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 الخالصة

لمالحظة في محافظة نينوى حاالت إسهال األطفال وتشخيص الجراثيم الملوثة لمياه الشرب تضمن البحث عزل و

تجاه المضادات الحيوية لبيان قاومة الجراثيم المعزولة عن دراسة مفضالً  ي كال الحالتينذه الجراثيم فالتواجد المشترك له

 . خطورتها

هي  E. coliأظهرت النتائج أن معظم الجراثيم المعزولة تعود لمجموعة البكتريا السالبة لصبغة كرام وكانت جرثومة         

اثيم ( وثبت وجود بعض الجر%56.11اإلسهال )و من حاالت أ( %57.86األكثر عزالً سواء في مياه الشرب الملوثة )

 .Citrobacterو  Pseudomonasو  E.coliجرثومة المشتركة بين مصدري العزل وهي 

وجود مقاومة متباينة تجاه هذه المضادات بين العزالت كما أظهرت نتائج فحص الحساسية لعدد من المضادات الحيوية 

 . لكل من عينات اإلسهال والمياه E.coliاومة كانت جرثومة ،وأن أكثر الجراثيم مقالمدروسة

 +Amoxicillinو  Erythromycinو   Cephalexinو  Clinoamycin تجاهكانت وإن أعلى نسبة مقاومة 

clavulanic Acid  وAmpicillin . 
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ABSTRACT 

 

     This  research included isolate and diagnose of  bacteria contaminated drinking water and 

diarrheal cases of childhood in the Nineveh province note to the common presence of these 

bacteria in both sources as well as the study of bacterial resistance to antibiotics to demonstrate its 

 risk.  

 

             Results showed that most of the isolated bacteria belonging to the group of  Gram 

negative bacteria Gram  E. coli  are the most isolated, whether in contaminated drinking water 

(68.75%) or diarrhea (65.11%) and proved the existence of some  share  between bacteria  the two 

source of  isolation  E. coli, Pseudomonas, Citrobacter.  

 

                 Sensitivity test  results to a number of antibiotics showed sensitivity  variable  

resistance to these antibiotics among studied isolates, and  the most resistant  isolate was E.coli  both 

diarrheal  and water samples 

 

The highest rate of resistance was in case of Clinoamycin and Cephalexin, Erythromycin and 

Amoxicillin + clavulanic Acid and Ampicillin. 
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 المقدمة

التنفساي أو األماراو  منذ القدم والمياه تعد مصدراً مهمااً لكثيار مان األماراو الوبائياة التاي تشامل الجهاا  المعاوي أو  

 الجلديااااااااااااااااااااااااااة واليرهااااااااااااااااااااااااااا والتااااااااااااااااااااااااااي را   ااااااااااااااااااااااااااحيتها الماليااااااااااااااااااااااااااين علااااااااااااااااااااااااااى ماااااااااااااااااااااااااار 

 العصااااااااااااور نتيجااااااااااااة االسااااااااااااتخدامات البشاااااااااااارية المختلفااااااااااااة لهااااااااااااا وتمثاااااااااااال األمااااااااااااراو المنقولااااااااااااة بالماااااااااااااء 

  ااااااااااااات األمااااااااااااراو السااااااااااااارية التااااااااااااي تسااااااااااااهم فااااااااااااي وفيااااااااااااات األطفااااااااااااال فااااااااااااي أكباااااااااااار ف ااااااااااااة ماااااااااااان ف

 البلااااااااااااادان النامياااااااااااااة بصاااااااااااااور  خا اااااااااااااة حياااااااااااااث هنااااااااااااااك أكثااااااااااااار مااااااااااااان ملياااااااااااااون ونصااااااااااااا  حالاااااااااااااة 

 إساااااااااااااااهال كااااااااااااااال عاااااااااااااااام. ياااااااااااااااذه   اااااااااااااااحيتها  مالياااااااااااااااين األطفاااااااااااااااال دون سااااااااااااااان الخامساااااااااااااااة مااااااااااااااان 

 ار.العمر وبذلك تحتل المرتبة الثانية في معدل الوفيات العالمي بعد وفيات مرو السل في الكب

 Nath et al, 2006)  WHO, 2006 ; Gershon et al, 2004 ; Kummar, 2004 ;) 

تشكل الجراثيم المعوية إحدى أهم مسببات األمراو المنقولة بواساطة الميااه ولعال أبار  هاذه الجاراثيم وأكثرهاا انتشااراً 

 Shigellaو  Salmonellaيما جرثومااة  وال ساا Enterobacteriaceaeكااذلك بقيااة  افااراد العائلااة المعويااة و  E.coliجرثومااة 

تساب  ،وعالقة تلك الجراثيم الملوثة ببعض الحاالت المر ية المتزايد  وعلى رأسها مرو اإلسهال لدى األطفال والتاي واليرها 

 حوالي ثلث الوفيات من األطفال دون سن الخامسة عالمياً.

(Nester et al., 2001 ; Brooks et al., 2004 ;  Appenzeller et al ., 2005) 

المجهرياة ت المهمة للعاملين في حقل األحيااء علماً أن مشكلة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية تعد واحد  من التحديا

حيث تؤكد الدراسات تزايداً مستمراً في هذا النوع من العازالت وماا  الات هنااك  اعوبة فاي إيجااد   تفساير دقيا  ، يوالطب البي ي

 وانتقااااااااااااااااااااااااااااال المقاومااااااااااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااااااااااي هااااااااااااااااااااااااااااذه الجااااااااااااااااااااااااااااراثيم لوجااااااااااااااااااااااااااااود وتطااااااااااااااااااااااااااااور 

 المعزولاااااااااااااة مااااااااااااان الميااااااااااااااه الخاااااااااااااتال  مصاااااااااااااادر هاااااااااااااذه العااااااااااااازالت واخاااااااااااااتال  تراكياااااااااااااز ومصاااااااااااااادر 

