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Abstract
This study involved isolation and identification bacterial causes of the urinary tract infections
(UTI), as it was collected 65 urine sample from patients suffering from urinary tract, in the holy city
of Karbala (Al-Hussein Hospital, children and women and obstetrics) for the period from October
2014 to March 2015, these isolates (urine samples) were cultured on selective and differential media
and identified biochemicaly by using tapes Epi 20 E, the majority of isolates was Proteus mirabilis as
formed (40%) and the bacterium Pseudomonas aeruginosa by (31.42%), and Serratia marcescens by
(8.57%) in addition to the Escherichia.coli which formed (20%) of the isolation results. Antibiotic
susceptibility testing was done for the Proteus mirabilis isolates to determine the most effective
against these isolates, the results showed that the most effective antibiotic is ciprofloxacin (CIP),
amikacin (AK) and imipenem (IPM), while most of the isolates were resistant to Ampicillin and
Tetracycline.The study has the minimum inhibitory concentration for three different antibiotics, and
showed MIC values of ciprofloxacin (0.25-32) μg / ml. While MIC values of amikacin (8-128) μg/
ml, While it was the Imipenem ranging between (1-32) μg / ml. Some associated virulence factors
of isolates were studied, it was found that the selected isolates showed the ability to adhesion on
epithelial cell surfaces at a rate between (22.33-51.66) cell / epithelial cell, as well as bacterial cell
surface hydrophobicity test, as the percentage of these isolates are (64.00,27.56,55.35,27.88,31.01)
% . As for the test swarming movement (Swarming phenomenon), the study demonstrated the ability
of bacteria to swarm on enriched agar plate (1.5-2.0 % agar).
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اخلالصة

تضمن البحث عزل وتشخيص املسببات البكتريية خلمج السبيل البويل ( ،)UTIاذ تم مجع ( )65عينـة ادرار من املرىض املصابني بخمج

السبيل البويل يف مدينــــة كربالء املقدسة ( مستشفى احلسني(ع) ،االطفال و النسائية و التوليد ) للفرتة من ترشين األول  2014اىل آذار2015.

زرعت العينات التي تم احلصول عليها عىل االوســـاط االنتقائية والتفريقية كام تم تشخيصها كيموحيويا ًباستخدام ارشطة  Epi 20 Eفتبني ان

النسبة االكرب لنتيجـة العزل كانت  Proteus mirabilisاذ شكلت ( )40%وبكرتيـــا  Pseudomonas aeruginosaبنسبة ( ،)% 31.42و
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 .1املقدمة

حممولة عىل بالزميد أو أكثر متلكه البكرتيا وقدرهتا عىل نقل

إن حاالت مخج السبيل البويل( (� Urinary tract infecهذه الصفة إىل أنواع أو أجناس أخرى ،ومن األمثلة عىل ذلك

 )tionهي من األمراض الشائعة عند االنسان ,والتي تسببها هو امتالك العديد من البكرتيا وخاصة السالبة لصبغة كرام
أنواع خمتلفة من الكائنات املجهرية املمرضة توصف لعالجها صفة انتاج أنزيامت البيتاالكتاميز ونقل هذه الصفة فيام بينها،
ووجود مضخات الدفق ( )Efflux-pumpsوأيضا ًتناقص

 marcescens Serratiaبنسبة ( )8.58%إضافة اىل بكرتيا  Escherichia coliوالتي شكلت ( )20%من نتـــائج العزل .تم اختبارحساسية

العديد من األدوية واملهدئات و املضادات احليوية [.]1

البكرتيا ووجد أن املضاد األكثر فاعلية هو السربوفلوكساسني( )CIPواالميكاسني ( )AKواالميبينيم ( )IPMوأكثر املضادات التي قاومتها

الطبية الكبرية التي تعاين منها العديد من دول العامل احداث إصابات خطرية [.]7

عزالت بكرتيا  P. mirabilisللمضـادات احليوية لتحديد املضاد األكثر فاعلية ضد هذه العزالت كذلك حتديد املضـادات التي تقـــاومها هذه
البكرتيا هي األمبيسيلني والترتاسايكلني.

