م المو ثنننننننال علنننننننا نلنننننننر 

الورثوميةع العالما تتنناال  العننزفل الورثوميننة اخرننر منن  منننا م  اال ثالثننة 
تعت ننر  نن م العننزفل  ال متاالمننة متعننل ح للمنننا ال الاتودننة ال نن ا مرجنن  
الننننا كننننون العننننزفل منننن  لتئننننال المستشنننن يال الملوثننننة الالتننننة تزننننون  ال 

انتشننا  المتاالمننة لواسننطة تعننرت عننالم للمنننا ال دننة تلننو ال تئننال منن  
 ال الزمتلال باف ترانع

تننم توصنننيع ال الزمتنننلال الااملنننة لمو ثنننال المتاالمنننة لعشنننرد  ال 
بالتمنناي الموننا م ال وليننة الالتننة منن  المنننالت   E. coliعزلة م  جننراثيم 

م اوتحننا   ساسننية تنن تننم تشسينننما بافوتحننا ال المظمردننة الالزيمو تودننة ال 
إلنننا  لمننننا ال الاتودنننة لمنننل  الوصنننول ننن م العنننزفل الورثومينننة تونننام ا

انمنننننناا المتاالمننننننة ا  اونننننن ل عشننننننر منننننن  المنننننننا ال الاتودننننننة الشننننننااعة 
 عافستسلا 

الدال ننننظ انمنننناا المتاالمننننة المستللننننة التننننة ت ننننلمما العننننزفل منننن  
% ال ننننة تماثننننل مننننا 100 -%35تننننراال  لننننت  ت منننننا  إلننننا اوننننر البمننننلت 

منننا ال علننا اف ننل متاالمة للعزفل الا ا كانخ  [11، 10] نل عليي 
الان  Tetracycline, Ampicillin, Chloramphenicol,مامنننا 

توام  نن م المنننا ال الشننااعة ممننم جننلاع كننون الوراثيم  اوتحا  متاالمة   م  
 ممنننن  ان   تننننر منننن  التننننوازن المننننا مرالبة دننننة امعننننا  افنسننننان  تعااتمننننا

االمننة الدارما علا اختسنناي المتاالمننة عننزل ال الزمتننل منن   نن م الوننراثيم المت
افخا الز الدال ظ ان  وننم  نن م ال الزمتننلال للعننزفل متننراال    ال  ل لمال 

البننت  ان كننل  [11]  نننل علينني  ختلننو  اعننلح ال نن ا  ماثننل مننا13,000م   
 م    م العزفل ا تول علا لالزمتل الا ل للمتاالمةع

التمننننناي المونننننا م ال ولينننننة دنننننة  [12]  س كنننننل مننننن  الحنننننا رت  
 ال متاالمننة عاليننة للمنننا ال  E.coilجرثومننة  دلسننطت  الكانننخ عننزفل

Amoxicillin, Methprim, Tetracycline, Gentamicin, 

Cephalexin    علننننننا 46 %,82%, 100%, 100%, 100البننننننت %
ن علننننننا ان  نننننن م المتاالمننننننة مامولننننننة علننننننا التننننننولة ال ننننننل اتننننننا  الحا رننننننا
لننة المعزال  E.coli ننل الجننل ان لالزمتننل  [13]ال الزمتلال كمننا ان الحا ننا  

مننن  المننننالت  بالتمننناي المونننا م ال ولينننة دنننة مستشننن يال اف  ن تاتنننوم 
كتلننننو  اعننننلح الدشننننلر  49.4 -2لالزمتننننل مستللننننة اف وننننا  البالمننننلت  13

 للعلمل م  المنا ال الاتودة ماما:
Ampicillin, Nalidixic acid, Norfloxacin, Tetracycline. 

سننطة ة  ال لواالتتاال  الوراثيم المنا ال بننالطلرال الزرالموسننومي 
زمتلال الالاف تران ع  ارد  ال    ول الو اثةانتتال مو ثال المتاالمة بالتا

دنننة مونننا م ال ولينننة لدنننة   اسنننتي علنننا التمننناي اال  [15]ال نننل اتنننا   [14]
سننتسلا  الواسنن  الغتننر افامردما إلا المتاالمة العالية توام المنننا ال الان 

ت تننننر انمنننناا ماننننل  لوصننننلة ا يننننة  ننننو منننن  العوامننننل التننننة تسننننا م منننن  ال
 عالوراثيم دةالمتاالمة 

امننا بالاسننحة للاننز  التننة  مننرل بمسننتوت الا ننل البمسننادة الا ننلح 
 DNAدننة المنننال  التاركننخ بمسنننادة ا نننر ممنننا  ننو عليننني دننة  نننز  النننن 

الزرالموسننومة  بمننا  عننو   لننو الننا ان   DNAال الزمتلم الالتة تمرننل الننن  
ال الزمتننلم ا ننتام الزرالموسننو  الانننلم  معنني الاصننح  جننز  مانني  DNAالننن 