و ول المواد المضاد  للجراثيم ومن  منها المضادات الحيوية وتماسها مع الجراثيم في المياه واليرها من الماداخالت، لكان فاي 

  كااااااااااااااااااااااااااااال االحاااااااااااااااااااااااااااااوال فاااااااااااااااااااااااااااااان هاااااااااااااااااااااااااااااذه العااااااااااااااااااااااااااااازالت المقاوماااااااااااااااااااااااااااااة يشاااااااااااااااااااااااااااااكل

 وجودهااااااااااا فااااااااااي المياااااااااااه خطااااااااااور  إ ااااااااااافية ماااااااااان ناحيااااااااااة الماااااااااارو الااااااااااذي تساااااااااابب  و ااااااااااعوبة عالجهااااااااااا 

(Acar and Rosetel, 2001 ; Kapil,2005 ; Ibezim,2005.) 
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 Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل   

 

 Materialsالمواد 

  Samplesالعينات  

( مل، حاوية على كمياة مان 262 - 222لعينات في قناٍن  جاجية معقمة ذات سعة )حيث جمعت ا،فيما يتعل  بعينات المياه         

( لغرو إ الة تأثير الكلاور المتبقاي فاي العيناة وثام جمعات العيناة تحات  اروط Na2S2O3.5H2Oماد  ثايوسلفات الصوديوم )

   منية لم تتجاو  ثالث ساعات، وأجريات التعقيم ، وسجلت المعلومات الال مة على العينة،ثم نقلت العينات إلى المختبر  من مد

 الفحو ات الال مة على هذه العينات.

بواساطة مساحات معقماة وو اعت فاي  Rectal Swabوأخذت العيناات عان طريا  مساحة المساتقيم   Stoolأما عينات الخروج 

  جمياع العينااات إلااى تحاات ظارو  معقمااة وتام جلاا Nutrient Brothداخال انابياا  اختباار حاويااة علاى الماارا المغاذي المعقاام 

 المختبر  خالل أقل من ساعة إلجراء الفحو ات التشخيصية عليها. 

 

  Culture Mediaاألوساط الزرعية  

 -األوساط الزرعية المجهزة تجارياً:

 

(  (HIMEDIAأستخدم في هذا البحث مجموعة من األوساط الزرعية لغارو العازل والتشاخيص والمجهاز  تجاريااً مان  اركة 

كوسط )أكار ثالثي السكريات والحدياد( و)اكاار  (Oxoid))مرا الماكونكي المضاع ( و)المرا المغذي( ومن  ركة  مثل وسط

 انتروكوكس( .

 

 األوساط الزرعية المحضرة

 Cruickshank etكما حضرت مجموعة اخرى من  االوساط الزرعية المستعملة للعزل والتشخيص من  مكوناتها استنادا الى ) 

al., 1975 ; APHA, 2005    (مثل وسط )أكار األيوسين أ را المثيلاين( و   (Lauryl sulphate broth) (و )و) أكاار الادم

 اكار أسكولين الصفراء( و)اكار اليوريا( .

 

 Solution,  Reagents and Stainsالمحاليل والكواشف والصبغات  

 ;Collee et al., 1996حضاارت أسااتناداً الااى الااى .)  أمااا المحالياال والكوا اا  والصاابغات المسااتعملة فااي هااذا البحااث فقااد

Koneman e.t al, 2006 ) 
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 Antibiotic discsأقراص المضادات الحيوية 

 األقاااااااااااااااراف التاااااااااااااااي اساااااااااااااااتخدمت فاااااااااااااااي فحاااااااااااااااص الحساساااااااااااااااية مجهاااااااااااااااز  مااااااااااااااان قبااااااااااااااال  اااااااااااااااركة

(BIOANALYSE  LID.TURKEYمو حة في الجدول )  

 

 

 

 

 

 المضاد الحيوي

التركيز 

 ممايكروغرا

 /قرص

Resistant 

R 

Intermediate 

I 

Sensitivity 

S 

Carbencillin (PY) 122 18 ≥ 22 – 17   23 ≤ 

Chloramphenicol( C) 32 12 ≥ 18 – 13  17 ≤  

Erythromycin( E)  16 13 ≥ 18 – 14  17 ≤  

Ampicillin(AM) 12 11 ≥  13 – 12  14 ≤  

Streptomycin (S) 12 11 ≥ 14 – 12  16 ≤ 

Tetracycline (TE) 32 14 ≥ 17 – 16  11 ≤ 

Cefixime (CFM) 6 16 ≥ 17 – 15  11 ≤  

Amoxycillin+clavulanic acid 

(AMC) 
32 13 ≥ 18 – 14  17 ≤ 

Ciprofloxacin (CIP) 6 16 ≥ 22 – 15  21 ≤ 

Tobramycin (TOB) 12 12 ≥ 14 – 13  16 ≤ 

Cephalexin (CL) 32 14 ≥ 18 – 16  17 ≤ 

Clindamycin (DA) 2 14 ≥ 15 – 16  18 ≤ 

Amoxicillin (AX) 26 13 ≥ 18 – 14  17 ≤  

Gentamicin (CN) 16 12 ≥ 14 – 13  16 ≤ 

Polymxin B (PB) 322 7 ≥ 12 – 1 11 ≤ 

Doxycycline (DO) 32 12 ≥ 16 – 13  15 ≤ 

Trimethoprim (TMP) 6 12 ≥  16 – 11  15 ≤ 

 (Mims  et al., 2004(  أنواع وتراكيز المضادات الحيوية المستخدمة في فحص الحساسية  ) 1ل ) جدوال
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 طرائق العمل

 Diagnosisشخيص       الت

 ,.Prescott et alدرست الصفات المزرعية كأول خطو  في التشخيص إذ لوحظ  كل المستعمرات وحجمهاا ولونهاا )

2002 ; Koneman et al., 2006اآلتية: ( ثم أجريت الفحو ات التشخيصية 

 Microscope testالفحص المجهري 

( سااعة و ابغها بصابغة 24ساتعمرات النامياة بعاد تحضاينها لماد  )حضرت مسحات رقيقة من البكتريا ماأخوذ  مان الم

 (Koneman et al., 1997 كرام، ولوحظت أ كال الخاليا وترتيبها وطبيعة ا طباالها بصبغة كرام.)