كام متت دراسة الرتكيز املثبط االدنى لـثالثة مضادات حيوية خمتلفة ،واظهرت قيم  MICملضاد السربوفلوكساسني بني ( )0.25-32

مايكروغرام  /مل .بينام تراوحت قيم  MICملضاد االميكاسني بني ( )128-8مايكروغرام/مل .يف حني كانت ملضــــاد  Imipenemمرتاوحة

بني ( )32 - 1مايكروغرام  /مل.درست بعض العوامل املرتبطة برضاوة العزالت املدروسة ،اذ تبني ان للعزالت املنتخبة القدرة عىل االلتصاق

عىل سطوح اخلاليا الظهارية بمعدل يرتاوح بني ( )51.66-22.33خلية  /خلية ظهارية ،فضال ًعن اختبارالعزالت البكتريية للخاصية الراهبة

للامء ( )Cell surface hydrophobicityاذ بلغت النسبــــة املئويـة هلذه العزالت (.% )31.01,27.88,55.35,27.56,64.00اما فيام خيص
اختبار حركة العج ( ،)Swarming phenomenonفقد أثبتت الدراسة قدرة العزالت املدروسةعىل احداث ظاهرة العج والسيام اهنا نامية عىل
وسط الغراءاملغذي فيه نسبة االكاراعتيادية (.)% 2.0-1.5

الكلامت املفتاحية

املتقلبة الرائعة ،التصاق البكترييا ،اخلاصية الراهبة للامء.

تعد األمراض الناجتة عن هذه االلتهابات من املشاكل نفاذية الغشاء اخلارجي وهذه الصفات وغريها متنكنها من

وبمختلف املستويات املعاشية يف كل من الدول الغنية

إن وجود ظاهرة العج(  ( )Swarmingيف بكرتيـا �Pro

والفقرية ،إذ يكون تأثريها عىل كال اجلنسني وملختلف األعامر  teus mirabilisمتنحها القدرة عىل احلركة ،كذلك قدرهتا

[ ،]2وتزداد صعوبة عالجها عندما يرافقها امراض أخرى عىل االلتصاق البكتريي باخلاليا الطالئية املبطنة للقناة البولية
مثل مرض داء السكري ونقص املناعة املكتسبة واألورام [ ،]8إضافة اىل إنتاج أنزيم اليوريز من قبل هذه البكرتيا

الرسطانية التي تؤدي إىل ضعف مقاومة دفاعات اجلسم الذي يعمل عىل شطر مادة اليوريا إىل آمونيا وثاين أوكسيد
الكاربون ومن ثم تكون فوسفات الكالسيوم واملغنيسيوم

ضـد عوامـل مرضية جديـدة [. ]3

للبكرتيا النصيب األكرب من بني الكائنــــات املجهرية والتي تعد أرضية لتكوين احلىص التي تستخدمها كمكان

املمرضة يف إحداث مخج السبيل البويل ومتثل العصيات لتستوطنه وتتخفى فيه من املضادات احليوية واالستجابة
السالبة لصبغة كرام النسبـة األكرب والتي تنتمي للعائلــــــة املناعية وتنشط منها ألحداث ما يسمى بإعادة اإلصابة

املعوي ة  ،Enterobacteriacaeوتعد بكرتيا � ،]9[ )relaps of infection( Proteus miوإن انتـــــاج انزيــــــم

 rabilisواحدة من أهم األجناس البكتريية املهمة يف هذا اهليمواليسني جعلها من املمرضات املهمة يف التهابات
املجال فهي تأتى باملرتبة الثانية بعد بكرتيا  Escherichiaاملجاري البولية [.]10كام أشار الباحث [ ]11اىل ان العديد

 coliمـــــن حيث نسبة اإلصابة  ،فهي من املمرضات املهمة من األجناس البكتريية لدهيا نفس اخلاصية مع امتالك هذه
يف القناة البولية خاصة املرىض الذين جتـــرى هلم عمليات االجناس لالسواط وهذا مؤرشعىل دور االسواط يف ظاهرة
القسطرة حيث يوصف هلم استخدام إنبـــوب القسطـــرة العج.