ل لو ف  ظمر بشمل مالنل اللز  تظمر لم م العزفل تع ترال للمتاالمة 
 ع[16]للمنا ال الاتودة
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للمضادات الحيوية معبرا عنها بالعدد   E.coli( مقاومة عزالت الـ 1جدول ) 

 والنسب المئوية 
 العدد  المضاد 

النسبة المئوية المقاومة 
% 

Ampicillin 18 90 
Amoxicillin 16 80 
Neomycin 20 100 

Kanamycin 10 50 
Streptomycin 20 100 
Tetracycline  15 75 
Nalidixic acid 15 75 
Ciprofloxacin 12 60 
Erythromycin  20 100 

Norfloxacin 7 35 

 

 للمضادات الحيوية   E.coli( المقاومة المتعددة لعزالت الـ 2جدول ) 
 للجراثيم المقاومة % النسبة المئوية  عدد المضادات الحيوية 

1 100 
1> 100 
2> 100 
3> 100 
4> 100 
5> 100 
6> 100 
7> 100 
8> 100 
9> 14 

10> 0 

 
 ( نمط المقاومة للمضادات الحيوية للعزالت الجرثومية3جدول ) 

رقم 
 العزالت 

 نمط المقاومة

1 Amp, Amx, Neo, kan, Str, Ery 
2 Amp, Amx, Neo, kan, Str, Ery, Tc 
3 Neo, Str, Tc, Na, Cp, Ery, Nor 
4 Neo, Str, Tc, Na, Cp, Ery, Nor 
5 Amp, Amx, Neo, Str, Tc, Na, Ery, Nor 
6 Amp, Amx, Kan, Str, Tc, Na, Ery, Neo 
7 Amp, Amx, Neo, Str, Tc, Na, Ery 
8 Amp, Amx, Neo, Str, Tc, Na, Cp, Ery 
9 Amp, Neo, Kan, Str, Tc, Na, Cp, Ery 
10 Amp, Neo, Kan, Str, Tc, Na, Ery 
11 Amp, Amx, Neo, Str, Cp, Ery 
12 Amp, Amx, Neo, Kan, Str, Tc, , Na, Nor, Ery 
13 Amp, Amx, Neo, Str,Tc, Na, Cp, Ery 
14 Amp, Amx, Neo, Kan, Str,Tc, Na, Cp, Ery 
15 Amp, Amx, Neo,Kan, Str,Tc, Na, Cp, Ery 
16 Amp, Amx, Neo, Ery, Nor, Str 
17 Amp, Amx, Neo, Kan, Str, Tc, Na, Ery 
18 Amp, Amx, Neo, Str, Tc, Na, Cp, Ery 
19 Amp, Amx, Neo,Str, Tc, Na, Ery, Nor 
20 Amp, Amx, Neo, Kan, Str, Tc, Na, Cp, Ery 

Amp = Ampicillin, Amx= Amoxicillin, Neo = 

Neomycin, Kan= Kanamycin,  

Str =Streptomycin, Ery = Erythromyan, Cp= 

Ciprofloxacin  

Tc = Tetracycline, Na = Nalidixic acid , Nor= 

Norfloxacin  

 
 

http://www.cjcp.org/EN/article/showTenYearVolumnDetail.do?nian=2011
http://www.cjcp.org/EN/volumn/volumn_1228.shtml
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المعزولة  E.coli(: الحجم الجزيئي للبالزميدات المختزلة عن بكتريا 4جدول) 
 من التهابات المجاري البولية 

 الحجم الجزيئي)كيلو قاعدة(  رقم العزالت 

1 10.18 

2 11.19 

3 9.18 

4 9.162 

5 11.19 

6 11.19 

7 10.12 

8 12.21 

9 10.18 

10 11.19 

11 9.3 

12 10.18 

13 11.19 

14 9.16 

15 9.16 

16 11.19 

17 11.19 

18 12.2 

19 13 

20 12.45 

 
 

 

 

 

STUDY OF ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF Escherichia coli 

OF ANTIBIOTICS ISOLATED FROM URINARY TRACT INFECTIONS 

OF CHILDREN AND DETECTION OF PLASMID DNA CONTENT IN 

BACTERIAL ISOLATES BY GEL ELECTROPHORESIS TECHNIQUE 
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ABSTRACT 

Twenty bacterial were isolated of Escherichia coli from children with urinary tracts infection. These isolates 

were identified by cultural and biochemical tests and Antibiotic susceptibility tests were carried out to determine their 

resistance patterns so they were 75%, 100%, 50%, 100%, 80%, 90%, 75%, 60%, 100% and 35% resistant to 

Ampicillin, Amoxicillin, Neomycin, Kanamycin, Streptomycin, Tetracycline, Nalidixic acid, Ciprofloxacin, 

Erythromycin, Norefloxacin respectively. 