 

  Biochemical testاالختبارات الكيموحيوية 

 ( .Baronet al., 1994;Koneman et al., 1997االختبارات  الكيموحيوية التشخيصية أجريت استنادا الى )

 

 للمناطق المدروسة.  التحري عن تلوث مياه الشرب

 -:MPN Most Probable Number)أستخدمت طريقة العدد األكثر احتماالً ) 

حيث أخذت عينة المياه إلى المختبر ورجت العينة بشد  عد  مرات وفي ظرو  معقمة لتجانس تو يع البكتريا في العينة 

   .ريت الفحو ات اآلتية وحس اال لية ثم إج

(( APHA , 2005. 

 .Presumptive Testالفحص األفترا ي    -1

 .     Confirmatory Testالفحص التأكدي -2

 .Complete Testالفحص التكميلي       -3

 

               Antibiotic Sensitivity testفحص الحساسية للمضادات الحيوية طريقة أجراء

( وتم أتباع طريقاة Bioanalyseمصنعة من قبل  ركة )الفحو ات الحساسية أقراف المضادات الحيوية واستخدم في 

Kirby – Bauer    باساتخدام ابار  التلقايإ وإ اافة أنبوباة اختباار  [11المحور  والمشار إليهاا مان قبال منظماة الصاحة العالمياة

ت كثافااة المعلاا  الجرثااومي مااع أنبوبااة االختبااار القياسااية ماان المحلااول الملحااي الفساالجي المعقاام،  اابط 3( ساام6حاويااة علااى )

(Macferland tube No.1( والمحضر  من إ افة )سم2.5 )( 12( كلوريد الباريوم ثم أكمال الحجام إلاى )%1من محلول ) 3

اساتخدم ( حامض الكبريتيك، ثم نشر المعلا  الجرثاومي بماساحة قطنياة معقماة علاى ساطإ وساط االختباار وقاد %1با افة ) 3سم

لجمياع العازالت المر اية، ماررت المساحة  (Oxoid)( المجهاز مان  اركة Muller – Honton Agarهنتاون ) –وسط ماولر 

( دقائ  ليحادث التشارب 6 - 3( بعد كل إ افة، تركت االطباا لمد  )52على سطإ الطب  ثالث مرات مع تدوير الطب  بزاوية )

( 24لماد  ) ◦م (38)ياة باساتخدام ملقاط معقام، حضانت األطبااا بدرجاة حارار  وتج  وبعدها تم تثبيت اقاراف المضاادات الحيو

 Mims et al.,2004 ;Vandeppitt et )(.1ساعة بعدها تام قااياق قطار منطقاة التااثبيط لكال قاارف ومقارنتااها ماع الجادول)

al.,2003) 
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 Results and Discussions   النتائج والمناقشة

ونتاائج األختباارات  اإلساهاليم المعزولة والمشخصة من عيناات ميااه الشارب وحااالت ( أنواع الجراث2يو إ الجدول )

نتاائج وا ااحة ودقيقاة لهااذه  والزرعيااة التاي اجرياات عليهاا، حيااث تام اسااتبعاد العازالت المشااكوك بهاا والتااي لام تعااطٍ  الكيموحيوياة

 يم وخا ة المعوية منها. األختبارات التي تعد من االختبارات األساسية التي تجرى لغرو تفري  الجراث

 الجراثيم المعزولة والمشخصة من عينات مياه الشرب

 ولة من عينات مياه الشرب المدروسةالجراثيم المعز( 3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عداد والنس  الم وية للجراثيم التي عزلت و خصت من عينات مياه الشرب المدروسة حيث يالحظ وإ( أنواع 3يو إ الجدول) 

 Enterobacter ،%56.11نسبة    E.coliوهي  Enterobacteriaceaeأن معظم الجراثيم المعزولة تابعة للعائلة المعوية 

cloacae 11.5%  

Citrobacter braakii ,  6.97بنسبة% , Serratia plymuthica  فضالً عن جرثومة  %4.56بنسبةPseudomonas 

aeruginosa وجرثومة  %2.32بنسبةEnterococcus feacalis  المعوية  الجراثيمإن هذه النس  العالية من  %9.30بنسبة

ربما تعكس نسبة التلوث العالي لمصادر المياه بهذه الجراثيم و ع  كفاء  محطات التصفية في القضاء عليها واستبعادها 

التي تعد  Coliformsواع القولونيات  ومعظمها ناتجة عن التلوث البرا ي بفضالت اإلنسان والحيوان ومياه المجاري وأن

تواجد هذه الجراثيم المعوية يعطي فأن  مؤ رات للتلوث البرا ي ويعد وجودها مؤ راً لوجود أنواع معوية خطر  أخرى وعلي  

 من الناحية الصحية.  خطور  إستهالك المياه الملوثةمدى  عن تصوراً 

 

 

 أنواع الجراثيم
 المعزولة من مياه الشرب

 نسبتها % العدد

E.coli 28 65.11 

Enterobacter cloacae 5 11.6 

Enterococcus feacalis 4 9.30 

Citrobacter braakii 3 6.97 

Serratia plymuthica 2 4.65 

Pseudomonas 

aeruginosa  
1 2.32 

 100% 43 المجموع
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الكلور في التعقيم  لمذكور  آنفاً إلى ارتفاع درجة الحرار  وبذلك قلة فعالية االسباب ا فضالً عن وقد تعزى هذه النسبة العالية 