لفتـــرات طويلــة [ ]4ومن مضاعفات هذه البكرتيا تكوين
احلىص وجترثم الـدم [.]5

أشارت العديد من الدراسات اىل ظهور سالالت

 .2أهداف البحث:

نظر ًا لزيادة نسبة االصابة بخمج السبيل البويل يف

مقاومـــــة من البكرتيا املعوية ألكثر من مضاد حيايت ،والتي السنوات األخرية وزيادة نمط مقاومة اجلراثيم للمضادات
تعد مشكلة متزايدة من الناحية الطبية لصعوبة السيطرة عىل احليوية تم دراسة ماييل:
االمراض نتيجة عدم إختيار العالج املناسب واألستخدام

 .1عزل وتشخيص بكرتيا  Proteus mirabilisمن

العشوائي ملضادات احلياة [ .]6وهذه املقاومة عادة تكون االشخاص املصابني بخمج السبيل البويل بإعتبارها أحد
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االنواع البكتريية املسببة هلذا اخلمج .

اجري فحص احلساسية للمضادات احليوية بطريقة الصب

الفوس��فـــات امللح��ي وبواق��ع ()4مرات ث��م علقت اخلاليا وتقرتب نتائج الدراسة مع ما الحظه [ ]18إذ كانت ()25%

الرتكيز املثبط األدنى( (� Minimum inhibition concenوتم اختبار حساسية العزالت لعرش مضادات حيويـة وفق ًا

بكتريي��ة ملتصقة باخلاليا الطالئي��ة املحرضة اعاله من خالل تابع��ة إىل جن��س املتقلبات .وذكر [ ]1إن ع��زل هذه البكرتيا

 .2دراسة نمط املقاومة للمضادات احليوية وقياس باألطبـــــــاق بأستخدام وسط ()Muller-Hinton agar

 )trationيف العزالت قيد الدراسة.

للرتاكيز املوضحـــــة يف اجلدول رقم (. )1إذ تم حتضري مزرعة

العزالت البكتريية قيد الدراسة.

بأنبوب ماكفرالند القيايس ( .)0.5سجلت النتـائج بقياس

بال��دارئ نفس��ه .ت��م التــــــــــأكد م��ن عـدم وجـ��ود خاليا من جمم��وع الع��زالت البكتريية املسببة خلم��ج السبيل البويل

الفحص املجهري بأس��تخدام رشحية زجـاجي��ة معقمة ،وتم يف حال��ة إصاب��ات املج��اري البولي��ة الغ�ير معق��دة اكثر من

 .3التحري عن عوامل الرضاوة املختلفة التي تنتجها بكتريية لكل عزلــــــة برتكيز ( )108*1خلية  /مل بمقارنتــه

اختب��ار االلتصـ��اق البكتريي بم��زج ( )0.5م��ل من مزروع ( ،)10%وختتل��ف عن نتـــائج [ ]19إذ بلغت نسبة اإلصـابة

قطر منطقة التثبيط باملليمرت حول كل قرص بعدها قورنت

والدم��اغ السائل مع ( )0.5مل من عـــالق اخلاليا الطــالئية ،نسبة ( ،)% 31.42و S. marcescensبنسبــة ()8.58%

 .3املواد وطرائق العمل:
 .1.3مجع العينات :تم مجع ( )65عينـة ادرار من املرىض واملعتمدة عامليا ً[.]14
املصـابني بخمج السبيل البويل يف مدينة كربالء املقدسة للفرتة  .4.3تقدير الرتكيز املثبط االدنى وماحتته :

النتـائج القياسية لقطر منطقة التثبيط للمضادات احليوية

من ترشين األول ( 2014اىل آذار .)2015ومجعت العينات

بكت�يري بعم��ر ( )24س��ــاعة حمرض يف وس��ط نقي��ع القلب ( .)10% 5-ام��ا بكرتيـــ��ا  P. aeruginosaفقـــد ش��كلت
حض��ن املزي��ج بدرج��ة ح��رارة 37م مل��دة  60دقيقـــــــة مع إضــاف��ة اىل بكرتيــ��ا  E. coliوالت��ي ش��كلت ( )20%من
التحري��ك .غس��ل املزيــــ��ج بع��د ف�ترة احلض��ن ( )4مرات نتـــائج العزل.