والقضاء على جراثيم القولون حيث كلما  ادت درجة الحرار  قلت فعالية الكلور، أو ناتجة عن مقاومة هذه الجراثيم لفعل الكلور 

 ساعة. 15قى حية لمد  ملغم/لتر وتب 2.31تقاوم تراكيز الكلور بحدود   E.coliحيث أن جرثومة 

(Hunter, 2003  WHO, 1999;  ) 

خا ااااة فااااي أوساااااطها الزرعيااااة و مهي ااااة، كمااااا يجاااا  عاااادم االفااااال حقيقااااة أن طاااارا كشاااا  التلااااوث عاااااد  تكااااون

هاااي أكثااار االناااواع الجرثومياااة المعزولاااة مااان عيناااات ميااااه الشااارب وقاااد  E.coliللتحاااري عااان بكترياااا القولاااون، حياااث أن 

 المايكروبااااااااااااااااااااااااات تواجااااااااااااااااااااااااداً فااااااااااااااااااااااااي يعاااااااااااااااااااااااازى ذلااااااااااااااااااااااااك إلااااااااااااااااااااااااى أنهااااااااااااااااااااااااا اكثاااااااااااااااااااااااار 

وتشاااير  ،المختلفاااة pH قااايمأمعااااء اإلنساااان وحيواناااات ذوات الااادم الحاااار، وأكثرهاااا قااادر  علاااى التاااأقلم ماااع درجاااات الحااارار  و

مختلفااااة وخا ااااة  اً الدراسااااات إلااااى أن هااااذه الجرثومااااة أكثاااار الجااااراثيم المعزولااااة ماااان مياااااه الشاااارب، وهااااي تسااااب  أمرا اااا

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابتها أماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراو القناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الهضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامية وتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازداد إ

. ففااي دراسااة )الااراوي (WHO, 1999 ;  Anderson et al., 2005)فااي أ ااهر الصااي  فااي المياااه العذبااة والبحااار

هاااي مااان الجاااراثيم الساااائد  فاااي منطقاااة   E.coli( لنهااار دجلاااة  ااامن مديناااة المو ااال أظهااارت النتاااائج أن 2222والنعيماااي،

ة كبيااار  فاااي ميااااه الشااارب لمديناااة المو ااال. وكاااذلك نساااببكانااات  E.coli ( أن جرثوماااة2222الدراساااة كماااا او اااإ )خلااا ، 

 أو ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحت 

 ( أن أناااااااااااواع الجاااااااااااراثيم المعزولاااااااااااة كانااااااااااات بنسااااااااااا  كبيااااااااااار  تعاااااااااااود للعائلاااااااااااة 2226دراساااااااااااة )الجباااااااااااوري، 

 دراساااااااااااااات عدياااااااااااااد  فاااااااااااااي دول ان لمحطاااااااااااااات التصااااااااااااافية كماااااااااااااا  E.coliالمعوياااااااااااااة ومنهاااااااااااااا جرثوماااااااااااااة 

 عزلها من المياه.عالية عند  اً كانت تمثل نسب E.coliالعالم أو حت أن جرثومة 

( Hunter, 2003; Kummer, 2004 ;Crump et al., 2005;Winfried et al., 2007) 

وهاي مان   E.claocae نسابة عالياة ايضااً  للناوعقاد  اكلت  Enterobacter( أن جرثوماة 3كما يالحظ مان الجادول )

 .اإلسهال الجراثيم القولونية المقاومة للحرار  وتسب  مشاكل  حية عديد  ومنها حاالت

أماااا االجنااااق البكتيرياااة . %6.25وبنسااابة  مااان محطاااات التصااافية فاااي تكريااات( تااام عزلهاااا 2226وفاااي دراساااة )الجباااوري،  

ومشااااكل  ااحية خطيااار  عناااد  اً علااى الااارالم ماان نسااابتها القليلاااة إال انهااا تساااب  أمرا ااف( 3االخاارى المو اااحة فااي الجااادول )

 تواجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادها فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي مياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارب، كمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

نتيجاااة تلاااوث الميااااه بالقولونياااات البرا ياااة فاااي افريقياااا، كماااا لاااوحظ  اإلساااهاللقناااا  الهضااامية وحااااالت ظهااار وبااااء إل اااابات ا

 نتيجااااااااااااااااااااااااااة  1116فااااااااااااااااااااااااااي نيويااااااااااااااااااااااااااورك عااااااااااااااااااااااااااام  اإلسااااااااااااااااااااااااااهالوباااااااااااااااااااااااااااء لحاااااااااااااااااااااااااااالت 

 . كماااااااااااااااا أو اااااااااااااااإ الباحثاااااااااااااااان E.coliتلاااااااااااااااوث ميااااااااااااااااه الشااااااااااااااارب والاااااااااااااااثلج بالبكترياااااااااااااااا القولونياااااااااااااااة و 

 (Alice and Lester, 2002وتشااااخيص مصااااادر التلااااوث لل ) مياااااه بطريقااااةPCR  ماااان  %62وأظهاااارت النتااااائج أن

 Pseudomonasأن بكتريااااا ( 3ويالحااااظ ماااان الجاااادول ) ،Enterococcus  و E.coli الجااااراثيم تعااااود إلااااى جرثااااومتي

 اً فقاااد تنماااو هاااذه الجرثوماااة وتضااا  فاااي نظاااام تو ياااع بعاااض المااادن تحااات  اااروط وتساااب  مااادى واساااع %6.2 كانااات نسااابتها

الجاااارو  والقنااااا  وخا ااااة إ ااااابات مرتبطااااة بمشااااكلة ب يااااة المستشاااافيات  صااااحة وهاااايالتااااي تااااؤثر علااااى ال ماااان اإل ااااابات

 .(1112؛ الجبوري ،  Dunn et al., 2004التنفسية والقنا  البولية وهي واسعة األنتشار في المياه.)
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 الجراثيم المعزولة والمشخصة من حاالت اإلسهال

سان اإلساهال المدروساة لفطفاال دون بها الم وياة فاي عيناات ( الجراثيم المعزولاة ونسا4جدول )اليالحظ من النتائج في 

 E. coliوبنس  مختلفاة منهاا جرثوماة  Enterobacteriaceaeن معظم العزالت كانت تعود إلى العائلة المعوية إالخامسة، حيث 

 Pseudomonasو Serratia marcescens و  Citrobacter braakiiالجاااراثيم  ماان كااال تليهااا  %68.75بنساابة 

areuginosa و Shigella sonni  وShigella dysenteriae   6.25بنسبة.  

لطبيعي لها ا يكون الموطنالعصيات السالبة لصبغة كرام حيث  الشائعة من تعد العائلة المعوية أكبر المجاميع الجرثومية المهمة

لتهابات المعوية وحاالت مراو أهمها االالقنا  المعوية لإلنسان والحيوان، وتشمل العديد من األجناق وتسب  العديد من األ

 اإلسهال.

                                            (Forbes et al., 2002 ; Koneman et al., 2006) 

 

 الجراثيم المعزولة من عينات حاالت اإلسهال المدروسة( 4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث تعد هذه  %57.86 اإلسهالمن حاالت  كانت أكثر الجراثيم المعزولة E.coliيالحظ من النتائج أن جرثومة 

لدى االطفال، وهي من الملوثات المنتشر  في البي ة العراقية ومنها منطقة  اإلسهالالجرثومة من العوامل الرئيسية المسببة لحاالت 

عزل الجرثومة من كل من  إلى 1176عام  AL-Moshhadniو  AL-Jebouriكما أ ار إلى ذلك  (1171)يونس،المو ل،

 إلنسان ومياه المجاري ونهر دجلة. ا

 أنواع الجراثيم
 المعزولة من حاالت اإلسهال 

 تها %نسب العدد

E.coli 11 68.75 

Citrobacter braakii 1 6.25 

Serratia marcesens 1 6.25 

Pseudomonas 

aeruginosa  
1 6.25 

Shigella dysenteri 1 6.25 

Shigella flexenni 1 6.25 

 %100 16 المجموع
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لدى األطفال  اإلسهال( أن هذه الجرثومة منتشر  في المستشفى وفي دور الحضانة وتسب  1177كما أثبت )الرحالي، 

في األطفال الذين تقل  اإلسهال( عند دراسة مسببات 2222وفي دراسة )توفي  وآخرون،  %75.2في المو ل وكانت نسبتها 

أما النسبة  %13بنسبة  اإلسهالمسؤولة عن  E.coliنوات في مستشفيات بغداد أظهرت النتائج أن جرثومة أعمارهم عن خمس س

كانت نسبة اإل ابة أكثر في أ هر الصي  نتيجة لزياد  التلوث. كما عزلت هذه ف %27.5الم وية للوفيات المرافقة لإلسهال 

 Mahmod and Feachem, 1987 ; Hasony and .)%47في البصر  بنسبة  اإلسهالالجرثومة من أطفال مصابين ب

Mohammed, 1994) . 

 أهمياااااااااااااااااااة هاااااااااااااااااااذه الجرثوماااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااي  ؤكاااااااااااااااااااد الدراساااااااااااااااااااات العالمياااااااااااااااااااة المختلفاااااااااااااااااااةوت

إحااداث اإل ااابات المختلفااة وأهمهااا االلتهابااات المعويااة وهااي تقساام إلااى عااد  مجاااميع إعتماااداً علااى آليااة احااداث اإل ااابة. ومنهااا 

وهاي  Enteroinvasive(EIEC) المجموعاة الغا ياةو Enteropathogenic (EPEC)المعااء مجموعة الممر اة للمعاد  واال

وهي المسببة إلسهال المسافرين والمجموعاة  Enterotxigenic (ETEC)مجموعة السمية الالمسؤولة عن تهتك خاليا األمعاء و

ي وظاائ  الكلاى والتهااب القولاون وهي المسؤولة عن حدوث نزي  األمعاء وخلل فا Enterohemorrhagic (EHEC)النزفية 

 الدموي.  اإلسهالالنزفي وحاالت 

فاي  اإلساهال( تساب  حااالت EPEC، حياث أن مجموعاة ) Enteroaggregative (EAggEC)ومجموعة المتال نة 

هال المساببات الرئيساية لحااالت إسا مان أ اهر وهاي 5وخا ة األطفال الذين أعمارهم أقال مان  ،( من العمر2األطفال دون سن )

مان مساببات ف( أيضاً ETECاألطفال الر ع حتى في الدول المتقدمة وتنتقل أما مبا ر  أو عن طري  تلوث المياه. أما مجموعة )

وتنتقال نتيجاة تلاوث الميااه والغاذاء. أماا  اإلساهالمان حااالت  %42 – 22في األطفال وإسهال المسافرين وتشكل حوالي  اإلسهال

 ( EHECمجموعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة )

  1172المهماااااااااااااة التاااااااااااااي لااااااااااااام تكااااااااااااان معروفاااااااااااااة لغاياااااااااااااة  اإلساااااااااااااهالمساااااااااااااببات  هاااااااااااااي أيضااااااااااااااً مااااااااااااانف

ها في الدول المتقدمة كأمريكا وبريطانيا واساتراليا واليرهاا فضاالً ، فقد تم عزل Shiga like toxinوتعزى أمرا ها إلى إنتاجها 

 عن الدول النامية في اسيا وافريقيا.