باس��تخدام حملول دارئ الفوس��فــــات امللحي م��ع تكـــرار

زرع��ت العينات عىل وس��ط غراء املاكونك��ي ،اذ تظهر

أتبعت طريقة التخافيف املضاعفة املتسلسلة خلمس

النبذ املرك��زي للتخلص من البكرتيا غ�ير امللتصقة باخلاليــا مستعم��رات  P. mirabilisعلي��ه حمدبة ،لزجة ،وش��احبة

للمضادات احليويــة املستخدمــة يف الدراسة احلالية وتم

الفوس��فات امللح��ي ووضعت ع�لى رشحية زجاجي��ة نظيفة وس��ط غراء الـــ��دم الذي يعد وس��ط ًا عام ًا لنم��و اجلراثيم

( )Blood agarووسط ( )Mackonkey agarوحضنت  )em ،Amikacinاعتامد ًا عىل الطريقة املوصوفة يف [.]15

باملجه��ر الضوئي وثبتت النتائج بحس��اب معدل اخلاليـــــــا التحلل من جه��ة اخرى ،وقد ظه��رت اجلراثيم بأهنا حملله

يف انابيب اختبار معقمة وذات غطاء حمكم وزرعت مبارشة عزالت بكتريية نقية حلساب الرتكيز املثبط االدنى ()MIC

عىل االوساط االنتقائية اخلاصة بالعزل.

 .2.3عزل وتشخيص البكرتيا :تم زرع كل عينة عىل وسط تقديره لثالثة مضادات وهي( (�Ciprofloxacin ،Imipen

بدرجة حرارة ()37م ملدة ( )24ساعة ،اختربت املستعمرات

الطالئي��ة ،اخذت قطرة من املــــزي��ج املعلق بمحــلول دارئ اللون الهنـــا غري خممرة لسك��ر الالكتوز ،وعند نموها عىل
،وصبغ��ت مجيع الرشائ��ح بصبغة غرام  .فحص��ت الرشائح من جه��ة ولتحدي��د قابلية اجلراثي��م عىل حتلل ال��دم ونوع
البكتريية امللتصقة باخلاليا الطالئية .

لل��دم حتل ً
ال تام ًا ( )β-Hemolysisاذ تكونت هالة ش��فافة

Surface Hydrophobicity

املذك��ور[ .]20وكذل��ك رائح��ة املستعم��رات النامية التي

 .5.3إختبار ظاهرة العج (:)Swarming phenomenon

 .7.3التح��ري ع��ن الرهابي��ة املائية الس��طحية Cell:ح��ول املستعم��رات النامي��ة ع�لى س��طـــــح هذا الوس��ط

سائل (وسط املرق املغذي)من هذه العــزالت واجري هلـا البكتريية قيد الدراسة عىل تكوين ظـاهرة العج وأجري

أتبعت الطريقة املوصوفــــــة من قبل [ ]17ألجراء تش��به رائحة السمك املتعفن عىل وس��ط أك��ار الدم [. ]21
االختبار .اظهرت الدراسة احلــــــالية عند استعمــال الزايلني وعند الفحص املجهري كانت البكرتيا بشكل خاليا سالبة

النموذجية النامية عىل هذه االوساط واجريت هلا االختبارات

التاكيدية الفسلجية والكيموحيوية وذلك بتحضري مزروع

االختبارات اآلتيـة كمـا ذكـر يف (:)13( )12

استخدم هذا االختبار للكشف عن قابلية العزالت

هذا الفحص باستخدام طريقة األوســــاط الزرعية الصلبة
واعتمدت طريقة ( )8الجراء االختبار .

 .1.2.3الفحص املجهري املبارش :بعمل رشحية  .6.3االلتص��اق البكت�يري ع�لى اخلالي��ا الطالئي��ة
وتصبيغها بصبغة غرام.
للمجاري البولية :
 .2.2.3االختبارات الكيموحيوية :اختبار األوكسيديز،
اتبعت الطريق��ة املذكــورة من قب��ل [ ]16والتي تتضمن
اختبار الكاتاليز ،اختبار استهالك السرتات ،اختبار االندول ،حتض�ير عال��ق اخلــــالي��ا الطالئي��ة لالنس��ان حي��ث ُأخذت
اختبار امحر املثيل ،اختبار الفوكاس بروسكاور ،اختبار احلركة ,عين��ات م��ن اإلدرارالوس��طي ()Mid-stream urine

اختبار النمو عىل وسط ( ،)TSIاختبارالنمو عىل وسط الشخاص غري مصابني بخمـج السبيل البويل ،وبعدها نبذت
 ،King Aاختبار حتليل اليوريا ،التخمرلسكرالكلوكوز.
عين��ات االدراربرسع��ة ( )3000دورة  /مل��دة ( )5دقــائق،
 .3.3اختبار حساسية البكرتيا للمضادات احليوية :غسل الراس��ب احلاوي عىل اخلالي��ا الطالئية بمحلول دارئ
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( )Xyleneكمذيب عضوي لتقدير اخلــــاصية الراهبة للامء مللون غرام ،عصوية ( ) Bacilliالشكل ،مفردة أو متجمعة
وذلك بقيـــاس االمتصاص الضوئي للطبقــة املائية عىل طول بش��كل سالس��ل قصرية .كام أظه��رت نتائ��ج االختبارات
موجي ( )600نانومرت باالعتمـاد عىل طريقــــة ( )BATHالكيموحيوية وكام موضح يف اجلدول رقم (.)2كام تم تاكيد
التشخيص باستعامل عدة التشخيص Epi 20E.
.Bacterial adherence to hydrocarbon

 .4النتائج واملناقشة:

تم التحري ع��ن بكرتي��ا  Proteus mirabilisيف ()65

 .1.4حساسية عزالت  P.mirabilisللمضادات احليوية:
اظهرت نتائج فحص احلساسية بطريقة كرييب وباور ان

عين��ة إدرار الش��خاص مصابني بخمج السبي��ل البويل حيث اغلب العزالت كانت حساسة ( )100%ألكثر من مضاد
ت��م احلصول عىل ( )14عزلة والتي ش��كلت نسبة ( ،)% 40حيوي شملت  :السربوفلوكساسني ,االميكاسني واالميبينيم.
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وبنسبة ( )60%ملضاد حامض النالدكسك وبنسبة ( ،mic. membrane )40%عديد الببتيد حيث يكون تأثريه من

و( )35%و( )46%لكل من مضاد السيفتازيديم والبويل خالل تداخله مع مركب عديد السكريد الشحمي يف الغشاء

ميكسني والنايرتوفيورانتوين عىل التوايل .جاءت هذه اخلارجي للخلية) ويعتقد أن سبب املقاومة وجود AraN

بلغت قيم  )2 - 0.12( MICملغم  /لرت ،وكـــــانت هذه عزلة بكتريية وبنسبة ( )100%قادرة عىل احداث احلركة

النتائج متقاربة مع ماتوصل اليه الباحثان [ ]31اللذان وجدا التموجية.لوحظت كثافة النمو اجلرثومي للعزالت القادرة
بأن نسبة احلساسية لبكرتيا املتقلبات املعزولة من التهاب عىل االنتشار اواحلركة بشكل دائري من مركز الطبق اىل

النتائج متطابقة مع كثري من الدراسات التي اشارت اىل يف تركيب متعدد السكريد الشحمي كام أن وجود سلسلة

املجاري البولية لالميبنيم كـــــانت  ،99%إذ بلغت قيم  MICاحلـــافة ،وتزداد هذه احلــركة بزيادة فرتة احلضن وكانت

والعشوائي أدى إىل ارتفاع املقاومة املتعددة ضد املضادات من الفعل املدمر ملضاد احلياة .]27[ Polymyxin B