 (Hurst et al., 2001 ; Lijima et al., 2001 ;  Hunter, 2003 ;  Brooks et al., 2004 ; Gershon et al., 

2004 ) 

 Serratia marcescens و  Citrobacter braakiiالجااراثيم أن  (4فااي الجاادول ) يالحااظ كااذلك ماان النتااائج

أجرياات حيااث ،  6.25 تهانساابكاناات   Shigella dysenteriaeو  Shigella sonni و Pseudomonas areuginosaو

وتباين أنهاا تساب  العدياد مان المشااكل الصاحية منهاا التهاباات المجااري التنفساية  اثيمي دول العالم على هذه الجردراسات عديد  ف

فقااد ارتبطاات بعاادوى  B – Lactamaseحتوائهااا علااى إنزيمااات آل يااة للمضااادات الحيويااةوالقنااا  البوليااة وبسااب  مقاومتهااا العال

 المستشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافيات حيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي دراسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

(Adriana et al., 2007 تم عزل هذه الجرثومة من العناية القلبية الصدرية بنسبة )كما أو حت الدراسات أنها تناتج %23.3 ،

وتشاترك باذلك فاي إ اابة متال ماة اإلدرار  E.coli O157:H7جرثوماة  المشاب  لماا تنتجا  Shiga like toxinالسم العصوي 

 ,.Delost, 1997 ;  Bornet et alات التاي تكونهاا.)فاي اإل ااب E.coliالادموي، وعااد  تشاترك هاذه الجرثوماة ماع جرثوماة 

2000  ; Louise et al., 2007) 
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حيث وجدت هاذه الجرثوماة  ، Citrobacter braakiiجرثومة  نسبة عزل عالية نسبياً نتائج  دراسات اخرى كما تؤكد 

، E.coliمرافقاة لجرثوماة الجرثومة عندما الحظ  Guarinoوهذا اتف  مع الباحث  اإلسهالفي عينات خروج األطفال المصابين ب

Klebsiella  .وعرفت في حينها بأنهاا حااالت إساهال ناجماة عان اإل اابات المضاعفة وباذلك ارتبطات بحااالت الوبائياة لإلساهال

(Guarino et al., 1987كما أو حت دراسات .) فاي مديناة المو ال أن جرثوماة  اإلساهالمساببات  فايCitrobacter  تعازل

الجااراثيم  ىحاادكاناات جرثومااة السااالمونيال إ كمااا (.2222.)الها اامي، اإلسهالأطفااال الر ااع والمصااابين ببنساا  وا ااحة ماان 

المعزولة وهي من الجراثيم المهمة في اإل ابات المعوية حيث تؤكد العديد من الدراسات المحلية علاى ذلاك، فقاد أظهارت دراساة 

فاي إياران تباين أن جرثوماة  اإلسهالمصابين بال( في األطفال 2224في الر يدية في المو ل )سعيد وآخرون،  اإلسهالمسببات 

E.coli  تليها  %62.8كانت نسبةShigella  وجرثوماة  %11.7بنسابةSalmonella   اإلساهالوهاي مساببات  %14.1بنسابة 

 . (2228وآخرون،  Alizadehفي األطفال. )

مدروساااة كانااات خاااارج أطاااار أهتماااام وكاااان مااان نتاااائج هاااذه الدراساااة ظهاااور مساااببات أخااارى لحااااالت اإلساااهال ال

هاااذا البحاااث مااان أهمهاااا الطفيلياااات وحااااالت أخااارى لااام يحااادد المساااب  بشاااكل دقيااا  ماااع مالحظاااة أن الطفيلياااات كانااات أحياناااا 

  مرافقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة لإل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابات البكتيرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة وهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذه الطفيلياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات

 تنتشاااااااااار بماااااااااادى واسااااااااااع فااااااااااي مختلاااااااااا  أنحاااااااااااء العااااااااااالم ومنهااااااااااا العااااااااااراا، وأن مجاااااااااارد وجااااااااااود نساااااااااابة 

 فااااااااااي مسااااااااااتوى  فيليااااااااااات المعويااااااااااة فااااااااااي مجتمااااااااااع مااااااااااا يااااااااااوحي إلااااااااااى وجااااااااااود تاااااااااادنٍ معينااااااااااة ماااااااااان الط

 وعااااااااااادم كفااااااااااااء   ااااااااااار  ميااااااااااااه  البي اااااااااااة المثالياااااااااااة وعااااااااااادم تاااااااااااوفر مصاااااااااااادر ميااااااااااااه  اااااااااااالحة للشااااااااااارب

  .(;  Jakson, 1990 2222الشريفي وعبد هللا،  المجاري.)

 

 -مقاومة الجراثيم المعزولة من مياه الشرب وحاالت االسهال للمضادات الحيوية:

وتباينت المقاومة للمضادات الحيوية  ،( حساسية الجراثيم قيد الدراسة لمجموعة من المضادات الحيوية 5( و)6إ الجدولين )يو 

 .ونوع المضادتبعا ألختال  الجراثيم المعزولة 

 و Cephalexin وAmoxycillin + clavulanic acid و Erythromycinلكل  فقد أظهرت مقاومة مطلقة 

Amoxicillinو Ampicillinو Clindamycin الجراثيم المعزولة من مياه الشرب وحاالت االسهال لمعظم عاليةوبنسبة . 