النتائج ان مضاد  Imipenemاقل فعالية جتاه هذه العزالت الوسط الزرعي وكام نالحظ يف اجلدول ( )5إن هناك عالقة

املقاومة العالية للمضادات ولعل االستخدام الواسع  O-polysaccharideيف متعدد السكريد الشحمي حتميه
احليوية ،ويعود السبب إىل امتالك العزالت البكتريية قدرة

عىل إنتاج إنزيامت البيتاالكتاميز واسعة الطيف [ ،]22كمــا  .2.4تقدير الرتكيز املثبط االدنى وماحتته لعدد من املضادات احليوية:
تعزى املقـــاومة المتالك البكرتيا ألنظمة مضخـــات الدفق

تم تقدير الرتكيز املثبط االدنى والذي يمثل أقل تركيز

( ،)Efflux- pump systemأو مــن خالل التحـوير من هذا املضـــاد مل يالحظ فيـه ظهور نمو ًا بكتريي ًا مرئي ًا..

فـي حـــــاجز النفــاذيـة(  (� Alteration in permeabilوأعتمدت نقطة التوقف ( )Break pointاملوضوعة من

 )ity Barrierللغشاءاخلارجي وبالتايل يصعب دخول قبل [ ]14كأساس حلساب االستجابة والتي تعرف بالرتكيز

املضــــاد إىل داخل اخللية البكتريية (. )6وجاءت نتائج االمثل الذي يمكن ان يصله املضاد يف االدرار بحيث يوفر
الدراسة احلالية منسجمة مع دراســـــة أجريت بالواليات اعىل حد للمعاجل ة [ .]28إذ يعد الكائن مستجيبا (Su s

املتحدة االمريكيــــــــــة من قبل[ ]23حيث وجدا بأن معظم  )ceptibleعندما تكون مقادير  MICsاملحسوبة اقل من

العزالت املدروســـــة كانت حساسة جتاه جمموعة مضادات نقطة التوقف وتم حتديد  MICsبطريقة الرتاكيز املضاعفة

عند دراستهم هلذا املضاد ( )2-16مكغم  /مل ،واظهرت النتائج متباينة نتيجة الختالف كمية االكار املضافة اىل
حيث كانت عزلتان فقط حساسة استطاعت النمو يف تراكيز عكسية بني كمية االكار وحركة العج ،كون االكار مادة صلبة

اقل من نقطة التوقف وكانت قيم  MICهلا ( )1،1مكغم  /مل تعيق حركة اجلـراثيم عىل الـوسط الزرعي.
وثالث عزالت مقاومة لنموها برتاكيز اعىل من نقطة التوقف

بلغت قيمة  MICهلا ( )32،16،8مكغم /مل عىل التوايل،

 .4.4دراسة التصاق عزالت  P.mirabilisعىل اخلاليا

اما بالنسبة ملضاد االميكاسني فقد ظهرت عزلة مقاومة و( )3الطالئية للمجاري البولية لالنسان:
عزالت حساسة وعزلة متوسطة املقاومة والتي بلغت قيمة

( 32 )MICمكغم  /مل وكام موضح يف اجلدول (.)4

اظهرت النتائج قابلية عزالت  P.mirabilisقيد الدراسة

عىل حتقيق االلتصاق باخلاليا الطالئية لالنسات وبنسبة

 .3.4اختبار قابلية العزالت عىل تكوين ظاهرة العج  ،100%استخدمت خاليا طالئية من االدرار الوسطي

:Swarming phenomenon

ألشخاص غري مصابني بخمج السبيل البويل اذ اظهرت

الكوينولونات والتي من ضمنها السربوفلوكساسني واعتربا املتسلسلة بطريقة األطباق وكام ورد يف طرائق العمل .وتشري

أظهرت نتائج الدراسة احلـــــــالية ان مجيع عزالت العزالت قدرة جيدة لاللتصاق بلغت قيم معدل االلتصاق

أيض ًا تتفق نتائج هذه الدراسة مع [ ]24يف دراسة أجريت عالية ملضاد  Ciprofloxacinحيث استطاعت ()3عزالت