بصور  عامة وفي حاالت االسهال  ن وجود السالالت المقاومة للمضادات الحيوية من الجراثيم الملوثة للماء والبي ة إحيث      

 دياد معدالت عزل هذه األنواع من آبعد والسيما مجال الصحة العامة  أ بإ من الموا يع المهمة التي يهتم بها الباحثون في

 (Kapil, 2005 ; Acar and Rosetel, 2001) .السالالت المقاومة في الفترات األخير  ألسباب مختلفة

 مقاومة عالية للكل من مضاد اإلسهالالمعزولة من مياه الشرب وحاالت  E.coliجرثومة  حيث أظهرت  

Erythromycin على التوالي ، في حين مقاومتها للمضاد  %87.8و %12.6بنسبةAmoxycillin + clavulanic acid 

على  %86.2و %122وبنسبة  Clindamycin وكانت مقاومة مطلقة للمضاد  على التوالي ،%86.2و %71.7 بنسبة

 .التوالي
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+  clavnlanic acid ومضاد Amoxicillin لمضادات E.coliمقاومة في ( 2226، وآخرون Yoko)وهذا يتف  مع الباحث 

Amoxycillin  و، %64بنسبة( أظهرت دراسةShebabi  ،أنماط المقاومة لجرثومة 2224وآخرون )E.coli  لكل من

Ampicillin  وTetracycline   وCo – trimoxazole  على التوالي %88و  %73و  %72.6بنسبة. 

 

 للمضاااااااااااااااادات  E.coliرثوماااااااااااااااة  يااااااااااااااااد  مقاوماااااااااااااااة ج إلاااااااااااااااى أن وتشاااااااااااااااير دراساااااااااااااااات عدياااااااااااااااد 

  الاااااااااااى  الحيويااااااااااة قاااااااااااد يعااااااااااازى إلاااااااااااى نشاااااااااااوء الياااااااااااات جديااااااااااد  لمقاوماااااااااااة المضاااااااااااادات تظهااااااااااار وتتطاااااااااااور

 ;Acar and Rostel, 2001الطفارات.) حصاول مقاومة مضادات متعدد  عن طري  مواد وراثية مساؤولة كاانزيم المقاوماة أو 

Guerra et al., 2003 ; Dunn et al., 2004 ; Yoko et al., 2005) 

 

لكال مان  %122مطلقة وبنسبة فقد أظهرت مقاومة المعزولة من مياه الشرب   Enterobacter cloacaeأما جرثومة 

وأظهاارت مقاومااة  ،Clindamycinو Cephalexinو Amoxycillin + clavulanic acidو  Erythromycinمضااادات 

للمضااااادات  %52قاومتهااااا عاليااااة وبنساااابة ،وكاناااات مGentamicin و Carbencillinللمضااااادين %72متشااااابهة وبنساااابة 

Amoxicillin Ampicillin و Trimethoprim كماااااا أظهااااارت حساساااااية مطلقاااااة لمضااااااد،Chloramphenicol  و

Tetracycline  وStreptomycin  وPolymxin B  و.Doxycycline 

لفطفاال فاي  إلساهالامان حااالت  Enterobacter( عناد عازل 2223وهذه النتائج مقاربة لما تو ال إليا  )المشارقي، 

فااي حااين أظهاارت  .Cephalexinو  Tobramycinو  Ampicillinمدينااة المو اال حيااث أظهاارت مقاومااة لكاال ماان مضاااد 

 مقاومة ذلك إلى مجموعة المضادات الحيوية الحاملة لحلقاةيت ، وقد عزCiprofloxacinو  Polymxin Bحساسية مطلقة تجاه 

B  - Lactam إنتاجها ألنزيمات إلى ثومةويعود سب  مقاومة هذه الجر B  - Lactamase (Bernard et al., 1999 .) 

المعزولة من مياه الشرب وحاالت اإلسهال مقاومة مطلقة لكل من مضاد  Citrobacter braakiiفي حين أظهرت جرثومة 

Ampicillin و Amoxycillin + clavulanic acidو Amoxicillinو Clindomycin مطلقة لكل ، وقد أظهرت حساسية

،في حين أظهرت تباين في مقاومتها وحساسيتها تبعاً لنوع المكان المعزولة من  فقد Tobramycin و Cefiximeمن مضاد 

 Polymixin B و Ciprofloxacinلمضادين  %55.5و مقاومة عالية بنسبة Carbencillin أظهرت مقاومة مطلقة لمضاد

حين أظهرت نفس الجرثومة حساسية مطلقة المعزولة من حاالت اإلسهال  في Doxycyclineلمضاد  %33.3ومقاومة بنسبة 

  لجميع المضادات السابقة. 



 

 13 

 مقاومة الجراثيم المعزولة من مياه الشرب للمضادات الحيوية نمط( 5جدول )

 المضاد الحيوي
E.coli 

 العدد )%(

Enterobacte

r cloacae 

 العدد )%(

Citrobacter 

braakii 

 العدد )%(

Pseudomonas 

 العدد )%(

Serratia 

plymuthica 

 العدد )%(

Carbencillin (50.0) 14 (80) 4 (100) 3 (0.0) 0 (100) 2 

Chloramphenicol (14.28) 4 (0.0) 0 (33.3) 1 (100) 1 (100) 2 

Erythromycin (78.7) 22 (100) 5 (0.0) 0 (100) 1 (100) 2 

Ampicillin (50) 14 (60.0) 3 (100) 3 (100) 1 (100) 2 

Streptomycin (35.71) 10 (0.0) 0 (100) 3 (100) 1 (0.0) 0 

Tetracycline (35.71) 10    (0.0) 0 (33.3) 7 (100) 1 (0.0) 0 

Cefixime (32.71) 9 (40) 2 (0.0) 0 (100) 1 (100) 2 

Amoxicillin + 

Clavulanic acid 
(75.0) 21 (100) 5 (100) 3 (100) 1 (100) 2 

Ciprofloxacin (14.28) 4 (40) 2 (66.6) 2 (0.0) 0 (0.0) 0 

Tobramycin (28.57) 8 (40) 2 (0.0) 0 (0.0) 0 (100) 2 

Cephalexin (82.14) 23 (100) 5 (0.0) 0 (100) 1 (100) 2 

Clindomycin (75.0) 21 (100) 5 (100) 3 (100) 1 (100) 2 

Amoxicillin (67.85) 19 (60) 3 (100) 3 (100) 1 (100) 2 

Gentamycin (35.71) 10 (80) 4 (10.0) 3 (0.0) 0 (100) 2 

Polymixin B (7.14) 2 (0.0) 0 (66.6) 2 (0.0) 0 (0.0) 0 

Doxycycline (57.14) 16 (0.0) 0 (33.3) 1 (100) 1 (0.0) 0 

Trimethoprim (57.14) 16 (60) 3 (66.6) 2 (100) 1 (100) 2  
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 مقاومة الجراثيم المعزولة من عينات اإلسهال في األطفال للمضادات الحيوية نمط( 6)جدول 

 المضاد الحيوي
E.coli 

 العدد )%(

Citrobacter 

 العدد )%(

Serratia 

marcescens 
 العدد )%(

Pseudomonas 
 العدد )%(

Shigella 

dysenteri 
 العدد )%(

Shigella 

flexenni 
 العدد )%(

Carbencillin (63.6) 7 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (100) 1 (100) 1 

Chloramphenicol (36.3) 4 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 

Erythromycin (90.5) 10 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 

Ampicillin (63.6) 7 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 

Streptomycin (36.3) 4 (0.0) 0 (100) 1 (0.0) 0 (100) 1 (0.0) 0 

Tetracycline (36.3) 4 (0.0) 0 (100) 1 (0.0) 0 (100) 1 (100) 1 

Cefixime (45.4) 5 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (100) 1 (100) 1 

Amoxicillin + 

Clavulanic acid 
(81.8) 9 (100) 1 (100) 1 (0.0) 0 (100) 1 (100) 1 

Ciprofloxacin (9.0) 1 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 

Tobramycin (45.4) 5 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (100) 1 (0.0) 0 

Cephalexin (81.8) 9 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (0.0) 0 (0.0) 0 

Clindomycin (100) 11 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 

Amoxicillin (72.7) 8 (100) 1 (100) 1 (0.0) 0 (100) 1 (100) 1 

Gentamycin (27.2) 3 (0.0) 0 (0.0) 0 (100) 1 (100) 1 (100) 1 

Polymixin B (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (100) 1 (0.0) 0 (0.0) 0 

Doxycycline (36.3) 4 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 

Trimethoprim (45.4) 5 (100) 1 (0.0) 0 (0.0) 0 (100) 1 (100) 1 

 

 

 

 

 



 

 16 

 

المعزولة من مياه الشرب أكثر مقاومة للمضادات من تلك المعزولة من حاالت  Pseudomonasفي حين أظهرت جرثومة 

 Ampicillinو Erythromycin و Chloramphenicolاالسهال ،حيث أظهرت مقاومة مطلقة لمعظم مضادات قيد الدراسة 

 و Cefiximeو  Clindomycin وAmoxicillin وStreptomycin وAmoxycillin + clavulanic   acid و

Tetracyclineو Doxycycline و Trimethoprim وCephalexin  بينما أظهرت الجرثومة المعزولة من حاالت االسهال،

 وPolymixin B و Cephalexin و ClindomycinوAmpicillinو  Erythromycinمقاومة مطلقة للمضادات 

Gentamycin في حين أظهرت نفس الجرثومة حساسية مطلقة للمضاداتChloramphenicol و Amoxycillin + 

clavulanic   acidو Streptomycinو Amoxicillin  وCefixime و Tetracyclineو Doxycycline و 

Trimethoprim . 

جرثومة الخصائص المقلقة الّتي تتميّز بها  نموذجا مثاليّا للممر ات االنتها يّة. من Pseudomonasجرثومة تعتبر 

Pseudomonas  قلّة حساسيّتها وتأثّرها بالمضاّدات الحيويّة. هذه الخاّ يّة يعود سببها إلى المضّخات المتواجد  على مستوى

 هذه الجرثومة، من بينها المضاّدات الحيويّة، إلى خارج الخليّة. إلى جان  ذلك، فإّن أدويةتعمل على  ّ  عّد  والّتي  الخليّةالشاء 

ات الّصبغيّة، أو عن طري  تحويل جينات المقاومة تطّور المقاومة المكتسبة بسهولة، عن طري  الطّفرات الوراثيّة بالجين

 (Yoko et al.,2005)طريقة أفقيّة من خليّة إلى خليّة.للمضاّدات الحيويّة ب

 + Amoxycillin و Ampicillinو Erythromycinمقاومة مطلقة لكل من مضادات  Serratiaكما أظهرت جرثومة 

clavulanic   acid و Cephalexin وClindomycin وAmoxicillin في حين أظهرت حساسية مطلقة للمضادات،

Ciprofloxacin و Polymixin Bو Doxycycline. 

 المقاومة لمضاد(S. marcescens) ةااالالت جرثومااوا ان سااث بينااحي

(Gentamicin)   مقاومة العديد من المضادات الحيوية االخرى.منها بال ميد يشفر %12ل تحمقد 

وافراد العائلة  Pseudomonas ة ممكن ان تنتقل بين الجراثيم المختلفة فمثال ممكن أن تنتقل من جرثومةأن بال ميدات المقاوم

 Acar and )متعدد  المقاومة للمضادات الحيوية.) Serratiaالمعوية ،كما أن قدرتها على اكتساب المقاومة قد جعل جرثومة 

Rosetel.,2001. 

المعزولة من حاالت االسهال مقاومة   Shigella dysenteriae   جرثومة و Shigella sonniفي حين أظهرت جرثومة 

 و   Amoxycillin + clavulanic و Ampicillinو Erythromycin و Carbencillin مطلقة للمضادات 

Amoxicillinو Clindomycin  وCefixime و Tetracyclineو Trimethoprim وGentamycin. 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
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