ظاهرة العـج عند نموها عىل وسط الغراء املغذي فيه نسبة  )22.33,بكرتيا  /خلية طالئية .إن هذه القدرة العالية

هذا املضاد من املضادات املثىل يف معاجلة مخـــج السبيل البويل ،النتائج املوضحة يف اجلدول ( )3اىل ابداء العزالت حساسية

 P.mirabilisاي بنسبة ( )100%قادرة عىل إحداث للعزالت قيد الدراسة (41.33،28.33،51.66،38.00

يف مــــاليزيا عىل ( )50طفل ورضيع وحديثي الوالدة من النمو يف تراكيز اقل من نقطة التوقف (≤ )1وكانت قيم

االكار( )agarاعتيادية  )2-1.5(%وكام موضح يف اجلدول لاللتصاق تفرس قدرة بكرتيا  P.mirabilisعىل استعامر

أن نسبة املقاومـــة ملجموعة مضادات الكينولونات كانت كانت عزلتني مقاومة لنموها برتاكيز اعىل من نقطة التوقف

يؤيد النتائج التي توصلت اليه [ ]33يف الدراسة التي اجرهتا اجلرثومة القدرة عىل احداث التهاب املجاري البولية مهام

أظهرت العزالت من جنس املتقلبات نسبة مقاومة ( )40%التــي اظهـــرت قيـــــم  MICللمضاد Ciprofloxacin

البوليـــــة عىل تكوين ظاهرة العـج .100%

مصــابون بأصابات بكتريية متعددة املقاومة حيث وجد ( )MICهلا ( )1،0.5،0.25مكغم  /مل عىل التوايل ،فيام

قليلة يف العزالت املدروسة .أما حامض النالديكسك فقد ( ،)≥ 4وبذلك جاءت نتائجنا مؤيدة لدراسة اجراها []29
وهي نتيجة تقرتب من نتائج [ ]25التي سجلت عزالهتا  )2)- 64مكغم/مل قد دعمت ما توصلنا اليه يف دراستنا

( .)5ظهرت هذه احلركة بشكل امواج متحدة املركز  .وهذا خاليا املضيف واحداث االصابة وهذا يعني ان هلذه
إذ كانت نسبة قدرة البكرتيا املعزولة من امخاج املجــاري كان مصدر عزهلا ،حيث اهنا تتميز بالقدرة االنتهازية عىل
احداث املرض ،كام اهنا يمكن ان تنتقل من املصادر الداخلية

وتبدأ حركة العج من خالل اخلاليا املهدبة (املتحركة) واخلارجية ،endogenous and exogenous sources

املحلية نسبة مقاومة ( ،)30%والتتفق مع نتائج[ ]26التي هذه ،حيث تراوحت اغلب القيم ضد هذا املضاد ضمن هذه

والتي تعدّ اخلاليا املتاميزة للخاليا النشطة [ .]34كام تطابقت وهذه النتيجة تتفق مع [ .]36فض ً
ال عن ذلك فأن هذه

بلغت قيم الـ  MICملضـــــاد  Imipenemبني ()1-32

وسط زرعي حاو ( )1.5اكار الحظوا ظاهرة العج من قبل واخلاليا الطالئية لالذن الوسطى واخلاليا الطالئية مللتحمة

أظهرت عزالهتا املحلية بنسبة مقاومة ( .)4%تقاوم أنواع النسبة.
املتقلبات وبشكل طبيعي مضاد احلياة Polymyxin B

(مضاد حيوي يعمل عىل اجلدار السيتوبالزم ي � Cytoplasمكغم  /مل ،وتتفق نتائج هذه الدراسـة جزئيـ ًا مع [ ]30إذ
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هذه النتيجة مع ( )8عندما قاموا بتنمية نفس العزالت عىل اجلرثومة هلا القدرة عىل االلتصاق باخلاليا الطالئية املعوية
هذه البكرتيا ،كام اتفقت مع [ ]35الذي وجد ان ( )46العني ،حيث اهنا تسبب مجلة من االلتهابات  ،منها التهاب
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